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ÚVOD
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí „OAC
MILLENNIUM 2001“ 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.).
Zkratka „OAC“ značí „Obchodně administrativní centrum“.
Investorem akce je firma Prague Real Estate Invest, s.r.o.,
Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1.
Firma Prague Real Estate Invest působí na trhu v oblasti realitních
služeb.
Záměrem investora (stavebníka) je výstavba obchodně
administrativního centra – polyfunkčního objektu s osmi nadzemními
podlažími a čtyřmi podzemními podlažími - na pozemku parc.č. 3659
v katastrálním území: Vinohrady, v Praze 3.
Nový objekt bude sloužit pro potřeby investora s tím, že jak
administrativní, tak i obchodní plochy budou pronajímány jednotlivým
nájemcům.
Novostavba objektu OAC je situována v západní frontě vytvořeného
náměstí Nového Millennia, které je prostorově ohraničeno rekonstruovanou
budovou centrály SSČS stojící v jižním čele náměstí, východně umístěnou
výškovou budovou bývalého Strojimportu a nově navrženou novostavbou při
západním okraji náměstí za ulicí Zásmuckou. Severní průčelí objektu je
otevřeno do Vinohradské třídy směrem k areálu Olšanských hřbitovů.
Polyfunkční objekt bude obsahovat obchodní a administrativní podlaží.
V podzemních podlažích budou pak umístěna parkovací stání, technické
zázemí budovy a sklady.
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 polyfunkčním území SV
– všeobecně smíšené. Kód míry využití území není stanoven.
Soulad posuzovaného záměru s platným územním plánem města
Prahy je doložen vyjádřením Úřadu městské části Praha 3, odboru výstavby,
ze dne 6.6.2007, čj. OV/1719/07/Li.
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 OAC
Millennium 2001 zařazen 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.
LI-VI Praha spol. s r.o.
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V suterénu objektu bude v garážích zřízeno 121 parkovacích stání
pro zaměstnance objektu. Dalších 7 parkovacích míst je pro návštěvníky
umístěno na terénu na nově v rámci stavby zřízeném parkovišti v Kouřimské
ulici. Celkový počet parkovacích stání tedy dosahuje 128 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:
Prague Real Estate Invest, s.r.o.
Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1

A.2

A.3

IČ:
IČO:

610 56 766

DIČ:

CZ610 56 766

Sídlo:
Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:

A.4

Ivana Hejcmanová

tel.: 724 257 635

ing. Zdeněk Hruška

tel.: 602 487 947

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného
oznamovatele:
Atelier 15, s.r.o.
Jeremenkova 411/9
147 00 Praha 4
IČO: 267 46 450
DIČ: CZ26746450
ing. Libor Hrdoušek

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

OAC Millennium 2001
B.I.2.

KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU

Záměr společnosti Prague Real Estate Invest, s.r.o, popisovaný
v tomto oznámení, představuje výstavbu nové polyfunkční budovy v oblasti
Vinohrad.
Dotčené území se nachází v katastrálním území Vinohrady v Praze 3
při vinohradské ulici, a to v blízkosti křižovatky s ulicí Jana Želivského. Území
jižní strany Vinohradské ulice je charakteristické zástavbou administrativních
budov, na kterou navazují jižním a západním směrem obytné bloky
vícepodlažních domů. Severně od Vinohradské třídy se rozkládá rozsáhlý
areál Olšanských hřbitovů.
Pozemek je v současné době nevyužívaný, částečně zarostlý
náletovou zelení (keři a travním porostem) Na pozemku nestojí žádné
budovy.
Parcely nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), a proto
nebude nutné provést jejich vynětí.
Navrhovaná stavba zahrnuje:
- oplocení staveniště – stávající, vodovodní přípojku, kanalizační přípojky,
plynovodní přípojku, přípojku elektro silnoproud, přípojku elektro- slaboproud,
výstavbu vlastní administrativní budovy, úpravy komunikací a povrchových
parkingů, definitivní terénní úpravy a sadové úpravy, objekty zařízení
staveniště.
Rozsah záborů ploch pro provedení stavby (po dobu výstavby)
Pro provedení stavby se uvažuje se záborem:
•

vlastního pozemku budoucího objektu OAC parc. č. 3659 o ploše
1 944 m2 a sousedních pozemků:

•

na severní straně po hranu chodníku u ulice Vinohradská (parc. č.
4098/2) o ploše 162 m2,

•

na východní straně po hranu chodníku ulice Zásmucká (parc. č. 4322)
o ploše 464 m2

•

a na straně jižní po ulici Kouřimská (parc.č. 4318/1) o ploše 63 m2.

Rozsah dočasných záborů je patrný z koordinační situace v příloze
tohoto oznámení.

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Základní údaje o stavbě
Budoucí stavba obsahuje 4 podzemní a 8 nadzemních podlaží.
V suterénu se nachází podzemní parking, prostory pro technologii
technického zabezpečení budovy (TZB) a sklady.
Vstupní podlaží umístěné v úrovni náměstí zahrnuje vstupní halu
s recepcí a obchodní plochy. Variantně lze tyto obchodní plochy umístit též
do 1.PP a 2.NP nebo naopak je tyto plochy možno využít pro administrativu a
propojit s 2.NP, kde se nachází typická administrativní dispozice se snahou o
maximální variabilitu vnitřního prostoru. Kanceláře budou členěny
přestavitelnými příčkami, či paravany dle způsobu zařízení pracovního
prostoru – buňkové kanceláře, kombi kanceláře, či kanceláře
velkoprostorové. Vnitřní trakt funguje jako komunikační (chodby, schodiště a
výtahy), skladovací a jednací centrum patra.
Od 3.NP do 7.NP (8.NP) jsou oproti původní dokumentaci z roku 2005
navržena čistě administrativní podlaží – viz výkresová část. Tyto podlaží,
stejně jako původně administrativní patra půdorysně ustupují v 6. a 7.NP a do
8.NP je umístěno zázemí objektu.
Zásobování objektu a vjezd do podzemních garáží je z ulice
Vinohradská, a to z její severní jednosměrné části se dvěma dopravními
pruhy. Směr dopravy je ze západu na východ, tedy od křižovatky Flora ke
křižovatce Želivského. Vozidla vjíždějící do objektu OAC odbočí z pravého
pruhu Vinohradské ulice doprava do suterenních garáží a při výjezdu opět
odbočí doprava. Jiný způsob vjezdu a výjezdu není s ohledem na stávající
dopravní řešení lokality možný. Příjezd na parkoviště se 7 parkovacími místy
v Kouřimské ulici je možný výhradně pravým odbočením z ulice Soběslavská
při příjezdu od Vinohradské. Kouřimská je jednosměrná od východu
k západu, takže vjezd z parkovišť je možný pouze pokračováním Kouřimskou
ulicí na náměstí Jiřího z Lobkovic, kde je možné odbočení jak do Šrobárovy
ulice (jižní směry), tak i na Vinohradskou třídu (obousměrně).
Základní údaje o kapacitě stavby (užitkové plochy, obestavěné prostory,
zastavěné plochy a pod.)

Název položky

Údaj

Plocha pozemku parc. č. 3659

1 944 m2

Zastavěná plocha podzemní části:

1 944 m2

Zastavěná plocha nadzemní části
(půd. průmět přízemí)

1 328 m2

Obestavěný prostor podzemní části

20 657 m3

Obestavěný prostor nadzemní části

41 362 m3

Obestavěný prostor celkem

62 019 m3

počet podlaží podzemních

4

počet podlaží nadzemních

8
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Počet podlaží celkem

12

počet parkovacích stání uvnitř objektu

121

počet parkovacích stání vně objektu

7

počet parkovacích stání celkem

B.I.3.

B.I.4.

128

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

Kraj:

Praha

Obec:

Praha 3 - Vinohrady

Katastrální území:

727164 Vinohrady

CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI
ZÁMĚRY

Cílem záměru je novostavba administrativně obchodního objektu
s podzemními garážemi na pozemku určeném k zastavění, který je situován
v západní frontě nově vytvořeného náměstí Nového Millennia v Praze 3 u
Vinohradské ulice. Toto náměstí vzniklo při výstavbě objektu centrály SSČS
(Stavební spořitelny České spořitelny, a.s.). Náměstí je prostorově
ohraničeno rekonstruovanou budovou SSČS, stojící v jižním čele náměstí,
východně umístěnou výškovou budovou bývalého Strojimportu a
posuzovanou novostavbou při západním okraji náměstí za ulicí Zásmuckou.
Severní průčelí je otevřeno do Vinohradské třídy a pohledově je uzavřeno
masou zeleně Olšanských hřbitovů. V jeho těsné blízkosti je výstup ze
stanice metra Želivského a zastávka tramvaje.
Nový polyfunkční objekt OAC Millennium svojí hmotou dotváří prostor
obdélníkového náměstí. Hmota objektu je horizontální a výškou nepřevyšuje
zástavbu okolních objektů. Svojí dlouhou hmotou uzavírá nedostavěný blok
mezi ulicí Vinohradskou, Kouřimskou a náměstím Jiřího z Lobkovic. Neutrální
hmota objektu a jeho architektura musí spíše podpořit charakter náměstí,
než naopak.
Hlavní vstup do objektu je z náměstí, stejně jako vstupy do obchodů
v přízemí. Náplň budoucích obchodů bude představovat oživení prostoru
náměstí, které je dosud využíváno převážně jen v souvislosti s provozem
Stavební spořitelny.
Výstavba objektu SSČS byla dokončena před několika lety, a to včetně
komplexního řešení celého nově vzniklého náměstí, na němž byly provedeny
sadové úpravy spojené s výsadbou dřevin a keřů.

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Pozemek na západní straně tohoto náměstí při Zásmucké ulici zůstává
po celou dobu nezastavěn a nevyužíván.
Navržený objekt obchodně administrativního centra je v souladu
s územním plánem a nachází se na pozemku bývalého areálu VÚFB a.s..
Pozemek je oplocen a v průběhu výstavby centrály SSČS bylo provedeno
odstranění drobných objektů skladů, které byly po pozemku různě
roztroušené. Demolice těchto objektů, včetně přípojek byla ukončena a
pozemek tak připraven k výstavbě. 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 většinu stávajících dřevin odstranit,
protože plocha navrženého objektu zabírá prakticky celou plochu pozemku.
V rámci sadových úprav náměstí Nového Millennia již byla provedena
výsadba nových stromů, částečně již jako kompenzace za kácení na ploše
budoucího objektu OAC Millennium. Po dokončení výstavby objektu bude
vysazen 1 strom v Kouřimské ulici v prostoru nového parkoviště a budou
doplněny 3 nové stromy do stromořadí ve Vinohradské ulici podél severního
čela nového objektu, čímž budou sadové úpravy celé lokality dovedeny
k cílovému stavu odpovídajícímu komplexnímu řešení zeleně v daném
prostoru.
Dotčený pozemek sousedí s Vinohradskou třídou v blízkosti stanice
metra Želivského. Jedná se o území se smíšenou zástavbou. Jsou zde
obytné objekty v ulici Kouřimské, administrativní budovy bývalého
Strojimportu a centrála SSČS v ulici Vinohradské a dále objekt zdravotní
polikliniky.
Realizace záměru výstavby nového obchodně administrativního centra
povede k zástavbě a zhodnocení pozemku již delší dobu nevyužívaného a
určeného k zástavbě tohoto typu, při čemž dojde k završení realizace záměru
komplexního řešení celého prostoru nově vzniklého náměstí. Jednotný
architektonický výraz obou nových objektů – budovy SSČS i OAC Millennium
2001 – povede při zachování jedinečnosti každého z nich k vytvoření
zajímavého a vzájemně se doplňujícího urbanistického celku, což je doloženo
i na vizualizacích přiložených k tomuto oznámení. Boční bezokenní plochy
východní fasády obytného objektu v Kouřimské ulici, k němuž bude nový
objekt AOC přistavěn, stejně jako východní fasáda budovy polikliniky (s okny
pouze v prostoru světlíku) budou novým objektem pohledově zakryty a bude
tak vhodným způsobem doplněna uliční fronta na Vinohradské třídě i
v Kouřimské ulici.
V rámci zpracování projektu k územnímu řízení byl vypracován i
posudek oslunění (zastínění) stávajících obytných domů v Kouřimské ulici
novým objektem OAC Millennium a bylo doloženo, že snížení doby oslunění
je v souladu s platnými předpisy a nebude významné. Je to dáno skutečností,
že nový objekt je vůči stávajícím domům situován převážně na severní
straně.
Umístění dotčeného pozemku umožňuje bezproblémové dopravní
řešení – objekt obchodně administrativního centra je dopravně napojen na
Vinohradskou třídu, z níž bude umožněn vjezd do podzemních garáží a
rovněž výjezd bude situován do této ulice. Zásobování objektu bude pouze
LI-VI Praha spol. s r.o.
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dodávkovými automobily, které budou rovněž zajíždět do podzemních garáží
se skladovými prostory. Objekt OAC je velmi dobře přístupný i veřejnou
dopravou – v těsné blízkosti jsou tramvajové a autobusové zastávky MHD a
rovněž stanice metra trasy „A“ Želivského.
Při výstavbě obchodně administrativního centra budou zřízena i
garážová a povrchová parkovací stání pro zaměstnance centra a návštěvníky
firem, které budou mít v objektu své kancelářské prostory. Vzhledem
k výborné dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou a charakteru
obchodů, které budou v objektu umístěny, se předpokládá, že většina
zákazníků přicházejících za nákupy bude využívat MHD nebo bude
z blízkého okolí docházet pěšky, obdobně, jako je tomu v případě
obchodního centra Flora. Celá oblast mezi přilehlým úsekem Vinohradské
třídy a ulicemi Kouřimskou, Šrobárovou a Benešovskou se vyznačuje
mimořádně nízkým počtem obchodů a nákupních možností.
Objekt je řešen jako bezbarierový s vnitřními výtahy pro užívání
osobami se sníženou pohyblivostí. Přístup do objektu je řešen vchodem ze
Zásmucké ulice, která bude zachována jako pěší komunikace.
Objekt OAC nebude (s výjimkou obslužné dopravy) zdrojem emisí do
ovzduší – vytápění bude řešeno napojením na horkovodní přípojku.
Výstavba objektu OAC 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
objektu OAC Millennium neprobíhá v dané lokalitě žádná paralelní výstavba a
ani se s žádnými souvisejícími stavbami neuvažuje. V rámci výstavby
předmětného objektu bude pouze vybudován vjezd do podzemních garáží
nového objektu, a to na pozemku ve Vinohradské ulici. Dále bude zřízeno
parkoviště pro 7 osobních automobilů návštěvníků OAC v Kouřimské ulici, a
to na pozemku investora.
Z uvedených údajů vyplývá, že výstavba objektu Obchodně
administrativního centra Millennium 2001 bude prováděna jako samostatná
stavba navazující na již skončenou výstavbu budovy SSČS i úpravy nově
vzniklého náměstí včetně sadových úprav.
Cílem záměru je tedy:
•

Provedení výstavby obchodně administrativního
nadzemními a 4 podzemními podlažími;

•

Zřízení 121 garážových stání v podzemních garážích a 7 parkovacích
míst v Kouřimské ulici

•

Vybudování vjezdu do garáží z Vinohradské ulice a vchodu pro pěší ze
Zásmucké ulice

•

Výsadba 3 stromů pro doplnění stromořadí ve Vinohradské ulici a 1
stromu v Kouřimské ulici pro dokončení již z větší části realizovaných
sadových úprav náměstí Nového Millennia a Vinohradské ulice.
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Toto oznámení řeší výstavbu vlastního obchodně administrativního
centra Millennium 2001, jeho napojení na inženýrské sítě a úpravy v jeho
bezprostředním okolí včetně dosadby zeleně.
Areál bude nově napojen na stávající přípojky inženýrských sítí
z Vinohradské ulice.
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 administrativního centra 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.
V souladu s požadavkem TSK budou obnoveny stavbou poškozené
přilehlé plochy a povrchy, pokud k tomuto poškození v průběhu stavby dojde.

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 obchodně administrativního centra
Millennium se nachází podle schváleného územního plánu města Prahy
v území v polyfunkčním území SV – všeobecně smíšené.
Území SV je v textu územního plánu v části „Regulativy funkčního
využití a prostorového uspořádání území“ definováno jako území pro
umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro
bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby
všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území.
Funkční využití:
Bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m2
prodejní plochy, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy a
školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení
pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, zařízení
veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro
veřejnou správu, sportovní zařízení, služby, hygienická stanice, veterinární
zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, drobná nerušící
výroba, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná
součást garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz
PID, sběrny surovin, malé sběrné dvory.

LI-VI Praha spol. s r.o.

13

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„OAC Millennium 2001“
Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a
prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení
TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže.
Výjimečně přípustné funkční využití:
Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení
s celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, zařízení
záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P + R,
čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven, dvory pro údržbu
pozemních komunikací, sběrné dvory, zahradnictví, stavby pro drobnou
pěstitelskou činnost a chovatelství.
Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z
obecně přípustných ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu
celkové kapacity vyšším než 60 %.
Investiční záměr firmy investora odpovídá vymezení činností, pro které
je dané území určeno. Pozemek parc. č. 3659 o výměře 1 944 m2 je dle
výpisu z katastru nemovitostí zařazen jako druh pozemku „ostatní plocha“,
způsob využití „zeleň“, způsob ochrany „památkově chráněné území“.
Tento pozemek byl původně zastavěn objekty kamenických dílen,
které již byly odstraněny a na jejich místě roste náletová zeleň.
Realizace záměru tedy nevyžaduje zábor orné půdy a zásah do
ZPF, bude však nutno pokácet stávající zeleň, jejíž dendrologický
posudek je součástí tohoto oznámení.
Cílem investora je vystavět obchodně administrativní objekt
s technickým zázemím, podzemními garážemi, prodejními plochami a
administrativními prostory. Jedná se o objekt střední kategorie kvality a
standardu s tím, že budova ve své části nemá jasného konečného uživatele a
má poměrně otevřené využití v kategorii pronajímatelné komerční plochy.
Projekt poskytuje značnou svobodu v rozmísťování nebo odnímání příček
s možností vyhovět mnoha individuálním požadavkům budoucích uživatelů.
V daném území se jeví výstavba tohoto typu objektu jako optimální,
protože dojde k využití pozemku v území již zastavěném, avšak v daném
případě objekty již po skončení jejich životnosti, jejichž užitná hodnota je
minimální a byly již v minulosti odstraněny. Lokalita má velmi dobré dopravní
napojení na městské komunikace (Vinohradskou ulici) i na veřejnou dopravu
a v jejím okolí se vyskytuje obytná zástavba pouze v Kouřimské ulici, která
nebude provozem OAC Millennium 2001 prakticky vůbec dotčena (s výjimkou
7 parkovacích míst pro návštěvníky). Z tohoto důvodu nebude ani vyvolaná
doprava představovat zvýšení hlukové expozice obyvatel, protože prakticky
veškerá obslužná doprava bude do objektu vedena z Vinohradské ulice, kde
se na stávající dopravní zátěži prakticky neprojeví.
Z uvedených důvodů se navržená lokalita pro daný záměr jeví vhodná
a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o polyfunkční území SV všeobecně smíšené, kde je umístění administrativních objektů v souladu
s funkčním využitím, nebylo uvažováno s jinými variantami.
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B.I.6.

POPIS STAVEBNÍHO, TECHNICKÉHO A
TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

a) Stavební, dispoziční a urbanistické řešení
Umístění objektu a Architektonické řešení
Navrhovaný objekt Obchodně Administrativní centrum Millennium
2001 je situován na katastrálním území Vinohrady na dosud nezastavěném
pozemku na rohu Vinohradské třídy a Zásmucké ulice.
Pozemek navržený k zastavění je situován v západní frontě
vytvořeného náměstí Nového Millennia při výstavbě objektu centrály SSČS.
Náměstí je prostorově ohraničeno rekonstruovanou budovou SSČS stojící
v jižním čele náměstí, východně umístěnou výškovou budovou bývalého
Strojimportu a navrženou novostavbou při západním okraji náměstí za ulicí
Zásmuckou. Severní průčelí je otevřeno do Vinohradské třídy a pohledově je
uzavřeno masou zeleně Olšanských hřbitovů. V jeho těsné blízkosti je výstup
ze stanice metra Želivského a zastávka tramvaje.
Nový polyfunkční objekt OAC Millennium 2001 svojí hmotou dotváří
prostor obdélníkového náměstí. Hmota objektu je horizontální a výškou
nepřevyšuje zástavbu okolních objektů. Svojí dlouhou hmotou uzavírá
nedostavěný blok mezi ulicí Vinohradskou, Kouřimskou a náměstím Jiřího
z Lobkovic. Neutrální hmota objektu a jeho architektura musí spíše podpořit
charakter náměstí, než naopak.
Hlavní vstup do objektu je z náměstí, stejně jako vstupy do obchodů
v přízemí. Náplň budoucích obchodů vnese život do prostoru náměstí.
Dispoziční řešení
Budoucí stavba obsahuje 4 podzemní a 8 nadzemních podlaží.
V suterénu se nachází podzemní parking, prostory pro technologii TZB
objektu a sklady. Vstupní podlaží, umístěné v úrovni náměstí, obsahuje
vstupní halu s recepcí a obchodní plochy. Variantně lze tyto obchodní plochy
umístit též do 1.PP a 2.NP nebo naopak využít pro administrativu a propojit
s 2.NP, kde se nachází typická administrativní dispozice se snahou o
maximální variabilitu vnitřního prostoru.
Kanceláře budou členěny přestavitelnými příčkami, či paravany dle
způsobu zařízení pracovního prostoru – buňkové kanceláře, kombi kanceláře,
či kanceláře velkoprostorové. Vnitřní trakt funguje jako komunikační (chodby,
schodiště a výtahy), skladovací a jednací centrum patra. Zásobování objektu
a vjezd do podzemních garáží je z ulice Vinohradská.
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Od 3.NP do 7.NP (8.NP) jsou oproti původní dokumentaci z roku 2005
navržena čistě administrativní podlaží. Tato podlaží, stejně jako původně
administrativní patra, půdorysně ustupují v 6. a 7.NP a do 8.NP je umístěno
zázemí objektu.
Užívaní osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Dům 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.

SKLADY

TECH.
ZÁZEMÍ

SOC.
ZÁZ.

OBCHOD

GARÁŽE

4.P.P.

1414,23

246,01

90,40

3.P.P.

1414,23

246,01

90,40

2.P.P.

1414,23

246,01

90,40

1.P.P.

921,50

203,42

1.N.P.

162,04

172,65

67,94

Č.ADMIN. O.ADMIN.

CHODBA/
SCHODY

PODLAŽÍ

463,67
36,48

602,24

2.N.P.

42,23

604,02

3.N.P.

TERASY

90,40
178,05

100,69

782,32

182,29

100,69

42,23

1268,22

320,27

100,69

4.N.P.

42,23

1268,22

320,27

100,69

5.N.P.

42,23

1268,22

320,27

100,69

6.N.P.

42,23

1254,65

247,18

100,69

89,42

7.N.P.

42,23

1131,45

247,18

100,69

122,64

29,30

377,72

STŘECHA

(8.NP)

CELKEM

174,81
5326,23

376,07

980,78

319,16 1669,93

7350,8 1815,51

100,69
1167,12

212,06

Vysvětlivky:
č. admin – čistá administrativní plocha
o. admin – obslužná administrativní plocha (zasedačky, archivy, komunikace,
kuchyňky)
Stavební řešení
Zakládání
Základová spára bude v hloubce cca 12 m pod úrovní terénu a tvoří ji
zvětralé nebo navětralé břidlice s Rdt = 500 kPa. Na základovou spáru budou
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provedeny podkladní betony se sítí a fóliové tlakové hydroizolace, kryté
geotextílií.
Objekt bude založen na železobetonové. monolitické desce tloušťky 70
- 80 cm z betonu B30 a vyztužena betonářskou ocelí 10 425 V.
S ohledem na rozměry objektu bude třeba počítat se dvěma
dilatačními celky.
Svislé konstrukce
Nosné stěny a sloupy:
Je navržen železobetonový monolitický skelet, který je ztužen žb.
stěnami okolo dvou komunikačních jader. Stropní desky se uvažují
bezprůvlakové a se skrytými hlavicemi.
Nosné konstrukce jsou navrženy z betonu B30 a vyztuženy ocelí 10
425 V. Jejich jednotlivé dimenze budou stanoveny v projektové dokumentaci
ke stavebnímu povolení.
Příčky a dozdívky :
Na úrovni suterénu se bude jednat většinou o cihelné příčky z CP
příp. CDm na MVC nebo příčky z bloků Ytong, příp. Hebel.
V ostatních
nadzemních administrativních podlažích se uvažují,
vzhledem k variabilnosti prostorů, dvojité sádrokartonové příčky, které
oddělují jednotlivé prostory shodných či různých funkcí.
Pro oddělení místností se zvýšenou hladinou hluku budou navrženy
sendvičové příčky, obdobně jako pro akustické oddělení jednotlivých sekcí ve
2.-7. (8.) NP.
V případě velkoprostorových kanceláří je třeba uvažovat s lehkými
přemístitelnými příčkami – paravany.
V projektové dokumentaci bude sledováno
hygienických norem a předpisů pro tyto dělící konstrukce.

dodržení

všech

Vodorovné konstrukce
Stropní konstrukce a překlady:
Bezprůvlaková železobetonová monolitická konstrukce se skrytými
hlavicemi (výztuž proti protlačení v tloušťce desky) z betonu B30 a oceli 10
425 V.
Nadokenní překlady tvoří přímo koncové žebro vykonzolované stropní
konstrukce a jednotlivé překlady dveřních otvorů budou řešeny individuelně
dle materiálu zdiva, v dalším stupni projektové dokumentace.
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Schodiště:
V budově se navrhují dvě železobetonová kombinovaná desková
schodiště, která budou mít prefabrikovaná ramena stupňů a monolitické
podesty provedené pomocí staboxů. Schodiště budou požárně oddělena od
patrových chodeb a nuceně větraná. Detailní řešení různých vyrovnávacích
schodišť bude předmětem projektu.
Rampa:
Pro možnost parkování ve čtyřech úrovních suterénu (případně pro
přístup ke skladům vozidly) je navržena rampa jako monolitická deska.
Podhledy:
V kancelářských prostorech se uvažuje s rastrovými minerálními
podhledy stejně jako v prostoru chodeb, kde půjde o kombinaci
s celoplošným sádrokartonovým podhledem. V prostorech sociálního zázemí
je navržen hladký sádrokartonový podhled, obdobně jako v chodbách a soc.
zázemí bytů. Do podhledů budou navržena zapuštěná svítidla.
Práce a výrobky PSV
Výplně otvorů :
Okna – hliníková (příp. dřevěná nebo plastová) okna s izolačním
dvojsklem ditherm s k = 1,7 W / m2K, osazené aktivními clonícími prvky
(rolety, žaluzie) jsou součástí fasádního pláště.
Dveře – budou použity různé výplně dle druhu a funkce místnosti,
popř. požadavku požární ochrany a zabezpečení.
V prostoru suterénu budou kovové plné dveře např. firmy Novoferm a v
kancelářských patrech se uvažuje s dřevěnými dveřmi do ocelové nebo
dřevěné zárubně (příp. s nadsvětlíky po podhledovou konstrukci).
Automatické celo-prosklené dveřní systémy jsou
v prostorech s velkou frekvencí návštěvníků nebo zaměstnanců.

navrženy

Fasády:
Lehký, zavěšený obvodový plášť celé budovy bude proveden
z hliníkových, skleněných, či plastových nebo keramických materiálů.
Zateplení obvodových stěn musí splnit požadavek Rmin. Okna jsou chráněna
proti slunečnímu záření polohovacími venkovními vertikálními hliníkovými
žaluziemi.
Podlahy:
V prostoru suterénu budou provedeny pouze stěrky na bázi penetrace
a epoxidů – deska bude přímo pojížděná.
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V PD budou budoucím investorem stanoveny jednotlivé druhy povrchů
a učeny požadavky na případné dvojité podlahy pro informační technologie.
Hydroizolace:
Jedná se o vodotěsné nátěry v místnostech sociálního zázemí a dále
pak o provedení hydroizolací suterénu – materiál např. fólie Fatrafol,
Carbofol.
Značnou část budou tvořit hydroizolace střešních plášťů a terasy.
Tepelné a zvukové izolace :
Ve skladbách střech, teras a obvodového pláště se objeví extrudovaný
polystyren a bude dodržen požadavek Rmin. Tepelné izolace na bázi
minerálních vláken jsou navrženy v sádrokartonových příčkách a
nadokenních parapetech.
Vnitřní omítky :
Konstrukce ze strany interiéru budou opatřeny vápennými štukovanými
omítkami nebo pouze stěrkami. V místech, kde bude požadavek na dekorace
stěn je možné počítat s benátskými stěrkami nebo obkladovými materiály.
Malby a nátěry :
Běžné kancelářské prostory se opatří malbou Primalex – karton nebo
plus a v některých reprezentativních prostorech se uvažuje s použitím
benátského štuku a dekorativních maleb. Nátěry výrobků jsou součástí těchto
konstrukcí.
Obklady a dlažby :
Keramické obklady v sociálních místnostech se provedou na celou
světlou výšku, v kuchyňkách pouze v šířce 80 cm. Dlažby budou lepšího
standartu v provedení na střih s rohovými lištami Schlutter.
V parteru budovy může být navržena kamenná nebo čedičová dlažba.
Klempířské výrobky:
Jedná se konstrukce parapetů a střešních tvarovek a dílů, kde
použitým materiálem bude titan-zinkový plech (Rheinzink) tl. 0,6 mm.
Zámečnické výrobky:
Celkový seznam bude předmětem projektu. Prvky exteriéru budou
opatřeny práškovou barvou a veškeré skryté konstrukce musí být natřeny
antikorozním nátěrem.
LI-VI Praha spol. s r.o.
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Truhlářské výrobky:
Jedná se především o vestavěné skříně, vnitřní parapety a zařízení interiéru,
což bude předmětem dalšího stupně projektu.
Ostatní výrobky:
V prostoru vchodu do administrativní části vedle vrátnice budou
osazeny vstupní turnikety na kódové karty, zajišťující kontrolu osob
pohybujících se po objektu. Dále se jedná o dodávku regálového systému do
místností archivu a zařízení interiéru.
Výtahy :
Navrhují se 4 výtahy s nosností 630 kg (s invalidní úpravou), přičemž
je možné na přání uvažovat jeden nákladní výtah 1000 kg. Všechny výtahy
budou trakční lanové s rychlostí v = 0,6 až 1,0 m/s. Strojovny mohou být
v posledním podlaží nebo v šachtě výtahu.
Logo :
Z ulice Vinohradské, Zásmucké a Kořimské budou umístěna loga na fasádě,
vždy nad vstupem do objektu.
Kanalizace
Původní objekty situované na dotčeném pozemku byly odvodněny
kanalizační přípojkou do jednotné veřejné kanalizace DN 350 v ulici
Vinohradské. Stávající kanalizační přípojka byla zrušena v rámci provádění
demolic.
Kanalizační přípojky:
Odvedení splaškových a dešťových vod z projektované budovy je
předpokládáno dvěma kanalizačními přípojkami DN 200 mm.
Odvodnění objektu dvěma přípojkami je výhodné vzhledem
k rozsáhlosti objektu, vedení kanalizace po stěnách 1.PP a 2.PP a vzhledem
k rozdělení odtoku dešťových vod na dvě strany.
Jednu kanalizační přípojku DN 200 z kameninových trub je navrženo
připojit do jednotné veřejné kanalizace DN 350 v ulici Vinohradské (cca
264,00 Bpv).
Druhou kanalizační přípojku DN 200 z kameninových trub se
předpokládá připojit do jednotné veřejné kanalizace DN 250 v ulici Kouřimské
(cca 263.20 Bpv).
Kanalizační přípojky od hlavních čistících tvarovek před výstupem z
objektu do veřejné kanalizace se provedou z kameninových trub.
LI-VI Praha spol. s r.o.
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V obou případech budou - pokud to bude možné – využity osazené
odbočky na veřejné kanalizaci.
Kanalizace musí být provedena podle ČSN EN 12056 -1 až 5, ČSN 75
6101, ČSN 75 6760, ČSN 73 6005 a dalších platných ČSN a předpisů.

Domovní kanalizace:
Splašková kanalizace :
Svodné potrubí je předpokládáno
POLOPLAST – POLO ECO PLUS.

z plastových

trub

systém

Potrubí bude svedeno pod stropem 1.PP a 2.PP(garáží) k obvodovým
stěnám objektu a po nich bude svedeno do kanalizačních přípojek.
Dešťová kanalizace
Možnost přímého odvedení dešťových vod ze střechy objektu do
jednotné kanalizace je jedinou možností likvidace dešťových vod.
Dešťové vody z původních skladových objektů v prostoru novostavby byly
rovněž do veřejné kanalizace odvedeny. Na pozemku nebudou situovány
žádné plochy, v nichž by bylo možno dešťové vody zasakovat
V projektové dokumentaci je nutné posoudit
odvodnění střechy podtlakovým systémem PLUVIA.

případné

použití

Navržené vnitřní dešťové svody se vyvedou pod stropem 2.PP
samostatným potrubím a napojí se před výstupem z objektu do kanalizačních
přípojek.
Dešťové svody budou vnitřní a ve spodní části se opatří čistícími
tvarovkami.
Ležaté svody dešťové kanalizace se provedou z plastů – např. systém
POLOPLAST – POLO ECO PLUS.
Vodovod
Vodovodní přípojka:
Původní a již zbourané skladové objekty byly napojeny na veřejný
vodovod DN 200 z původní vodovodní přípojky z Vinohradské ulice. Tato
přípojka byla zrušena.
Pro novou projektovanou budovu se provede nová vodovodní přípojka
z tvárné litiny DN 100 mm. Osazení vodoměrové sestavy bude ve vhodné
místnosti v 1.PP. Dimenze přípojky bude upřesněna v dalším stupni PD.
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Příprava a rozvod teplé vody (TV)
Příprava teplé vody bude řešena centrálně ve výměníkové stanici
napojené na horkovod ze zásobníkových ohřívačů – dle projektu ústředního
vytápění. Tyto zásobníky zajistí potřebné množství teplé vody pro navržený
rozsah, administrativy a obchodů.
Rozvod teplé vody se provede s nucenou cirkulací s oběhovým
čerpadlem se zálohou.
Vodorovný rozvod TV a C stejně jako stoupací potrubí se provede z
plastového potrubí, nebo z mědi.
Ze stoupaček se provede rozvod vody k navrženým zařizovacím
předmětům.
Vnitřní rozvody TV a C jsou předpokládány z plastového potrubí např.
Ekoplastik PN 20 STABI nebo z mědi, s izolací např. TUBOLIT. Izolace TV a
C musí odpovídat vyhlášce č.151/2001 Sb.
Požární vodovod
Požární vodovod bude napojen v budově z vodovodní přípojky za
hlavním uzávěrem a rozvede se samostatným ocelovým, pozinkovaným
potrubím nebo potrubím z mědi k vnitřním hydrantovým systémům DN 25 a
DN 19 dle požadavků projektanta požární ochrany.
V případě nedostatečného tlaku vody v posledním NP muselo by být
osazeno na požárním vodovodu posilovací čerpadlo – bude řešeno v dalším
stupni PD.
Požární vodovod musí být proveden podle ČSN 73 0873 a dalších
platných ČSN a předpisů.
Plynovod
V souvislosti s uvažovaným zdrojem vytápění – výměníkovou stanicí a
přípojkou horkovodu se neuvažuje o připojení objektu na veřejný plynovodní
řad. Pokud by byl plyn do objektu zaveden, bude to pouze pro případné
potřeby kuchyně restaurace, a toto by pak bylo předmětem upřesnění a
řešení v projektové dokumentaci pro povolení stavby.
Pro objekt by se provedla STL plynovodní přípojka DN 50 mm – zemní
plyn z plynovodního řadu v ulici Zásmucké.
Přípojka z plynovodního řadu by byla provedena z polyetylenových
trub PIPELIFE – ROBUST. POZ a HUP pro objekt by byl osazen na fasádě
ve skříni v nice, nebo s větší pravděpodobností by se použilo zemní šoupě
s teleskopickou zemní soupravou.
Plynovod by byl pak prováděn podle ČSN EN 12007-1 až 4, TPG 702
04, TPG 702 01, TPG 704 01 a dalších příslušných norem a předpisů.
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Požadavky na odstranění staveb
Pro uvolnění plochy stavebního pozemku bylo provedeno odstranění
původní stavby zděných jednopodlažních objektů bývalých kamenických
dílen, které v posledních letech sloužily pro uskladnění chemikálií VÚFB a.s.
Zpevněné plochy okolních ulic se odstraní až před provedením
terénních úprav v okolí objektu a jejich začlenění do náměstí Nového
Millennia před budovou centrály ČSSP.
V současné době je pozemek již zbaven všech původních staveb a je
porostlý neudržovaným trávníkem a náletovými dřevinami. Celý pozemek je
oplocen drátěným pletivem, z Vinohradské ulice jsou zřízena v oplocení vrata
rovněž z drátěného pletiva.
Před zahájením výstavby bude nutno provést kácení dřevin –
vzhledem ke skutečnosti, že pozemek bude s výjimkou plochy parkoviště
v Kouřimské ulici celý zastavěn, bude nutno odstranit z plochy pozemku
stávající stromy a keře. 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 následujícího obrázku a
z fotodokumentace v příloze tohoto oznámení.
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Dotčená ochranná pásma
Pozemky určené pro výstavbu obchodně administrativního centra
Millennium leží v památkově chráněném území. Jiná ochranná pásma a
chráněná území nejsou stavbou vlastního administrativního centra 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:
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,
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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

Ochranná pásma mají přípojky elektrického proudu, plynu, vody a
kanalizace, které jsou přivedeny do areálu a zůstávají stávající.
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b) Technické řešení
Vytápění objektu
Zdrojem tepla budovy bude výměníková stanice tepla horká
voda/voda, která bude zásobovat teplem otopnou soustavu objektu,
ohřívače vzduchotechniky a stanici přípravy teplé užitkové vody.
Výměníková stanice tepla bude napojena horkovodní přípojkou na rozvody
CZT společnosti Pražská teplárenská, a.s. vedené v ulici Kouřimské.
Z tohoto důvodu nebude v objektu zřízena plynová kotelna a objekt
OAC nebude zdrojem emisí do ovzduší.

Spotřeba tepla
Předběžná spotřeba tepla objektu byla stanovena na základě výpočtu
tepelných ztrát, potřeby tepla pro vzduchotechniku a předpokládaném
provozním režimu objektu.
Roční spotřeba tepla pro vytápění

830 MWh/rok

Roční spotřeba tepla pro
vzduchotechniku

960 MWh/rok

Roční spotřeba tepla pro přípravu
TUV

240 MWh/rok

Celková roční spotřeba tepla

2 030 MWh/rok
(7.300 GJ/rok)

Chlazení
Obchodně Administrativní Centrum (OAC) Millennium 2001 bude
vybaveno samostatným zdrojem chladu a rozvody chlazené vody pro
potřeby klimatizačního zařízení budovy pro obchodní a kancelářské
prostory. Zdrojem chladu bude kompresorová chladící jednotka s vodou
chlazeným kondenzátorem (běžné prostory obchodů a kanceláří) a systémy
SPLIT jednotek zajišťující chlazení technologických místností objektu
(serverovny).
Zdroj chladu pro chlazení a klimatizaci běžných prostor
Zdroj chladu pro rozvody chlazené vody pro chlazení a ke
klimatizačním zařízením běžných prostor objektu bude kompresorová
chladící jednotka (s rotačními kompresory) s vodou chlazeným
kondenzátorem (okruh chlazený suchými chladiči na střeše objektu)
umístěná v suterénu objektu.
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Zdroj chladu pro technologické místnosti IT
Z důvodů zajištění nepřerušovaného chodu zařízení chlazení místností
IT (informačních technologií – serverovny, místnosti RACK-IT, správa sítě
apod.) budou tyto napojeny na samostatný systém zdroje a rozvodu chladu –
split systémy, které budou napájeny, v případě výpadku el. energie v domě,
záložním zdrojem.
Umístění zdrojů chladu
Chladící jednotka pro běžné prostory bude umístěna v suterénu ve
strojovně chlazení, venkovní jednotky split systémů budou umístěny na
střeše na střeše objektu v místech speciálně upravených pro její optimální a
při tom okolí hlukem nerušící provoz.
Strojovna chlazení běžných místností bude umístěna v 1.PP
v místnosti chladící jednotky.
Chladící soustava objektu
Popis chladícího systému
Pro rozvod chlazené vody v objektu bude navržen uzavřený systém
s nuceným oběhem chlazené vody s teplotním spádem 7/12°C. Chladící
soustava bude plněna v celém svém objemu upravenou vodou.
Rozdělení na jednotlivé chladící okruhy bude
rozdělovači/sběrači chladící soustavy ve strojovně chlazení.

provedeno

na

Způsob chlazení jednotlivých prostorů a provozů
Kanceláře a obchody
Prostory kanceláří a obchodů budou chlazeny cirkulačními
jednotkami Fan-coils umístěnými pod stropem. Jednotky budou vybaveny
chladičem a ohřívačem a budou napojeny na čtyřtrubkový rozvod topného a
chladícího média. Teplota v prostoru 24±2°C.
Přívod klimatizovaného vzduchu nebude pokrývat tepelné zisky
prostoru.
Vstupní hala v přízemí
V prostoru vstupní haly v přízemí bude chlazení zajištěno kombinací
přívodu klimatizovaného vzduchu a chlazení kombinovanými podstropními
jednotkami Fan-Coils s vodním chladičem. Teplota v prostoru 25±2°C.
Ostatní plochy
Ostatní plochy v objektu budou chlazeny pouze v případě, že toto
vyžaduje instalovaná technologie či technická zařízení. Prostory počítačových
místností, serverů apod., které vyžadují celoroční chlazení, budu napojeny na
speciální okruh rozvodu chladu VRV systému.
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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 OAC 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 OAC 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.
Požadované parametry místností
Přesný rozsah a specifikace požadavků parametrů jednotlivých
místností budou uvedeny v tabulkách parametrů místností v dalším stupni.
Zde jsou uvedeny teplotní a vzduchové parametry pro jednotlivé místnosti,
stejně jako podíl krytí tepelných ztrát a zisků provozem zařízení
vzduchotechniky a klimatizace.
Pro venkovní letní výpočtovou teplotu +30°C platí následující hodnoty
v hlavních typech prostorů - vnitřní teplota:
•

kanceláře a obchody

24 ± 2 °C

•

vstupní hala

24 ± 2 °C
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•

místnosti IT

30 ± 1 °C

•

ostatní chlazené

26 ± 2 °C

Při vyšší venkovní teplotě než teplotě výpočtové roste vnitřní teplota
lineárně s růstem venkovní teploty.
Požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností
V souladu s hygienickými předpisy a požadavky investora stavby byly
navrženy následující minimální průtoky čerstvého vzduchu pro jednotlivé typy
místností:
•

Kanceláře

50 m3.h-1/osobu

•

Zasedací místnosti

50 m3.h-1/osobu

Odvod vzduchu ze sociálních zařízení podle druhu zařizovacího předmětu:
•

WC mísa

60 m3.h-1

•

pisoár

30 m3.h-1

•

umyvadlo

30 m3.h-1

•

sprcha

120 m3.h-1

•

čajová kuchyňka

100 m3.h-1

Popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů
Samostatná zařízení úpravy vzduchu budou vybudována pro:
•

kanceláře ve 2.NP vč. komunikací

•

vstupní halu v přízemí

•

obchody v přízemí

•

hygienické zázemí

•

hromadné garáže

•

výměníkovou stanici tepla

•

technické prostory (trafostanice, nouzový zdroj proudu apod.)

•

technologické prostory IT

•

požární větrání chráněných únikových cest

Kanceláře ve 2. až 7.NP vč. komunikací
Kancelářské prostory budou obsluhovány vzduchotechnikou a
klimatizovány v celém svém rozsahu. Bude se jednat o nucený přívod
upraveného vzduchu (filtrace, ohřev, chlazení) a odvod vzduchu k rekuperaci.
Množství přívodního vzduchu bude odpovídat 50 m3/h na jedno pracovní
místo, s uvažováním plochy 10 m2 na jednoho pracovníka. Mimo to bude
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kontrolována celková výměna vzduchu tak, aby nebyla nižší než 2 h-1.
V jednacích místnostech bude navržena vyšší výměna vzduchu.
V objektu bude vybudováno celkem 1 kancelářské podlaží. Podlaží
bude obsluhováno centrálním zařízením. Přívodní vzduch bude přiváděn
stropními výustkami do místa pobytu lidí, odvod vzduchu přes chodby.
Přebytek vzduchu dále bude použit jako přívod pro podtlakově větraná
sociální zařízení. Vertikální stoupací kanály budou umístěny v instalačních
šachtách, horizontální patrové rozvody pod stropem nad podhledy
v chodbách.
Chlazení a vytápění prostor kanceláří bude zajištěno systémem
cirkulačních jednotek fan-coils pod stropem, osazených chladičem a
ohřívačem vzduchu, napojenými na čtyřtrubkový rozvod. VZT zařízení bude
pracovat ve dvou stupních a s proměnlivým podílem čerstvého vzduchu podle
momentálního využití prostor.
Systém mírně přetlakový (10-15%).
VZT zařízení bude vybaveno filtrací ve dvou stupních, rekuperací,
směšováním, ohřevem a chlazením. Vlhčení vzduchu se neuvažuje.
Strojovna bude umístěna v technickém prostoru v 1.PP s nasáváním
protidešťovými žaluziemi na severní straně.

Vstupní hala v přízemí
Vstupní hala v přízemí bude obsluhována vzduchotechnikou a
klimatizována v celém svém rozsahu. Bude se jednat o nucený přívod
upraveného vzduchu (filtrace, ohřev, chlazení) a odvod vzduchu k rekuperaci.
Množství přívodního vzduchu bude odpovídat 50 m3/h na jedno člověka,
s uvažováním plochy 10 m2 na jednoho člověka. Mimo to bude kontrolována
celková výměna vzduchu tak, aby nebyla nižší než 3 h-1.
Přívodní vzduch bude přiváděn stropními výustkami do místa pobytu
lidí, odvod vzduchu přes chodbu a dále bude použit jako přívod pro
podtlakově větraná sociální zařízení. Vertikální stoupací kanály budou
umístěny v instalačních šachtách, horizontální patrové rozvody pod stropem
nad podhledy.
Chlazení a vytápění prostor bude zajištěno systémem cirkulačních
jednotek fan-coils v podhledu, osazených chladičem a ohřívačem vzduchu,
napojenými na čtyřtrubkový rozvod.
VZT zařízení bude pracovat ve dvou stupních a s proměnlivým
podílem čerstvého vzduchu podle momentálního využití prostor.
Systém mírně přetlakový (10-15%).
VZT zařízení bude vybaveno filtrací ve dvou stupních, rekuperací,
směšováním, ohřevem a chlazením. Vlhčení vzduchu se neuvažuje.
Strojovna bude umístěna v suterénních technických prostorech
s nasáváním protidešťovými žaluziemi nad terénem.
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Obchody
Obchody v přízemí budou obsluhovány vzduchotechnikou a
klimatizovány v celém svém rozsahu. Bude se jednat o nucený přívod
upraveného vzduchu (filtrace, ohřev, chlazení) a odvod vzduchu k rekuperaci.
Množství přívodního vzduchu bude odpovídat 50 m3/h na jedno člověka,
s uvažováním plochy 6 m2 na jednoho člověka. Mimo to bude kontrolována
celková výměna vzduchu tak, aby nebyla nižší než 4 h-1.
Přívodní vzduch bude přiváděn stropními výustkami do místa pobytu
lidí, odvod vzduchu přes chodbu a dále bude použit jako přívod pro
podtlakově větraná sociální zařízení. Vertikální stoupací kanály budou
umístěny v instalačních šachtách, horizontální patrové rozvody pod stropem
nad podhledy.
Chlazení a vytápění prostor bude zajištěno systémem cirkulačních
jednotek fan-coils v podhledu, osazených chladičem a ohřívačem vzduchu,
napojenými na čtyřtrubkový rozvod.
VZT zařízení bude pracovat ve dvou stupních a s proměnlivým
podílem čerstvého vzduchu podle momentálního využití prostor.
Systém mírně přetlakový (10-15%).
VZT zařízení bude vybaveno filtrací ve dvou stupních, rekuperací,
směšováním, ohřevem a chlazením. Vlhčení vzduchu se neuvažuje.
Strojovna bude umístěna v suterénních technických prostorech
s nasáváním protidešťovými žaluziemi nad terénem.
Hygienické zázemí
Prostory WC a všech ostatních hygienických zařízení v objektu budou
odvětrávány nuceným odvodem vzduchu nad střechu objektu. Chod zařízení
trvalý v době provozu objektu.
Centrální odvodní ventilátory budou umístěny na střeše objektu.
Podzemní hromadné garáže
Prostor parkingu se 121 stáními bude větrán nuceným odvodem a
přirozeným přívodem vzduchu. Množství větracího vzduchu bude
zabezpečovat výměnu vzduchu 300 m3.h-1 na jedno parkovací stání (garáže
bez výrazné špičky). Systém větrání podtlakový (průtok přiváděného vzduchu
bude o 10 až 20% nižší než průtok odsávaného vzduchu).
Přívod vzduchu z venkovního prostoru do garáží bude realizován
větracími otvory podél fasády. Dále bude částečně využit jako přívodní
hygienicky nezávadný teplý vzduch, odváděný z jiných částí objektu. Tento
přívod přispěje k temperování vzduchu v garážích.
Zařízení pro větrání garáží bude navrženo tak, aby bylo možno snížit
průtok vzduchu na jednu třetinu jeho základní hodnoty (viz. čl. 75 ČSN 73
6058 - změna b). V souladu s četností pohybu motorových vozidel v prostoru
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parkingu bude řízeno i vzduchotechnické zařízení. Jednak časovým spínáním
v době předpokládaných zvýšených pohybů vozidel, jednak čidly překročení
limitních koncentrací škodlivých látek (CO).
Jednotka bude instalovaná se 100% zálohou .
Centrální odvodní ventilátory budou umístěny na střeše objektu.
Technické prostory
Technické prostory budou větrány dle konkrétních požadavků
technických zařízení v těchto místnostech umístěných. Jedná se zejména o
větrání výměníkové stanice, trafostanice, odvětrání náhradního zdroje proudu
(DA 250 kVA), strojoven výtahů, odvětrání skladu odpadků apod. Uvažovaná
předběžná výměna vzduchu 3x h-1. Systém větrání rovnotlaký.
Ve vhodných případech bude odpadní vzduch z těchto místností
přiváděn do garáží, kde přispěje k temperování vzduchu v garážích.
Výměníková stanice
Způsob větrání VS musí vyhovět požadavkům technologie z hlediska
odvětrání tepelných zisků prostoru.. Větrání podtlakové na základě čidla
teploty v prostoru.

Technologické prostory IT (informačních technologií)
Technologické prostory informačních technologií (IT) budou větrány
minimální výměnou vzduchu zajišťující hygienické minimum. Chlazení těchto
prostor je zajištěno samostatným systémem split, který bude napojen na
náhradní zdroj proudu.
Požární větrání chráněných únikových cest
Požární zpráva uvádí nároky na havarijní a požární větrání prostorů a
únikových cest. Současně budou definovány požadavky na zařízení odvodu
tepla a kouře. Obor vzduchotechnika zajistí návrh potřebných zařízení
požárního větrání (násobnost výměny vzduchu podle typu chráněné únikové
cesty).
Chráněnými únikovými cestami typu „A“ jsou obě schodiště u
instalačních jader. Tyto budou v nadzemních i podzemních podlažích větrány
nuceně. Vzduchotechnické zařízení zajistí v prostoru chráněných únikových
cest přívod vzduchu odpovídající 10-ti násobné výměně obsluhovaného
prostoru chráněné únikové cesty.
Zařízení bude napájeno ze záložního zdroje.
Zařízení bude napojeno na nouzový zdroj elektrického proudu.
Další protipožární opatření na zařízení VZT se budou řídit ČSN 73
0872: Požární zabezpečení staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru
vzduchotechnickým zařízením.
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Regulace zařízení vzduchotechniky
Regulace a ovládání zařízení VZT se předpokládá centrálním
systémem na bázi DDC řízení ASŘTP v návaznosti na ostatní profese.
Bližší popis koncepce zařízení měření a regulace je uveden
v samostatné části dokumentace.
V rámci projektu VZT budou navržena taková opatření, aby provoz
všech zařízení vzduchotechniky nenarušoval hlukové parametry ve vnitřních
chráněných prostorech objektu a ve venkovním prostoru.

Zásobování elektrickou energií
V současnosti je parcela původního objektu č.p. 1775/č.o. 178
napojena na distribuční síť PRE přes přípojkovou skříň SP5 v oplocení v ul.
Vinohradská. Po dohodě s PRE bude v 1.PP nového objektu vybudována
nová velkoodběratelská trafostanice, která bude zasmyčkována na
stávající kabel 22 kV propojující TS 1045 a TS 8114 vedený Zásmuckou ulicí.
Dle podkladů od investora a požadavků profesí bude maximální soudobý
příkon objektu cca 413 kW (viz energetická bilance v části 5.6.6 – odst.c)
Náhradní zdroj
Jedná se o dieselagregát (DA) a centrální jednotku nepřetržitého
zálohování (UPS). Pro obě zařízení bude investor provádět výběrové řízení,
přičemž součástí dodávky budou i rozvaděče s automatikou záskoku a
vývodovými jističi dle požadavku stavby. Vše bude situováno do suterénu.
Předběžná kapacita DA bude 250 kVA, jednotky UPS pak 120 kVA.
Hromosvod a uzemnění
Vzhledem k rozlehlosti jímacího vedení a vysokému počtu svodů při
aplikaci klasického hromosvodu a s přihlédnutím k dobrým zkušenostem při
nasazení aktivního hromosvodu PULSAR od firmy Helita je tento navržen i
v případě této stavby. Vzhledem k výšce objektu do 28 m postačí jediný svod
vybavený skříňkou se zkušební svorkou sadou zemnících tyčí.
V hlavní rozvodně NN bude umístěna hlavní ochranná přípojnice
(HOP), na kterou bude připojeno hlavní uzemňovací vedení objektu a vodiče
hlavního a doplňujícího pospojování. Uzemnění objektu bude provedeno dle
ČSN 33 2000-5-54 a souvisejících norem.
Veřejné a venkovní osvětlení
Veřejné osvětlení
Stávající stožáry veřejného osvětlení nebudou výstavbou nového
objektu dotčeny. Charakter osvětlení v ulici Zásmucké bude sladěn
s venkovním osvětlením sousedního náměstí před budovou ČSST. Stavající
kabely vedené pod budoucími zpevněnými plochami budou dle skutečné
hloubky uložení (zjistí se při zahájení stavebních prací) ochráněny
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přednostně žlabem na betonovém podkladu, případně přeloženy do větší
hloubky.
Venkovní osvětlení
Přístupové cesty jsou osvětleny stávajícím veřejným osvětlením, které
je možno v případě potřeby v ulici Zásmucká rozšířit (zahustit). Navíc se
počítá s nasvětlením východní fasády objektu. Napájení bude z hlavní
rozvodny objektu a ovládání od soumrakového spínače nebo spínacích hodin
s možností ručního ovládání z prostoru recepce. Osvětlení architektonických
prvků bude ovládáno samostatně.

B.I.7.

PŘEDPOKLÁDANÝ
TERMÍN
ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ

ZAHÁJENÍ

REALIZACE

Podle záměru investora bude navrhovaná stavba realizována v těchto
termínech.
Předpokládaná období realizace stavby:
Etapa

Termín

Zahájení stavby

02/2008

Dokončení realizace stavby

06/2009

Jedná se o stavbu středně velkého 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 3-odboru
výstavby 3 týdny před započetím prací.
Výstavba obchodně administrativního centra Millennium 2001 včetně
přípojek bude probíhat v jedné etapě. Součástí výstavby budou rovněž
úpravy okolních ploch včetně výsadby stromů ve Vinohradské a Kouřimské
ulici.
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B.I.8.

VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Navrhovanou výstavbou obchodně administrativního centra Millennium
je dotčen tento územně samosprávní celek:
Kraj:

Praha

Obec:

Praha 3

Objekt obchodně administrativního
v katastrálním území Vinohrady.

centra

je

situován

Dotčenou obcí je městská část Praha 3.

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
„OAC Millennium 2001“ v Praze 3 – Vinohradech 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
obchopdně administrativního centra Millennium 2001 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 tomto případě bude v podzemních garážích v objektu obchodně
administrativního centra zřízeno celkem 121 parkovacích míst a mimo
objekt v Kouřimské ulici dalších 7 stání pro osobní automobily. Celkový
počet parkovacích míst tedy činí 128.
V objektu nebude zřízena plynová kotelna, bude
z výměníkové stanice napojené na centrální zdroj tepla - horkovod.

vytápěn

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.
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B.I.10.
VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE §10 ODST.4
ZÁKONA Č.100/2001 Sb. A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO
VYJÁDŘENÍ VYDÁVAT
Pro realizaci záměru Obchodně administrativní centrum Millennium
2001 proběhne v návaznosti na zjišťovací řízení územní řízení. Žádost bude
podána na Městský úřad Prahy 3, 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 OAC Millennium 2001 je situován na
pozemek v obytném území Prahy 3 v katastrálním území Vinohrady (Kód
katastrálního území 727164).
Umístění záměru je navrženo do nevyužívaného prostoru vymezeného
ulicemi Vinohradskou, Zásmuckou a Kouřimskou, na pozemek parc č. 3659
(Vinohrady).
Dle platného územního plánu města Prahy se jedná o území SV –
všeobecně smíšené, jehož funkční využití zahrnuje mimo jiné i obchodní
zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m2 prodejní plochy a
stavby pro administrativu, což je plně v souladu s navrhovaným
objektem.
Celková plocha pozemku ve vlastnictví investora je 1 944 m2.
Přehled pozemků dotčených stavbou:
Parcela

výměra (m2)

Druh pozemku/
způsob využití

Vlastnické právo

3659

1 944

ostatní plocha/

PRAGUE REAL ESTATE
INVEST, s.r.o.Králodvorská
1081/16, 110 00 Praha 1

zeleň
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 ohraničen plotem z drázěného pletiva a
je nepřístupný veřejnosti. Původní stavby byly již zbourány a pozemek je
porostlý málo udržovanýým trávníkem a náletovými dřevinami, které byly
zhodnoceny dendrologickým průzkumem.
Veškerá činnost investora se bude odehrávat na uvedeném pozemku,
který je ve vlastnictví investora. V době výstavby budou pro zařízení
staveniště zřízeny dočasné zábory na sousedních pozemcích ve Vinohradské,
Zásmucké a Kouřimské ulici.
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Rozsah záborů ploch pro provedení stavby (po dobu výstavby)
Pro provedení stavby se uvažuje se záborem:
•

vlastního pozemku budoucího objektu OAC parc. č. 3659 o ploše
1 944 m2 a sousedních pozemků:

•

na severní straně po hranu chodníku u ulice Vinohradská (parc. č.
4098/2) o ploše 162 m2,

•

na východní straně po hranu chodníku ulice Zásmucká (parc. č. 4322)
o ploše 464 m2

•

a na straně jižní po ulici Kouřimská (parc.č. 4318/1) o ploše 63 m2.

Rozsah dočasných záborů je patrný z koordinační situace v příloze
tohoto oznámení.
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.
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 3 nedotýkají. V okolí pozemku pro
navrhovanou výstavbu OAC Millennium 2001 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.
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B.II.2. VODA
Zdroj pitné vody
Potřeba vody je předpokládána pouze pro zdravotechnické instalace, to
jest sociální zařízení obchodní a administrativní části a čajové kuchyňky. Pitná
voda bude odebírána z městského vodovodního řadu. Pro případný požární
zásah budou zřízeny požární hydranty dimenzované dle požární zprávy, která
bude součástí projektové dokumentace.
Vodovodní přípojka
Skladové objekty, které se dříve na dotčeném pozemku nacházely, byly
napojeny na veřejný vodovod DN 200 z původní vodovodní přípojky
z Vinohradské ulice. Tato přípojka byla zrušena.
Pro novou projektovanou budovu se provede nová vodovodní
přípojka z tvárné litiny DN 100 mm. Osazení vodoměrové sestavy bude ve
vhodné místnosti v 1.PP. Dimenze přípojky bude upřesněna v dalším stupni
PD.
Vnitřní vodovod
Rozvod studené vody v objektu se provede z plastového potrubí.
Napojení osazených zařizovacích předmětů se provede z vodovodních
stoupaček SV. Vnitřní rozvody SV jsou předpokládány z plastového potrubí
např. Ekoplastik PN 16 nebo z mědi, s izolací např. TUBOLIT.
Zařizovací předměty a armatury budou standardní.
Vodovod musí být proveden podle ČSN 73 6660, ČSN 75 5411 a dalších
platných ČSN a předpisů.
Příprava a rozvod teplé vody (TV)
Příprava teplé vody bude řešena centrálně ve výměníkové stanici
napojené na horkovod ze zásobníkových ohřívačů podle projektu ústředního
vytápění. Tyto zásobníky zajistí potřebné množství teplé vody pro navržený
rozsah bytových jednotek, administrativy a obchodů.
Rozvod teplé vody bude mít nucenou cirkulaci oběhovým čerpadlem se
zálohou. Vodorovný rozvod TV a C stejně jako stoupací potrubí se provede z
plastového potrubí, nebo z mědi.
Ze stoupaček bude voda vedena k navrženým zařizovacím předmětům.
Vnitřní rozvody TV a C jsou předpokládány z plastového potrubí např.
Ekoplastik PN 20 STABI nebo z mědi, s izolací např. TUBOLIT. Izolace TV a C
musí odpovídat vyhlášce č.151/2001 Sb.
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Požární vodovod
Požární vodovod bude napojen v budově z vodovodní přípojky za
hlavním uzávěrem a rozvede se samostatným ocelovým, pozinkovaným
potrubím nebo potrubím z mědi k vnitřním hydrantovým systémům DN 25 a
DN 19 dle požadavků projektanta požární ochrany.
V případě nedostatečného tlaku vody v posledním NP by muselo být
osazeno na požárním vodovodu posilovací čerpadlo – bude řešeno v dalším
stupni PD.
Požární vodovod musí být proveden podle ČSN 73 0873 a dalších
platných ČSN a předpisů.

Bilance potřeby vody
Výpočet potřeby vody pro obchodně administrativní centrum byl
vypočten podle přílohy č.12 k nařízení vlády č. 428/2001 Sb., kterým se
provádí zákon o vodách a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou jím
uvedena směrná čísla potřeby vody.
Kanceláře a obchody: počet osob cca 500.

Průtok vodovodním potrubím

Počet
měrných
jednotek (MJ)

Směrný roční
(m3/MJ.rok)

Průměrný roční
průtok (m3/rok)

Průměrný denní
průtok (m3/den)

500

20

10 000

40

Průtok vodovodní přípojkou a vodoměrem dle ČSN 73 6655 –
dimenzování vnitřních rozvodů
Domovní vodovod Q = 1,1 l/s
Potřeba teplé vody pro administrativu: Záleží na způsobu, zvoleném v ÚT
Výpočet potřeby teplé vody podle ČSN 06 0320 pro zásobníkový ohřev.
E2t = 1,4 kWh / osobu / den….. odpovídá cca 30 l/ teplé vody/os/den = 15 000
l / den.
Pro pokrytí potřeby teplé vody během hodinové špičky na konci pracovní doby
od cca 16 -17 hod, která odpovídá dle předpokladu - 50 % celkové potřeby
TV, bude v této době potřeba cca 7 500 litrů teplé vody.
Požární vodovod
Předpokládaná potřeba požární vody 2,2 l/s při dodržení potřebného
přetlaku 0,2 MPa. Pro pokrytí potřeby vody ve špičce je nutná přípojka
studené vody min. DN 80 mm.
LI-VI Praha spol. s r.o.
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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 objektu – obchodně administrativní - nebudou
žádné suroviny spotřebovávány. Obchodní část bude zásobována
dodávkovými automobily, které budou zajíždět do suterénních garáží. Počty
jízd těchto vozidel jsou započítány v celkovém počtu automobilů zajíždějících
do garáží.
Kancelářské potřeby pro administrativu si budou jednotlivé firmy
zajišťovat samy.
Dále budou spotřebovávány běžné spotřební materiály pro provoz a
údržbu objektu (zářivky a pod.).
Zásobování elektrickou energií
Dnes je parcela původního objektu č.p. 1775 / č.o. 178 napojena na
distribuční síť PRE přes přípojkovou skříň SP5 v oplocení v ul. Vinohradská.
Po dohodě s PRE bude v 1.suterénu nového objektu vybudována nová
velkoodběratelská trafostanice, která bude zasmyčkována na stávající kabel
22 kV propojující TS 1045 a TS 8114 vedený Zásmuckou ulicí. Podle podkladů
od investora a požadavků profesí bude maximální soudobý příkon objektu cca
413 kW.
Přípojka VN
Kabel 22 kV typu 3x120 ANKTOYPVs mezi TS 1045 a TS 8114 bude
v chodníku přerušen, naspojkovány nové kabely AXEKVCEY 3x1x120 a tyto
vedeny kabelovým kanálem do suterénu do VN rozvaděče typu Moeller GA
2K1TS. Pro připojení budou použity spojky Pirelli.
Trafostanice
Bude velkoodběratelská s přívodní částí v majetku PRE a.s.. Situována
je do 1.suterénu. vybavena bude kompaktním VN rozvaděčem výše
uvedeného typu, transformátorem Schneider Trihal nebo SGB 22/0,4 kV, 630 1000 kVA (dle energetické bilance v dalším stupni PD), kompenzací chodu
trafa naprázdno, ochrannými pomůckami, uzemněním atd. Část PRE bude
oddělena pletivem od části velkoodběratelské. Měření pro objekt bude na
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sekundární straně. Hlavní rozvaděč vč.kompenzace bude v sousední
místnosti – hlavní rozvodně, oddělené od části TS.
Úpravy v síti PRE – 1 kV
Na rohu ulic Kouřimské a Zásmucké je ve fasádě stávajícího objektu
č.p.1775 osazena jistící a rozpojovací skříň SR4, do níž jsou zaústěny 4
kabely. Po dohodě s PRE je možno jeden z nich (Al 120 z rušené RIS na
Vinohradské 1632/180) zrušit a zbylé tři stejně jako celou skříň SR4 přeložit do
fasády budoucího objektu hned vedle vjezdu do parkingu. Všechny kabely
(včetně jednoho 22 kV) vedené pod budoucími zpevněnými plochami budou
uloženy do žlabů na betonovém podkladu. Stávající skříň SP5 (v oplocení
Vinohradské) pro objekt 1775/178 se po vybudování trafostanice zruší, kabely
AYKY 2x240+120 mm2 sespojkují, takže zmiňovaná překládaná skříň SR4
bude napájena přímo z TS 1045.
Vnitřní elektroinstalace
•

napěťová soustava : TN-C-S, 400 V, 50 Hz

•

stupeň důležitosti dodávky el.energie : 3

•

celkový instalovaný příkon : 1 105 kW

•

maximální současný příkon pro odběr : cca 413 kW

•

způsob měření spotřeby : elektroměry s měniči na NN straně

•

způsob kompenzace účiníku : centrální v hlavní rozvodně

•

ochrana proti nebezpečnému dotyk. napětí: samočinným odpojením
od zdroje a proudovými chrániči

•

druh a způsob uzemnění: základový zemnič, aktivní hromosvod –
Pulsar

•

náhradní zdroje a jejich účel : dieselagregát pro spotřebiče jejichž
funkce musí zůstat zachována i při výpadku el.energie nebo při
požáru, svítidla s autonomními zdroji, centrální UPS pro zálohování
chodu IT (informační technologie)

Hlavní napájecí rozvody
Z rozvodny NN v suterénu budou vedeny napájecí kabely ve žlabech či
na roštech k jednotlivým technologickým (ve strojovnách) či patrovým (na
chodbách) rozvaděčům. Pro tyto rozvody budou ve stavební části připraveny
vertikálně procházející instalační šachty. Pro každé podlaží jsou vzhledem
k obdélníkovému půdorysu uvažovány dva podružné rozvaděče, se třemi
sekcemi: běžná síť – zálohovaná DA – zálohovaná UPS.
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Energetická bilance:
Příkon

Pi (instalovaný)

Pp (provozní)

Chlazení

245

245

Vzduchotechnika

85

70

Vytápění

15

15

Zdravotně technická instalace

6

6

Osvětlení

6

6

Zásuvky běžné

130

45

Zásuvky výpočetní techniky

170

110

Výtahy

18

15

Informační technologie

100

80

Rezerva

90

90

Součet

1 050 kW

828 kW

Maximální předpokládaný současný příkon bude cca 663 kW.
Měření
Dle dohody s PRE budou v přívodním poli hlavního rozvaděče v NN
rozvodně osazeny patřičné měniče a na zdi skříň SM-3H pro měření PRE.
Osvětlení
Pro osvětlení budou používána především zářivková svítidla, převážně
zapuštěná do podhledu. Ovládání osvětlení v technologických a kancelářských
prostorech bude místní spínači od vstupů, na schodištích a chodbách pak
centrálně z recepce, případně z vrátnice nebo z eventuelních patrových
recepcí. Intenzita osvětlení bude stanovena v dalším stupni PD a bude se řídit
ČSN EN 12 464-1.
Typ prostoru:
•

Kanceláře, prostory pro psaní na stroji, čtení a zpracování dat
průměrná osvětlenost

500 lx

činitel osvětlení UGR

19

index barevného podání Ra

80

Osvětlení chodeb, technických místností a toalet bude navrženo dle
ČSN EN 12464-1 odstavec 5.5.1.2 takto:
Typ prostoru:
•

Obecné prostory, chodby, šatny, toalety
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průměrná osvětlenost

200 lx

činitel osvětlení UGR

25

index barevného podání Ra

80

Zásuvky
V běžných kancelářských prostorách budou většinou vedeny vždy dva
druhy obvodů – obyčejný a počítačový (zálohovaný DA), na vybraných
místech budou instalovány i zásuvky zálohované jednotkou UPS. Ve
strojovnách je počítáno se zásuvkovými skříněmi.
Náhradní zdroje
Jedná se o dieselagregát (DA) a centrální jednotku nepřetržitého
zálohování (UPS). Pro obě zařízení bude investor provádět výběrové řízení,
přičemž součástí dodávky budou i rozvaděče s automatikou záskoku a
vývodovými jističi dle požadavku stavby. Vše bude situováno do suterénu.
Předběžná kapacita DA bude 250 kVA, jednotky UPS pak 120 kVA.
Technologie
Napájení a ovládání většiny pohonů (ventilátorů a čerpadel) bude
z integrovaných technologických rozvaděčů M+R umístěných ve strojovnách
vzt, topení a chlazení. Pro možnost ručního ovládání (opravy a odzkoušení)
budou přepínače na rozvaděčích (pro pohony ve strojovnách) nebo
deblokační skříňky v místě (mimo strojovny). Napájení požárních ventilátorů
bude zálohováno dieselagregátem. Výtahy mají své strojovny vybavené
vlastními rozvaděči.
Rozvody
Veškeré rozvody budou provedeny měděnými kabely a vodiči ve
standardním provedení, napájecí a ovládací kabely pro zařízení, která musí
zůstat funkční při požáru pak budou použity v ohniodolném provedení.
V administrativních prostorách budou rozvody uloženy v podhledech,
v příčkách či v parapetních žlabech, pokud to provedení stavební konstrukce
umožní.
HOP – hlavní ochranné pospojení a uzemnění
V objektu bude provedeno hlavní pospojování plynového a
vodovodního potrubí u vstupu do budovy. Kovové konstrukce výtahů a
podružných rozvaděčů budou připojeny na HOP. Mezi trafostanicí a hlavním
rozvaděčem RH bude provedeno uzemnění páskem FeZn 30/4, od rozvaděče
RH dále pak vodičem CYA.
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Hromosvod a uzemnění
Vzhledem k rozlehlosti jímacího vedení a vysokému počtu svodů při
aplikaci klasického hromosvodu a s přihlédnutím k dobrým zkušenostem při
nasazení aktivního hromosvodu PULSAR od firmy Helita je tento navržen i
v případě této rekonstrukce. Vzhledem k výšce objektu do 28 m postačí jediný
svod vybavený skříňkou se zkušební svorkou sadou zemnících tyčí.
V hlavní rozvodně NN bude umístěna hlavní ochranná přípojnice
(HOP), na kterou bude připojeno hlavní uzemňovací vedení objektu a vodiče
hlavního a doplňujícího pospojování. Uzemnění objektu bude provedeno dle
ČSN 33 2000-5-54 a souvisejících norem.
Veřejné a venkovní osvětlení
Veřejné osvětlení
Stávající stožáry veřejného osvětlení nebudou výstavbou nového
objektu dotčeny. Charakter osvětlení v ulici Zásmucké bude sladěn
s venkovním osvětlením sousedního náměstí před budovou ČSST. Stávající
kabely vedené pod budoucími zpevněnými plochami budou dle skutečné
hloubky uložení (zjistí se při zahájení stavebních prací) ochráněny přednostně
žlabem na betonovém podkladu, případně přeloženy do větší hloubky.
Venkovní osvětlení
Přístupové cesty jsou osvětleny stávajícím veřejným osvětlením, které
je možno v případě potřeby v ulici Zásmucká rozšířit (zahustit). Navíc se
počítá s nasvětlením východní fasády objektu. Napájení bude z hlavní
rozvodny objektu a ovládání od soumrakového spínače nebo spínacích hodin
s možností ručního ovládání z prostoru recepce. Osvětlení architektonických
prvků bude ovládáno samostatně.
Elektro – Slaboproud
Telefonní a datové rozvody – strukturovaná kabeláž (SK)
V rámci celého objektu budou kabelové rozvody řešeny prostřednictvím
strukturované kabeláže. Kategorie systému bude vyspecifikovaná v dalším
stupni PD.
Topologie kabelových rozvodů
Centrálním kabelovým uzlem v objektu bude hlavní rozvaděč "BD"
umístěný ve vybrané místnosti "IT" situované na některém z nižších podlaží.
Mimo uvedený rozvaděč budou na vybraných podlažích (nebo na všech
podlažích) v objektu rozmístěny podružné rozvaděče FD. Hlavní rozvaděč BD
bude páteřně napojený na podružné rozvaděče "FD" mnoho-párovými
metalickými kabely pro telefonní provoz a optickými kabely pro přenos dat. Z
důvodu možné variability volby aktivních prvků datové sítě v objektu bude
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spolu s optickými kabely veden do každého rozvaděče "FD" určitý počet čtyřpárových kabelů kategorie poplatné době výstavby. Z obdobného důvodu
budou navzájem propojeny i jednotlivé podružné rozvaděče "FD" mezi sebou.
Počet jednotlivých podružných rozvaděčů "DF" bude specifikován
v dalším stupni PD. Od každého podružného rozvaděče "FD" a také od
hlavního rozvaděče „BD“ a budou ke koncovým účastnickým zásuvkám RJ-45
hvězdicově vedeny horizontální rozvody UTP nebo FTP čtyř-párové kabeláže.
Hlavní rozvaděč "BD"
Hlavní rozvaděč strukturované kabeláže "BD" bude osazen v 19"
skříních velikostí 42U (nebo 45U) o podstavě 800mm x 800mm (šířka x
hloubka). Jednotlivé skříně s prosklenými dveřními křídly budou navzájem k
sobě smontovány. Příslušné 19" skříně s aktivními prvky datové sítě a
ostatními zařízeními budou vybaveny vlastními ventilátory pro cirkulaci
vzduchu. V 19" skříních rozvaděče "BD" bude osazeno jednak ukončovací
pole vertikálních (páteřních) metalických a optických rozvodů, pole příslušných
horizontálních rozvodů od blízkých koncových účastnických zásuvek a dále
ukončovací pole strany objektové telefonní pobočkové ústředny a pole nového
účastnického rozvaděče "ÚR" s rozhraním (Telefónica O2 Czech Republic).
Podružné rozvaděče "FD"
Podružné rozvaděče strukturované kabeláže "FD" budou osazeny
rovněž v 19" skříních velikostí 42U (nebo 45U) o podstavě 800mm x 800mm
(šířka x hloubka) obdobným způsobem jako v předchozím případě. Ve skříni
podružného rozvaděče "FD" bude osazeno jednak ukončovací pole
vertikálních (páteřních) metalických a optických rozvodů a dále pole
horizontálních rozvodů. Ve skříních každého podružného rozvaděče bude
vždy vyhrazen prostor pro dodatečné umístění aktivních prvků datové sítě
(každá skříň bude opět vybavena odtahovými ventilátory pro cirkulaci
vzduchu).
Telefonní pobočková ústředna "PABX"
Pro objekt bude navržena nová telefonní pobočková ústředna "PABX".
Rozsah instalace a konfigurace ústředny budou vyspecifikovány v dalším
stupni PD.
Domácí rozhlas (DR)
Systém domácího rozhlasu v objektu bude navržen za účelem hlášení s
reprodukcí hudby na pozadí dle projektu požárně-bezpečnostního řešení
stavby bude v dalším stupni stanovena nutnost funkce evakuace osob v
případě požáru.
Rozhlasová ústředna
Centrálním zařízením rozvodů "DR" bude rozhlasová ústředna
umístěná v 19" skříních výšky 42U o podstavě 600 x 600mm. Umístění skříní
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bude vyspecifikováno v dalším stupni PD mimo jiné i na základě možného
požadavku na evakuační charakter systému. Ve skříních budou dále osazeny
koncové zesilovače, a jednotlivé zdroje hudby. Pro hlášení bude na
rozhlasovou ústřednu napojena minimálně jedna mikrofonní stanice.
Topologie kabelových rozvodů
Vybrané prostory v objektu budou po stránce ozvučení rozděleny do
příslušného počtu nezávislých zón. Oddělení do zón bude provedeno v dalším
stupni PD na základě možného požadavku na evakuační charakter systému.
Reproduktory
Dle způsobu uchycení na základě požadavků architekta stavby budou
použity reproduktory jednak nástěnné (instalace na stěnu a na strop),
reproduktory pro zabudování do podhledů a konečně reproduktory tlakové
(prostory garáží popřípadě střechy).
Společná televizní anténa (STA)
V rozsahu celého objektu zde bude navržen kabelový rozvod distribuce
rozhlasových a televizních programů.
Pro distribuci požadovaných programů bude navržen systém opírající
se o kaskádu multipřepínačů. Pro celý objekt bude nainstalován jeden systém.
Na střeše objektu bude instalován jeden anténní stožár s anténní soustavou.
Veškerá použitá zařízení musí vyhovovat přenosovým parametrům digitálního
vysílání. Na jednotlivé multipřepínače zapojené do kaskády budou hvězdicově
napojeny koncové zásuvky TV+R+SAT. Přesná specifikace anténní soustavy
a rozsah rozvodů po objektu budou vyspecifikovány v dalším stupni PD. Celý
systém bude vycházet z možnosti příjmu veškerých dostupných programů
podporovaných instalovanou anténní soustavou. Příslušný uživatel může
z koncové zásuvky odebírat přímo pozemní TV vysílání a při zapojení SAT
přijímače dále i satelitní programy, jejichž příjem v libovolné zásuvce je tímto
předpokladem podmíněn.
Uzavřený televizní okruh (CCTV)
Obsahem projektové dokumentace bude rovněž instalace rozvodů
uzavřeného televizního okruhu „CCTV“. Celý systém CCTV bude v provedení
(standardu) vyspecifikovaném v dalším stupni PD. Systém CCTV bude
bezpečnostního charakteru a jeho rozsah bude tudíž stanoven v dalším stupni
PD dle požadavků investora.
Systémové řešení „CCTV“
Veškeré navržené kamery budou koaxiálovými kabely resp. kabely UTP
(v případě IP kamer) napojeny na centrální monitorovací zařízení CCTV
instalované v prostorách strážní služby. Pro sledování situace od jednotlivých
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kamer zde budou osazeny monitory o příslušné velikosti a počtu v závislosti
na rozsahu instalace CCTV. Obrazové výstupy přijímané od všech kamer
budou zaznamenávány na digitální záznamové zařízení.
Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
Po stránce zabezpečení uvedených prostor systémem EZS zde bude
provedena plášťová ochrana do výšky 6-ti metrů od okolního terénu
akustickými detektory a magnetickými kontakty umístěnými vždy u oken a
vnějších dveří. Dle požadavku investora bude v dalším stupni PD
vyspecifikován rozsah instalace EZS uvnitř objektu. Ústředna EZS (resp.
ústředny EZS) budou umístěny v prostorách strážní služby. Pro snadnou
obsluhu bude do systému EZS vřazen počítač s potřebným software.
Elektrická kontrola vstupu (EKV)
Obsahem projektové dokumentace je instalace rozvodů systému
kontroly vstupu „EKV“. Jednotlivá čtecí zařízení budou instalována dle
požadavku investora v dalším stupni PD. Provoz systému kontroly vstupu
bude sledován na centrálním PC s potřebným software. Topologie rozvodů
systému kontroly vstupu osob bude odvislá od navrženého systému v dalším
stupni PD.
Elektrická požární signalizace (EPS)
V objektu bude instalován systém EPS. Bude navržen systém plně
adresovatelný.
Systémové řešení EPS
Oceloplechové skříně ústředen EPS budou zavěšeny na stěnu v
místnosti strážní služby. Požár i porucha budou na ústřednách signalizovány
jak opticky, tak akusticky. Ústředny budou vždy samostatné jednak pro
napojení hlásičů a dále pro napojení prvků pro ovládání či monitoring ostatních
technologických ceků (VZT, MaR, ZOTK, SIL). V objektu se předpokládá
zřízení 24 hodinové služby. Pro snadnou obsluhu bude do systému EPS
vřazen počítač s potřebným software.
Systém dorozumívání (domovní telefon DT)
Na blíže vyspecifikovaných místech budou instalovány dveřní stanice
komunikující se systémovými přístroji. V dalším stupni PD bude
vyspecifikován rozsah a standard (video/audio, barva/čb, …) systému.
Telekomunikační přípojka
Dle zjišťovacího protokolu budoucího napojení na JTS (č.j.
NPP/28735/Aiš /6 /00) vydaného společností Český Telecom, a.s. dne
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29.9.2000 (dnes již Telefónica O2 Czech Republic) bude nový objekt napojen
na stávající síťový rozvaděč SR 264 kabelem TCEPKPFLE 50XN0,4. Kabel
bude ukončen v příslušné skříni zasekané do fasády budovy (ÚR 246/5). V
trase kabelu bude položena trojice HDPE trubek, které budou před domem
č.p. 2353 napojeny na stávající HDPE trubky.
El. energie potřebná pro provádění stavby
Pro potřeby zajištění stavby se předpokládá potřeba 40 kVA, následně
v maximálním rozestavění objektu cca 75 kVA. Tuto výši odběru cca 75 kWA
je možné zajistit osazením provizorní TS, která by se umístnila do prostoru
budoucí definitivní přípojky, kde by se napojila na kabelový rozvod 22kv.
Předpokládá se, že objekty zař. staveniště, včetně jejich projednání si
bude zajišťovat dodavatel stavby.
Zásobování plynem
V souvislosti s uvažovaným zdrojem vytápění – výměníkovou stanicí a
přípojkou horkovodu se v současnosti neuvažuje připojení objektu na veřejný
plynovodní řad. Pokud by byl plyn do objektu zaveden, bude to pouze pro
případné potřeby kuchyně restaurace a toto by pak bylo předmětem upřesnění
a řešení v projektové dokumentaci pro povolení stavby.
Pro objekt by se provedla STL plynovodní přípojka DN 50 mm – zemní
plyn z plynovodního řadu v ulici Zásmucké.
Přípojka z plynovodního řadu by byla provedena z polyetylenových trub
PIPELIFE – ROBUST. POZ a HUP pro objekt by byl osazen na fasádě ve
skříni v nice, nebo s větší pravděpodobností by se použilo zemní šoupě
s teleskopickou zemní soupravou.
Plynovod by byl pak prováděn podle ČSN EN 12007-1 až 4, TPG 702
04, TPG 702 01, TPG 704 01 a dalších příslušných norem a předpisů.
Zásobování teplem
Zdrojem tepla budovy bude výměníková stanice tepla horká voda/voda,
která bude zásobovat teplem otopnou soustavu objektu, ohřívače
vzduchotechniky a stanici přípravy teplé užitkové vody. Výměníková stanice
tepla bude napojena horkovodní přípojkou na rozvody CZT společnosti
Pražská teplárenská, a.s. vedené v ulici Kouřimské.
Klimatické podmínky místa stavby dle ČSN 06 0210, ČSN 38 3350 a
výpočtové podmínky:
Nejnižší venkovní výpočtová teplota vzduchu

-12°C

Průměrná denní venkovní teplota v otopném
období

+ 4°C

Počet otopných dnů v roce
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Vícesměnný provoz

16 h

Počet pracovních dní v týdnu

7

Krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru

Normální

Poloha budov v krajině

Chráněná

Průměrná vnitřní teplota vzduchu

18°C
~ 34.250 m3

Celkový objem vytápěného prostoru
Zdroje tepla objektu (voda / voda)

Výměníková stanice
horká

Provoz

plně automatický

Tepelně-technické údaje budovy
O tepelně technických údajích, které musí projektovaný objekt splňovat,
hovoří ve svých ustanoveních ČSN 73 0540:2005 „Tepelná ochrana budov„ část 1 až 4.
Jedná se o technické údaje, které jsou nutné k posouzení celkové
tepelné charakteristiky jednotlivých objektů tak, jak to ukládá ČSN 73
0540:2005 - část 2: Funkční požadavky a zákon č.406/2000 Sb. – o
hospodaření s energií v platném znění (186/2006 Sb.) a jeho prováděcích
vyhlášek (vyhláška č. 291/2001 Sb.).
V dalším stupni dokumentace bude proveden výpočet tepelné
charakteristiky objektu a bude vypracován Energetický štítek a Energetický
průkaz budovy jako součást dokumentace.
Výpočet tepelných ztrát
Předběžný výpočet tepelných ztrát objektu pro stanovení energetických
nároků byl proveden na základě zadaných objemů jednotlivých prostorů a
provozů. V dalším stupni bude proveden podrobný výpočet tepelných ztrát dle
ČSN 06 0210 „Výpočet tepelných ztrát budov“. Výsledky předběžného výpočtu
shrnuje následující tabulka:
Prostor provoz

Objem

[m3]
Vstupní hala
přízemí
Obchody 1.NP
Kanceláře 2. až
7.NP

Stř. měr. Tepelná
Tep. ztráta
ztráta
prostupem pokryt.
ÚT
[W.m-3.K-1]
[kW]

Tepelná
ztráta
větráním
(VZT)*)
[kW]

Celková
tepelná
ztráta
[kW]

804

0,35

9,0

16

25

2 160

0,45

31,1

64

95,1

29 160

0,28

247,7

205

452,7
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Sociální zařízení

460

0,15

2,2

0

2,2

Ostatní prostory

1 666

0,15

0

10

10

Celkem

34 250

-

QVYT =
290

QVZT =295

585

*) při uvažování minimální účinnosti ZZT 50%
Potřeba tepla pro ohřev TUV odvozená z potřeby tepla teplé užitkové vody
(0,5 l/s) je QTUV = 95 kW.
Spotřeba tepla
Předběžná spotřeba tepla objektu byla stanovena na základě výpočtu
tepelných ztrát, potřeby tepla pro vzduchotechniku a předpokládaném
provozním režimu objektu.
Roční spotřeba tepla pro vytápění

830

MWh/rok

Roční spotřeba tepla pro vzduchotechniku

960

MWh/rok

Roční spotřeba tepla pro přípravu TUV

240

MWh/rok

2 030

MWh/rok

Celková roční spotřeba tepla

(7.300 GJ/rok)

Přípojná hodnota zdroje tepla
Podle ČSN 06 0310 „ Ústřední vytápění - projektování a montáž “ se
stanoví tzv. přípojná hodnota zdroje tepla jako vyšší hodnota z následujících
výpočtů:
QPŘÍP1 = 0,7 x QVYT + 0,7 x QVZT + 1 x QTUV = 0,7 x 290 + 0,7 x 295 + 1 x 95
QPŘÍP1 = 505 kW
QPŘÍP2 = 1 x QVYT + 1 x QVZT = 1 x 290 + 1 x 295
QPŘÍP2 = 585 kW
Pro stanovení přípojné hodnoty zdroje tepla je větší hodnota QPŘÍP2 = 585 kW.
Výměníková stanice tepla a strojovna ÚT
Objektová výměníková stanice bude umístěna v suterénu objektu v
samostatném prostoru. Bude se jednat o výměníkovou stanici horká voda/
voda s osazením kompaktní stanice s deskovými výměníky tepla o celkovém
tepelném výkonu 600 kW. Budou osazeny dva výměníky, jeden pro otopný
systém, druhý pro ohřev teplé vody užitkové.
Větrání výměníkové stanice
Způsob větrání VS bude podtlakový s regulací podle vnitřní teploty
vzduchu v prostoru
Zabezpečení zdroje tepla, expanzní zařízení a doplňování vody do systému
Zabezpečovací a pojistné zařízení VS bude navrženo dle ČSN 06 0830.
Pojistným ventilem bude osazen každý zdroj tepla.
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Expanzní zařízení bude provedeno automatickým expanzním,
odplyňovacím a doplňovacím zařízením, napojeným na úpravnu vody.
Samostatně budou osazeny expanzní nádoby v okruzích výměníků
(před uzávěry).
Zapojení výměníkové stanice tepla
Teplovodní systém VS bude sestávat z okruhů jednotlivých výměníků
a kompaktního rozdělovače topných okruhů.
V okruzích výměníků budou navržena samostatná oběhová čerpadla
a samostatné expanzní nádoby.
Teplotní spád okruhů výměníků konstantní, 80/60°C, řízený na
primární straně výměníku.
Ve shodné místnosti bude umístěna i strojovna ústředního vytápění
objektu s kombinovaným rozdělovačem - sběračem otopné soustavy,
čerpadly,
pojistným zařízením a dalším příslušenstvím náležejícím k
vybavení strojovny patřičného výkonu.
Budou navrženy takové akustické úpravy, aby provoz VS a strojovny
ÚT nenarušil hlukové poměry ve vnitřních chráněných prostorech objektu a
ve venkovním prostoru.
Obsluha výměníkové stanice tepla objektu
Technologický provoz VS bude automaticky řízen řadou regulačních
prvků a nevyžaduje stálou přítomnost obsluhy.
Hygiena a bezpečnost práce
Hladina hluku ve výměníkové stanici, strojovně ÚT a přilehlých
prostorech nepřekročí hodnoty stanovené ČSN 73 0531, popř. hygienickými
předpisy.
Požární bezpečnost výměníkové stanice
Prostor VS a její technologická zařízení budou zhotovena z těžko
hořlavých a nehořlavých materiálů.
Otopný systém objektu, popis otopných systémů
Pro vytápění objektu je uvažován teplovodní dvoutrubkový systém
s nuceným oběhem topné vody s teplotním spádem 80/60°C, PN6. Otopný
systém bude rozdělen na samostatné okruhy:
•

vytápění kanceláří 2. až 7.NP

•

vytápění vstupní haly

•

vytápění obchodů v přízemí

•

vytápění technických místností v suterénu

•

napojení VZT jednotek
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Hlavní rozvody otopného systému objektu budou vedeny z VS
horizontálními rozvody pod stropem suterénu, dále ve vertikálních
instalačních šachtách a v prostoru podhledů jednotlivých podlaží. V místě
připojení patrových horizontálních větvích napojených na vertikální stoupací
rozvody budou namontovány uzavírací, měřící a regulační armatury.
Regulace otopných systémů
Regulace topných okruhů bude ekvitermní. (Zpětná topná voda bude
přimíchávána do přívodní topné vody pomocí třícestné směšovací armatury
v závislosti na venkovní teplotě). Okruhy fan-coils jednotek a
vzduchotechniky bude neregulovaný kvalitativně. Regulace bude probíhat až
u ohřívačů samostatnými regulačními okruhy.
Zabezpečení a doplňování otopného systému
Zabezpečení otopné soustavy bude navrženo dle ČSN 06 0830 a bude
použita automatická expanzní stanice, která dále zajišťuje odvzdušňování a
odplyňování otopné soustavy, fyzikální úpravu vody
bez chemikálií,
automatické doplňování vody a udržování konstantního tlaku.
Způsob vytápění jednotlivých prostorů a provozů
Kanceláře :
Prostory kanceláří budou vytápěny částečně otopnými tělesy
(konvektory) umístěnými pod fasádními okny a doplňkově cirkulačními
podstropními jednotkami fan-coils se čtyřtrubkovým zapojením (vytápění,
chlazení).
Vzduchotechnika nebude pokrývat tepelné ztráty. Otopné plochy
budou osazeny do nejvíce ochlazovaných míst. Tělesa budou osazena
termostatickými ventily s hlavicemi pro místní regulaci tepelného výkonu.
Teplota v prostoru 20±1°C.
Vstupní hala v přízemí :
Hala bude vytápěna kombinací nízkých konvektorů pod výkladci hlavní
fasády a jednotek fan-coils se čtyřtrubkovým zapojením (vytápění, chlazení).
Ostatní plochy :
Ostatní plochy budou vytápěny podle účelu využití.
Prostor garáží nebude vytápěn, pouze temperován přívodem
využitelného odpadního vzduchu z ostatních prostorů objektu - viz část
vzduchotechnika. Technické prostory objektu budou vytápěny pouze
v případě, že toto bude požadováno způsobem využití (technologií).
Ve všech případech bude důsledně dodrženo pravidlo maximálního
využití odpadního tepla z provozů a technologií, které toto umožní.
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Vzduchotechnika
Vzduchotechnické a klimatizační sestavné jednotky budou vybaveny
teplovodními výměníky - ohřívači vzduchu. Výměníky budou napojeny na
okruhy s kvalitativní regulací topné vody, pro každé zařízení samostatně.
Předpokládá se vysoký stupeň využití zpětného získávání tepla z odpadního
vzduchu.
Regulace vytápění
Regulace vytápění v jednotlivých prostorech bude řízena podle
zvolené teploty ve vytápěném prostoru, regulací teploty přiváděného vzduchu
či místní regulací termostatickými ventily na otopných tělesech.
Měření spotřeby tepla
Měření spotřeby tepla bude v souladu s funkčním rozdělením
vytápěného prostoru objektu. Bude umožněno měření spotřeby tepla
jednotlivým provozům (kanceláře, obchody , vzduchotechnika).
Ohřev teplé užitkové vody
V objektu je uvažováno s centrální přípravou teplé užitkové vody
v blokové stanici s deskovým výměníkem a zásobníkem 1 000 litrů pro
pokrytí špiček spotřeby.

B.II.4.

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Dopravní řešení
Objekt obchodního a administrativního centra Millennium je umístěn
kolmo v prostoru mezi souběžnými místními komunikacemi Kouřimskou a
Vinohradskou v Praze 3. Jeho realizací nezanikne původní Zásmucká ulice,
která propojuje kolmo Kouřimskou a Vinohradskou ulici a bude tvořit parter
objektu. Po přestavbě prostoru náměstí, do něhož bude někdejší zaslepená
Kouřimská ulice prostorově integrována, bude budova OAC Millenium
uzavírat nové náměstí ze západní strany. Původní administrativní budova
označovaná jako objekt A prošla rekonstrukcí při nezměněné funkci a slouží
jako centrála Stavební spořitelny ČS a.s.
Dopravně bude objekt přístupný vjezdem do garáží kolmo z
Vinohradské třídy. Hlavní vstup do obchodně administrativního centra je
orientován k novému náměstí.
Z hlediska dopravních vztahů se jedná o výhodnou polohu přiléhající
severní stranou pozemku k páteřní sběrné komunikaci, Vinohradské třídě v
blízkosti dopravně velmi zatížené křižovatky Vinohradská - Jana Želivského Soběslavská. Tyto sběrné komunikace mezičtvrťového významu se křižují v
úrovňové, světelně řízené křižovatce. Zajišťují pro okolní objekty dobré
dopravní vazby jak v rámci městské části Prahy 3, tak i se sousedními, s
Vinohrady, Vršovicemi a Strašnicemi. Vinohradskou třídou a Jana Želivského
jsou vedeny trasy tramvajových linek 10, 11, 16, 19 a 26 navazujících ve
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stanici Želivského na stanici metra A. Ve vazbě na stanici metra Želivského
je situován terminál autobusů MHD směřujících do oblasti Malešic a
východního okraje Prahy. Výstavba obchodně administrativního centra v
plánovaném rozsahu administrativních ploch a s celkem 128 parkovacími
stáními neovlivní významně stávající dopravní situaci v území. Podle
předpokladu bude značná část zaměstnanců OAC a převážná většina
návštěvníků používat k příjezdu do objektu MHD, mnozí zákazníci z blízkého
okolí budou docházet do objektu pěšky.
Situační řešení
Do dopravního řešení byla zahrnuta plocha náměstí na místě bývalé
Zásmucké ulice, tedy část šířky 7,7m podél východní fasády OAC Milenium.
Dále bude upraven přilehlý úsek chodníku podél severní strany budovy na
Vinohradské třídě.
Z jižní strany podél Kouřimské ulice bude zrekonstruován úsek
chodníku a zřízena parkování pro 7 šikmých stání. Kouřimská ulice je
obslužnou komunikací kategorie C3 s jednosměrným provozem ve směru od
Soběslavské k náměstí Jiřího z Lobkovic. Přilehlá hrana vozovky je
využívána pro parkování osobních vozidel. V dalším úseku Kouřimské ulice
se parkuje jen při jedné straně vozovky. Upravené pěší plochy budou
dlážděné, šikmá stání budou živičná.
Vjezd do podzemních garáží bude dlážděný z drobných žulových
kostek, kolmo přes chodník, v jeho úrovni. Šířka vjezdu bude 5,5 m. Vjezd
obousměrnou rampou bude signalizovaný s počtem volných parkovacích
míst.
Zásobování objektu a vjezd do podzemních garáží je z ulice
Vinohradská, a to z její severní jednosměrné části se dvěma dopravními
pruhy. Směr dopravy je ze západu na východ, tedy od křižovatky Flora ke
křižovatce Želivského. Vozidla vjíždějící do objektu OAC odbočí z pravého
pruhu Vinohradské ulice doprava do suterénních garáží a při výjezdu opět
odbočí doprava na Vinohradskou ulici. Jiný způsob vjezdu a výjezdu není
s ohledem na dané dopravní řešení lokality možný. Příjezd na parkoviště se
7 parkovacími místy v Kouřimské ulici je možný výhradně pravým odbočením
z ulice Soběslavské při příjezdu od Vinohradské. Kouřimská je jednosměrná
od východu k západu, takže výjezd z parkovišť je možný pouze
pokračováním Kouřimskou ulicí na náměstí Jiřího z Lobkovic, kde je možné
odbočení jak do Šrobárovy ulice (jižní směry), tak i na Vinohradskou třídu
(obousměrně) pro jízdu do centra Vinohradskou třídou) i pro jízdu na východ
(Vinohradskou třídou) a na sever (odbočením na světelné křižovatce do ulice
Jana Želivského.
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 čl.10, odst.(3) + příl.č.2 vyhl.č.26/1999 Sb.
HMP).
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Podle této vyhlášky se navrhované obchodní a administrativní
centrum nachází ve 3. městské zóně a v docházkové vzdálenosti od stanice
metra.
Požadované počty parkovacích míst Pz - základní počet stání je
uveden v následující tabulce
Funkce

Ukazatel

Počet /plocha

Počet stání

Smíšená
administrativa

30 m2/auto

9 166 m2

306

Obchodní do 3000 m2

35 m2/auto

1 670 m2

48

Celkem

354

Posouzení dopravy v klidu posuzovaného objektu OAC Millennium
2001 bylo provedeno podle Vyhlášky hl. m. Prahy 26/1999 Sb. Podle této
vyhlášky se navrhované obchodní administrativní centrum nachází ve
3. městské zóně a v docházkové vzdálenosti od stanice metra. Pro funkci
smíšené administrativy (administrativa pro veřejnost a administrativa s malou
návštěvností) připadá 1 parkovací stání na průměrných 30 m2, pro funkci
obchodní do velikosti 3 000 m2 připadá 1 parkovací stání na 35 m2.
Administrativní čistá plocha budovy je 9166 m2, výměra obchodní
plochy je 1670 m2.
Administrativa: 9 166 : 30 = 306 parkovacích stání
Obchody:1 670 : 35 = 48 parkovacích stání
Pro obchody a administrativu ve 3. územní zóně jsou stanoveny
v docházkové vzdálenosti od stanice metra redukční koeficienty kú a kd =
0,6, což znamená, že požadovaný počet parkovacích stání je redukován na
hodnotu
P = 354 x 0,6 x 0,6 = 128 parkovacích stání.
Celková potřeba P = 128 parkovacích stání
Z návrhu dispozice garáží vyplývá, že požadavky na dopravu v klidu
budou vyřešeny podzemní garáží s kapacitou 121 stání, navíc 7 parkovacích
stání vznikne po rekonstrukci přilehlého úseku hrany Kouřimské ulice
(Celkem 128 stání). 5% z celkového počtu parkovacích stání, t.j. 7, budou
vyhrazeny pro tělesně postižené osoby.
Závěrem lze tedy konstatovat:
Navrženo je celkem 128 stání.
Návrh dopravy v klidu vyhovuje.
Z celkového počtu 128 je 7 stání navrženo pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu.
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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 3 (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.
Dopravní značení bude řešeno v projektové dokumentaci. Svislým
značením budou vyznačena parkoviště a vyhrazená místa pro invalidy.
Osazeny budou zejména tyto značky:
•

IP11b parkoviště - kolmé nebo šikmé stání

•

IP12 vyhrazené parkoviště se symbolem invalidy s dodatkovou
tabulkou

•

Omezení vjezdu vozidel do garáží

•

Zákazová značka s vyznačením povolení vjezdu určitých vozidel

Staveništní doprava
Staveništní doprava bude na pozemek vedena z Vinohradské ulice,
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 výkopů základů 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 Vinohradské
ulici. Výjezd vozidel ze staveniště, zejména doprava přebytečných materiálů
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a zeminy bude rovněž odbočením vpravo na Vinohradskou ulici.. Další trasa
bude určena až po výběrovém řízení na dodavatele stavby, který určí místo
skládky. 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. Jednoznačně lze již nyní říci, že staveništní dopravou nebude dotčena
Kouřimská ulice, takže se zvýšená frekvence nákladní dopravy neprojeví
v této úzké ulici s mnoha obytnými domy.
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.
Vzhledem ke skutečnosti, že vozidla budou ze staveniště vyjíždět na
frekventovanou Vinohradskou ulici, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Před
výjezdem bude umístěna informační tabule upozorňující projíždějící řidiče na
výjezd nákladních vozidel ze stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že výjezd
bude směřován pravým odbočením na dvoupruhovou jednosměrnou
komunikaci, nebude představovat významnější zhoršení průjezdnosti
Vinohradské třídy.
Městská hromadná doprava
Objekt OAC je situován v malé docházkové vzdálenosti od stanice
metra trasy A Želivského vedoucí do centra Prahy i na její východní okraj.
Vinohradskou třídou a Jana Želivského jsou dále vedeny trasy
tramvajových linek 10, 11, 16, 19 a 26 navazujících ve stanici Želivského na
stanici metra A. Ve vazbě na stanici metra Želivského je situován terminál
autobusů MHD směřujících do oblasti Malešic a východního okraje Prahy.
Další linky autobusů směřující do oblasti Vršovic mají zastávku u
Strojimportu.
Výborná dopravní dostupnost navrhovaného objektu OAC Millennium
2001 dává předpoklad, že MHD bude zaměstnanci a návštěvníky centra ve
značné míře využívána.
Předpokládané počty vozidel dopravní obsluhy
V OAC bude zřízeno celkem 128 parkovacích stání. V objektu je
počítáno s maximálně 500 zaměstnanci.
Obvyklá provozní doba administrativní části bude od 7 až 8 do 17
hodin, obchodní část bude otevřena do 18, případně až do 20 hodin. Největší
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dopravní frekvence lze očekávat při ranním příjezdu a odpoledním odjezdu
zaměstnanců.
Zaměstnanci a zásobování objektu – podzemní garáže
Předpokládá se 1,5 násobný obrat na 1 stání , t.j. průměrně 181,5
vjezdů a 181,5 výjezdů z garáží za den, to jest 363 jízd/den
jednosměrných. Ve špičkové hodině pak 15 % z celkového počtu jízd za den,
t.j. 54,5 jízd/hod.
Zásobování bude probíhat pouze v pracovních hodinách v denní
době, a to 3 - 4 dodávky za den. Zásobování není nárazové bude probíhat
během celého dne, opět mimo špičku.
Zákazníci a návštěvy – venkovní parkoviště v Kouřimské ulici
V Kouřimské ulici bude zřízeno venkovní parkoviště se 7 parkovacími
místy pro osobní automobily. Předpokládaná průměrná výměna vozidel na
parkovišti činí 3 auta/hodinu, jedná se o celkem 48 jízd za den (vzhledem ke
skutečnosti, že Kouřimská ulice je jednosměrná, budou auta po vyjetí
z parkoviště pokračovat dále Kouřimskou ulicí k náměstí Jiřího z Lobkovic.
Rekapitulace počtu jízd
Počet jednosměrných jízd z garáží bude 363 za den, počet jízd na/z
parkoviště v Kouřimské ulici bude 48 za den. Celkem 411 jízd za den.
Všechny jízdy se uskuteční v denní době, v noční době bude obchodní i
administrativní část uzavřena.
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 obchodně administrativního centra je
ovlivněno frekventovanou páteřní sběrnou městskou komunikaci –
Vinohradskou třídou - a především pak dopravně velmi zatíženou světelně
řízenou úrovňovou křižovatkou Vinohradská - Jana Želivského Soběslavská.
Navrhovaná stavba je obchodně administrativním objektem
umístěným v území s funkcí všeobecně smíšenou. Zdrojem emisí škodlivin
nebude zdroj tepla, neboť objekt bude napojen na výměníkovou stanici, do
které bude teplo přiváděno horkovodní přípojkou z rozvodů CZT společnosti
Pražská teplárenská, a.s. vedené v ulici Kouřimské.
Jediným zdroji emisí škodlivin do ovzduší bude vyvolaná automobilová
doprava související s provozem objektu.
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a) bodové zdroje znečišťování ovzduší
Bodové zdroje znečištění se v objektu nevyskytují, v objektu nebude
plynová kotelna. Objekt bude napojen na CZT. Za bodový zdroj lze tedy
považovat pouze vzduchotechnický výdech z větrání podzemních garáží,
který bude vyveden nad střechu budovy.
b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší
Provoz obchodně administrativního centra 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
Vinohradskou.
Výpočet emisí z dopravy byl proveden na základě nařízení vlády
č.350/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a podmínky a způsob
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší - § 4. odst. 5 písm.
j) - přílohy č. 9. 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,
aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují
hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny).
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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 OAC bude celkem 121 parkovacích stání v garážích budovy a
dalších 7 na terénu v Kouřimské ulici.
Počet jednosměrných jízd z garáží bude 363 za den, počet jízd na/z
parkoviště v Kouřimské ulici bude 48 za den. Celkem 411 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

Emise
NOx [g/s]

Emise
NOx
[kg/rok]

garáže
OAC

0,00199

12,5

0,00756

parkovi
ště

0,00006

0,2

0,00023
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[g/s]

Emise
benzen
[kg/rok]

47,5

0,000105

0,65

0,75
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Ve výpočtech emisí z parkování je započteno zvýšení emise v důsledku
studených startů.

B.III.2. ODPADNÍ VODY
Provozem obchodně administrativního centra vznikají splaškové a
dešťové odpadní vody. Technologické vody vznikat nebudou.
Splaškové odpadní vody
Kanalizační přípojky
Odvedení splaškových a dešťových vod z projektované budovy je
předpokládáno dvěma kanalizačními přípojkami DN 200 mm.
Odvodnění objektu dvěma přípojkami je výhodné vzhledem
k rozsáhlosti objektu, vedení kanalizace po stěnách 1.PP a 2.PP a vzhledem
k rozdělení odtoku dešťových vod na dvě strany.
Jednu kanalizační přípojku DN 200 z kameninových trub je navrženo
připojit do jednotné veřejné kanalizace DN 350 v ulici Vinohradské (cca
264,00 Bpv). Druhou kanalizační přípojku DN 200 z kameninových trub se
předpokládá připojit do jednotné veřejné kanalizace DN 250 v ulici Kouřimské
(cca 263.20 Bpv). Kanalizační přípojky od hlavních čistících tvarovek před
výstupem z objektu do veřejné kanalizace se provedou z kameninových trub.
V obou případech budou - pokud to bude možné – využity osazené odbočky
na veřejné kanalizaci.
Kanalizace musí být provedena podle ČSN EN 12056 -1 až 5, ČSN 75
6101, ČSN 75 6760, ČSN 73 6005 a dalších platných ČSN a předpisů.
Domovní kanalizace
Splašková kanalizace
Svodné potrubí je předpokládáno z plastových trub systém
POLOPLAST – POLO ECO PLUS. Potrubí bude svedeno pod stropem 1.PP
a 2.PP(garáží) k obvodovým stěnám objektu a po nich bude svedeno do
kanalizačních přípojek.
Kanalizační stoupačky budou provedeny z odhlučněného plastového
potrubí např. POLOPLAST – POLOKAL 3S A NG. Stoupačky DN 100 budou
vyvedeny nad střechu a zakončí se ventilačními hlavicemi. Na stoupačkách
budou v 1.PP osazeny čistící tvarovky.
Zařizovací předměty osazené v 1.PP musí být vedeny přes zpětné
klapky. Zařizovací předměty, pokud budou osazeny ve 2.PP musí být
přečerpávány.
Připojení zařizovacích předmětů v podlažích se provede ze zvukově
izolujících trub a tvarovek pro horkou odpadní vodu POLOKAL 3S A NG.
Připojovací potrubí bude izolováno proti rosení. Připojení zařizovacích
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předmětů bude provedeno jako odhlučněné. Kotvení všech kanalizačních
potrubí se provede pomocí pružných objímek.
Podle potřeby bude provedeno odvedení kondensátu od fancoilů do
kanalizace.
Dešťová kanalizace
Možnost přímého odvodnění dešťových vod ze střechy objektu do
jednotné kanalizace je jediná možnost likvidace dešťových vod. Dešťové
vody z původních skladových objektů v prostoru navrhované novostavby byly
rovněž do veřejné kanalizace odvedeny.
Vsakování vod na vlastním pozemku není možné – pozemek bude
z převážné části zastavěn, objekt navíc obsahuje 4 podzemní podlaží.
V projektové dokumentaci je nutné posoudit
odvodnění střechy podtlakovým systémem PLUVIA.

případné

použití

Navržené vnitřní dešťové svody se vyvedou pod stropem 2.PP
samostatným potrubím a napojí se před výstupem z objektu do kanalizačních
přípojek.
Dešťové svody budou vnitřní a ve spodní části se opatří čistícími
tvarovkami.
Ležaté svody dešťové kanalizace se provedou z plastů – např. systém
POLOPLAST – POLO ECO PLUS.
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.
Množství splaškových odpadních vod odpovídá spotřebě pitné vody
v objektu OAC.
Roční potřeba vody pro objekt OAC Millennium 2001 představuje
celkem přibližně 10 000 m3/rok. V tomto objemu lze předpokládat i množství
splaškových odpadních vod, které budou z objekt svedeny do městské
kanalizace.
Dešťové odpadní vody
Dešťové odpadní vody ze střech objektů a zpevněných ploch budou
svedeny do městské kanalizace.
Výpočet množství odpadních dešťových vod byl proveden pro
návrhový déšť délky 10 minut o intenzitě 160 l/s.ha. Množství vod
z jednotlivých ploch udává následující tabulka.
Výpočet odtoku ze zpevněných ploch:
Druh plochy

Plocha (m2)
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zastavěná plocha
komunikace a
parkoviště
Celkem

odtoku

plocha (m2)

(l/s)

1 328

0,9

1 195

19,1

616

0,8

493

7,9

1 944

-

1 688

27,0

Množství dešťových vod odváděné do kanalizace při desetiminutovém
návrhovém dešti činí 16,2 m3.

B.III.3. ODPADY
Při výstavbě objektu OAC Millennium 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
15
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Název druhu odpadu
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FILTRAČNÍ MATERIÁLY A
OCHRANNÉ ODĚVY JINAK
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Kód odpadu

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu
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

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 01 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
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Kód odpadu

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu

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

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 02

Plastové obaly

Speciální kontejner

17 01 07

Směsi nebo oddělené
frakce betonu, cihel,
tašek

Velkoobjemový
kontejner

17 02 01

Dřevo

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

Kontejner 1 100 l
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odpad
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
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 01

Dřevo

Nabídnuto drobným
spotřebitelům

17 02 02

Sklo

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
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s odpady, případně vyhláškou
nebezpečných vlastností odpadů.

MŽP

č.376/2001

Sb.

o

hodnocení

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.
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 musí být od příslušného úřadu obce s rozšířenou
působností 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
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odpadu bude předávána k odstranění ve spalovně či na příslušné
skládce komunálního odpadu,
•

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.
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

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
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20 01 21

N

20 01 33

N

20 01 35

N

20 02 01

O

20 03 01
20 03 07

O
O

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
Biologicky rozložitelný odpad (údržba
zeleně)
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

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
LI-VI Praha spol. s r.o.

70

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„OAC Millennium 2001“
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,

•

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.

Většina nebezpečných odpadů bude vznikat v technických a
kancelářských 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 v OAC MIllennium 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
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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.
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.
V první části tohoto nařízení vlády je uveden předmět úpravy, tedy na
jaké hlukové události se tento předpis vztahuje, ve druhé části jsou popsány
limity pro hluk na pracovišti. Ve třetí části pak limity pro hluk v chráněném
vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru. V dalším textu citujeme hlavní části tohoto
nového předpisu týkající se venkovního chráněného prostoru.
ČÁST TŘETÍ
§ 11
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v
chráněném venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku
tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých
zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti
trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1
hodinu (LAeq,1h).
Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina
akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu
(LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru,
vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25
g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles,
se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou
akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku
C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější
hodinu (LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s
výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku,
se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB
a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době
podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další
korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační
charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
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(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C
vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se
rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina
akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k
tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z
leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro
celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná
60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h
se rovná 50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze
stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v
ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4
přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto
nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se
pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší
než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č.3 k tomuto nařízení.
Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním
prostoru podle přílohy č.3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.:
Část A
Způsob využití území

Korekce dB
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb
lůžkových
zdravotnických
zařízení
včetně lázní

-5

0

+5

+ 15

Chráněný venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+ 15

Chráněný venkovní prostor ostatních
staveb a chráněný ostatní venkovní
prostor

0

+5

+ 10

+ 20

Poznámky k tabulce:
Pro noční dobu (22,00 – 06,00 hodin) se použije další korekce –10 dB
s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce – 5 dB.
1)

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a
dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o
účelové komunikace a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice
zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních
vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2)

Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou
účelových komunikací, a drahách.
3)

Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v
území, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující nad hlukem
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z dopravy na ostatních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na
drahách v ochranném pásmu drah.
4)

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních
komunikacích a drahách, kdy starou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený
dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných
venkovních prostorech vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zůstane zachována
i po položení nového povrchu vozovky, výměna kolejového svršku, případně
rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru
a pro krátkodobé objízdné trasy.
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
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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
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou bytové domy v Kouřimské ulici a
blok domů při Vinohradské ulici.
Hluk z výstavby
Hluk z výstavby bude zatěžovat nejbližší okolí stavby zejména v době
zemních prací. Nejvíce budou hlukem z výstavby zatěžovány objekty, které
budou s novou budovou přímo sousedit. V případě bytového domu
v Kouřimské ulici se jedná o přímé napojení nového objektu OAC Millennium
na stávající bytový dům.
Popis hlukové situace v dané lokalitě je diskutován v kapitole D.I.3 –
vliv na hlukovou situaci.

b) vibrace
V objektu OAC plnícím funkci administrativní a obchodní činností 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 obchodně administrativního centra
Millennium 2001 je situován do výrobní a skladové zóny - podle schváleného
územního plánu města Prahy se jedná o polyfunkční území funkčně
vymezené SV - všeobecně smíšené.
Území města je rozděleno na polyfunkční území a monofunkční
plochy.
Daná lokalita se nachází v v městské části Praha 3 v blízkosti hranic s
městskou částí Praha 10 (na jih od zájmové lokality - od Šrobárovy ulice).
Nachází se východně od centra města, v nadmořské výšce cca 270 m
n.m. Z hlediska rozptylu škodlivin je místo umístěno relativně dobře, neboť je
umístěno v lokálním výškovém maximu – v případě krátkodobých chladových
inverzí tak vzduch ztéká všemi směry do nižších poloh. Směrem jižním do
Vršovic, směrem západním do centra, směrem severním k Žižkovu a směrem
východním do Strašnic. Při větru s jižní složkou dochází díky orografii terénu
k urychlení proudění.
Pozemek je pro posuzovanou stavbu je situován při jedné z hlavních
městských komunikací – Vinohradské třídě, která tvoří jednu z páteřních
komunikací pro vjezd do centra Prahy z východu a pro výjezd z centra
východními směry V daném místě mezi křižovatkou Flóra a Želivského
dosahuje intenzita automobilové dopravy obousměrně 20 000 vozidel za den.
Pouhých cca 200 m od hranice zvolené lokality se nachází křižovatka
Vinohradské s další městskou dopravní tepnou, ulicí Jana Želivského, která
zajišťuje dopravu severojižním směrem. Pokračováním Želivského je
Soběslavská ulice, která vede dopravu dolů do Vršovic a přes Bohdalec a
Spořilov ji přivádí na dálnici D1 směrem na Brno. Jedná se tedy o lokalitu
významně zatíženou tranzitní i místní dopravou, při čemž ulice Jana
Želivského i Soběslavská jako součást vnitřního městského okruhu slouží i
pro nákladní dopravu. Intenzita automobilové dopravy na ulici Jana
Želivského v místě křižovatky s Vinohradskou dosahuje hodnoty 32 000
vozidel za den, při čemž do ulice Soběslavské vjíždí obousměrně 25 000
vozidel.
Lze tedy konstatovat, že z hlediska emisí a z hluku z dopravy se jedná
o lokalitu značně zatíženou a v globálním popisu znečištění ovzduší Prahy je
tato lokalita v pásmu ovzduší charakterizovaném jako znečištěné.
Na druhé straně – severně od Vinohradské ulice - se v prostoru mezi
křižovatkou Želivského a Flóra rozprostírá rozsáhlý zelený areál Olšanských
hřbitovů, který působí jako klidová oáza a vliv zeleně je významný i z hlediska
snižování hluku, prašnosti a koncentrace VOC látek v ovzduší.
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V blízkém okolí lokality výstavby se nachází obytná zástavba pouze
v Kouřimské ulici. Na Vinohradské třídě je východním směrem od navrhované
lokality nový objekt centrály Stavební spořitelny České spořitelny a náměstí
Nového Millennia, blíže jke křižovatce je pak výšková administrativní budova
bývalého Strojimportu. V těsném sousedství dotčeného pozemku západním
směrem je budova polikliniky, na niž navazuje novostavba administrativního
objektu firmy Novera. Dále pak, směrem k náměstí Jiřího z Lobkovic
s parkovou úpravou a tramvajovou smyčkou se nachází fronta většinou
pětipodlažních obytných domů.
Kouřimská ulice je ulice paralelní s Vinohradskou. Ve východní části
navazující na ulici Soběslavskou je bývalá budova výzkumného ústavu, která
byla počátkem tohoto tisíciletí komplexně zrekonstruována na centrálu
stavební spořitelny, čímž byl vytvořen základ náměstí Nového Millennia.
Kouřimská ulice se v tomto místě rozšiřuje a vytváří náměstíčko s parkem.
Dále na západ pak tato ulice pokračuje jako poměrně úzká místní
komunikace mezi obytnými domy až k náměstí Jiřího z Lobkovic. Na obou
stranách se nacházejí obytné domy, při čemž domy na severní straně ulice
mají předzahrádky.
Hluk do Kouřimské ulice k obytné zástavbě proniká především
prolukou v ulici Zásmucké, tedy přes pozemek pro navrhovanou výstavbu
objektu OAC Millennium 2001. Lze tedy konstatovat, že nový objekt vytvoří
významnou protihlukovou barieru proti pronikání hluku a emisí
z frekventované komunikace. Zvýšení dopravy ze 7 parkovacích míst
v Kouřimské ulici bude z hlediska hluku a emisí zanedbatelné, v tomto smyslu
lze zástavbu hodnotit pozitivně i z hlediska vlivu na životní prostředí.
Z uvedených údajů vyplývá, že daná lokality v těsné blízkosti silně
frekventované městské komunikace není vhodná pro zástavbu obytným
domem, pro administrativní a obchodní účely je však svoji polohou optimální
a její negativní vliv na životní prostředí bude omezen pouze na nepatrné
zvýšení dopravní zátěže vyvolanou osobní automobilovou dopravou.
Schopnost lokality snést zátěž výstavby navrženého záměru bez
narušení trvalé udržitelnosti je nepochybná.
Záměr investora představuje výstavbu administrativního objektu, 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 byla
původně provozovna kamenictví, pozdeji byly pozemky využívány převážně
jako pro sklady výzkumného ústavu – tedy provozy, které neměly negativní
vliv na životní prostředí ani neskladovaly látky, které by při nevhodném
zacházení mohly ve významnější míře kontaminovat půdu nebo podzemní
vody.
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Z hlediska stávající únosnosti prostředí se jedná o lokalitu významněji
ovlivněnou především dopravou, a tedy zejména hlukem a emisemi. Ostatní
faktory životního prostředí lze považovat za průměrné a 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 administrativního
objektu na ploše bývalé průmyslové zástavby, která je v současné době
postupně demolována.
Ve vlastním řešeném území se nenachází žádné významné přírodní
ekosystémy vyžadující ochranu – celý areál je v současnosti až na jediný
strom zcela bez zeleně. Zeleň se stromy a keři se v jeho okolí vyskytuje
pouze na svahu nad železniční tratí.
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.
V širším okolí prochází lokální biokoridor L4/257 Vítkov - Vidrholec,
který je v současné době v zájmovém úseku nefunkční vlivem přerušení silně
frekventovanou silnicí Spojovací. V rámci výstavby Městského okruhu, jež má
kopírovat v tomto úseku ulici Spojovací, je plánováno zprůchodnění
biokoridoru a tím i obnovení jeho funkčnosti vystavěním speciálně
upraveného mostu - ekoduktu. V celé své délce tento biokoridor spojuje
lokální biocentrum Vítkov s nadregionálním biocentrem Vidrholec.
Biokoridor začíná v lesních porostech severních svahů Vítkova, východně od
ulice Spojovací pokračuje stávajícím sadem, křižuje Rokytku a vede v jižních
svazích lesními porosty do Kyjí, znovu křižuje nivu Rokytky, vede v lesnatých
svazích nad Rokytou, křižuje ji u rybníka Martiňák a pokračuje přes pole ke
Xaverovskému háji. Tam se napojuje na nadregionální biocentrum Vidrholec.
Geocenologická typizace v celé délce: 3AB3, 2AB3, 1B3, 1AB3, 2BC-C4,
1AB-B3, 2AB-B2, 1AB-B2, 2B3, 2BC4, 2B4, fyziotyp DH, KU, SE, stupeň
ekologické aktivity 1-4. Významné druhy rostlin: lípa, dub červený, modřín,
borovice, habr, dub letní, bříza, akát.
Tento převážně terestrický biokoridor spojuje v nejbližším zájmovém
území lokální biocentrum L1/85 Smetanka a lokální biocentrum L1/129
Pražačka (Na Krejcárku). Obě tato lokální biocentra jsou v současné době
funkční.
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Lokální biocentrum LBC 1/85 Smetanka je vymezeno meandrem
Rokytky a tratí ČD. Jedná se o výrazný zalesněný vrch, který spadá pod LHC
Praha, polesí Libeň, oddělení 355, porosty C,D. Fyziotyp DH, KU, VO, LO,
MT, stupeň ekologické aktivity 4,3. Významné druhy rostlin jsou dub letní,
akát, jasan, habr, lípa, bříza.
Lokální biocentrum LBC 1/129 Pražačka přilehá k ulici Pod
Krejcárkem. Jedná se o smíšený les ve svahu, místně je bezlesí, není LPF.
Fyziotyp DH, KU, MT, stupeň ekologické aktivity 4, významné druhy rostlinmodřín, borovice lesní, borovice černá, dub letní, dub červený, lípa, javor
mléč.
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 OAC Millennium 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 obchodně administrativního centra
Millennium 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. Památný strom v bližším okolí plánované stavby se
nachází v katastrálním území Vysočany, parcelní č. 1919/1. Jedná se o cca
110 let starý cedr atlaský (Cedrus atlantica), jenž jako méně běžná exotická
dřevina v místních podmínkách vyniká nadprůměrným vzrůstem a věkem.
Vzdálenost památného stromu od stavby administrativního centra dosahuje
řádově několika set metrů. V širokém okolí zájmové lokality se nevyskytují
stromořadí 1. kategorie.
V místě záměru 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.
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,
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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.
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.
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).
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;
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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

Datum zápisu
UNESCO

4. 12. 1992 pod číslem C 616

do

seznamu

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
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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
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.
Daný pozemek byl již v minulosti zastavěn provozovnou kamenictví,
později byl využíván VÚBF pro skladové prostory. 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.).
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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 3, která je městskou částí Hlavního
města Prahy, rozkládající se na pravém břehu Vltavy východně od pražského
historického centra.
Zájmové území se nachází v katastrálním území Vinohrady při
Vinohradské ulici.
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 širším okolí dotčené lokality je hustota obyvatel výrazně vysoká,
jedná se tedy o území hustě 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.
Z výsledků měření a výpočtů hluku, které byly získány z hlukové mapy
Prahy a provedeny v rámci zpracování tohoto oznámení a projektové
dokumentace k územnímu řízení, vyplývá, že v daném území na fasádách
domů ve Vinohradské ulici se blíží ekvivalentní hladiny hluku z dopravy
hygienickým limitům pro hluk z dopravy se zahrnutím staré hlukové zátěže (tj.
do 70 dB v denní době), v Soběslavské ulici jsou mírně překročeny (70 – 75
dB).
V ulicích vzdálenějších od hlavních komunikací jsou hladiny hluku
významně nižší, příkladem je Kouřimská a Šrobárova ulice a všechny příčné
ulice. Je to dáno skutečností, že vícepodlažní obytné domy vytvářejí velmi
účinnou protihlukovou barieru proti pronikání hluku z dopravy. Rovněž fasády
vnitrobloků jsou významně méně hlukově exponovány.
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Realizace záměru výstavby obchodně administrativního centra tuto
situaci prakticky neovlivní. S uvedenými hladinami hluku z dopravy je však
třeba počítat při návrhu obvodového pláště objektu a stanovení třídy zvukové
izolace oken.
Obdobně jako v případě hluku způsobuje intenzívní 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 obchodně administrativního centra.
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 zvýšily množství a druhy odpadů v dané lokalitě.
Záměr vyžaduje pokácení stávajících náletových dřevin na pozemku,
náhradou jsou již v předstihu realizované sadové úpravy na náměstí Nového
Millennia a dosadba dřevin do stromořadí ve Vinohradské a Kouřimské ulici.
Záměr neovlivní negativně životní prostředí v daném území ani
nepřispěje k jeho zhoršení.

C.II.1 Ovzduší a klima
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.
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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 270 m n.m. Terén v blízkém okolí je rovinatý, ve
vzdálenějším okolí klesá všemi směry, při čemž pokles směrem západním do
centra je nejmírnější, nejvýraznější je pokles jižním směrem do údolí Vršovic.
Z hlediska rozptylových podmínek se tedy jedná o místo v rámci
pražského regionu relativně dobře situované, neboť je umístěno v lokálním
výškovém maximu – v případě krátkodobých chladových inverzí tak vzduch
stéká všemi směry do nižších poloh. Směrem jižním do Vršovic, směrem
západním do centra, směrem severním k Žižkovu a směrem východním do
Strašnic. Při větru s jižní složkou dochází díky orografii terénu k urychlení
proudění.
Výrazným lokálním zdrojem zde je však provoz na Vinohradské.
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.
V okolí posuzovaného objektu lze v současné době očekávat tyto
koncentrace znečišťujících látek:
Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek - pozadí
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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]
imisního
MT
počet
Znečišťující
Doba
limitu překročení
látka
průměrování
[µg/m3]
za
2006
LV
kalendářní 2005
rok
1 hod.
24
—
—
350
SO2
24 hod.
3
—
—
125
24 hod.
35
—
—
50
PM10
kalendářní
—
—
—
40
rok
1 hod.
18
50
40
200
NO2
kalendářní
—
10
8
40
rok
kalendářní
—
—
—
Pb
0,5
rok
max. denní
8h klouzavý 10 000
—
—
—
CO
průměr
kalendářní
—
5
4
Benzen
5
rok
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LV

—
—
—
—
1.1.2010
1.1.2010
—
—
1.1.2010
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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.
Naměřené imisní koncentrace na nejbližší stanici automatického
imisního monitoringu ve Šrobárově ulici v Praze 10 jsou následující.
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PM10 - Suspendované částice frakce PM 10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Denní LV :
Denní MT :
Denní TE :
Roční LV :
Roční MT :

2005
Hlavní město Praha
Praha 10
PM10-Suspendované
částice frakce PM10
µg/m3
50,0
0,0
35
40,0
0,0

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
ASROK
21372

ZÚ
457
Pha10Šrobárova

Hodinové hodnoty
Denní hodnoty
95% 50%
50%
Typ m.p.
Max.
Max. 36 MV VoL
Kv
Kv
Kv
Metoda
98%
99.9% 98%
Datum
Datum Datum VoM
Kv
Kv Kv
Kombinované
50,0 24,0
0 14,0
měření
GRV
24.03. 15.04.
0 38,0

Čtvrtletní hodnoty
Roční hodnoty
Organizace:
Typ m.p.
Staré
č.
X1q X2q X3q X4q
X
S
N
KMPL
Metoda
ISKO
C1q C2q C3q C4q XG
SG
dv
Lokalita
Kombinované 15,3 16,1 15,2
ZÚ
15,5 8,47 242
ASROK
měření
457
Pha10GRV
62
62
60
58 13,4 1,74
6
21372
Šrobárova
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NO2 - oxid dusičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Roční LV :
Roční MT :

KMPL

ASROK
40171

2005
Hlavní město Praha
Praha 10
NO2-oxid dusičitý
µg/m3
200,0
50,0
18
40,0
10,0

Organizace:
Staré č.
ISKO
Lokalita
ZÚ
457
Pha10Šrobárova

Hodinové hodnoty
Denní hodnoty
50%
95% 50%
Typ m.p.
Max. 19 MV VoL
Max.
Kv
Kv Kv
Metoda
98%
98%
Dat.
Dat. VoM
Dat.
Kv
Kv
Kombinované
128,0 85,0 49,0
měření
TLAM
14.09.
93,0

Organizace:
KMPL Staré č. ISKO
Lokalita
ASROK
40171

ZÚ
457
Pha10Šrobárova

Typ m.p.
Metoda
Kombinované
měření
TLAM

LI-VI Praha spol. s r.o.

Čtvrtletní hodnoty
Roční hodnoty
X1q
X2q X3q X4q X
S
N
C1q C2q C3q C4q XG SG
dv
59,2 53,0
16,90 239
61

89

65

58

55

1,38

6
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BZN – benzen
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
2005
Rok:
Hlavní město Praha
Kraj:
Praha 10
Okres:
BZN-benzen
Látka:
Jednotka: µg/m3
Roční LV : 5,0
Roční MT : 5,000
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
ASROK
21387

ZÚ
457
Pha10Šrobárova

Hodinové hodnoty
Denní hodnoty
95% 50%
95%
Typ m.p.
Max.
Max.
50% Kv
Kv
Kv
Kv
Metoda
99.9% 98%
Datum
Datum
98% Kv
Kv Kv
Kombinované
15,9
měření
GCH-VOC
24.03.

Organizace:
Čtvrtletní hodnoty
Typ m.p.
Staré
č.
X1q X2q X3q X4q
KMPL
Metoda
ISKO
C1q C2q C3q C4q
Lokalita
Kombinované 5,0
ZÚ
2,5
ASROK
měření
457
Pha10GCH-VOC
15
8
7
16
21387
Šrobárova

Roční hodnoty
X
S
N
XG

SG

dv

3,3

2,42

46

2,7

1,73

6

CO - oxid uhelnatý
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
2005
Rok:
Hlavní město Praha
Kraj:
Praha 10
Okres:
CO-oxid uhelnatý
Látka:
µg/m3
Jednotka:
8Hodinové LV : 10000,0
8Hodinové MT : 0,0
8Hodinové TE : 0
KMPL Organizace
:
Staré č.

LI-VI Praha spol. s r.o.

Typ m.p.
Metoda

8Hodinové
hodnoty
Max.

90

Denní hodnoty
Max.

95%

50% Kv
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Kv

ISKO
Lokalita
ASROK
21369

ZÚ
457
Pha10Šrobárova

Datum
Kombinov.
měření
IRABS

Organizace:
Typ m.p.
KMPL Staré č. ISKO
Metoda
Lokalita
ASROK
21369

VoM

ZÚ
457
Pha10Šrobárova

Kombinov.
měření
IRABS

Datum
4 875

98% Kv
4 551
2 380

11.10.

4 713,0

Čtvrtletní hodnoty
Roční hodnoty
X1q X2q X3q X4q X
S
N
C1q C2q C3q C4q XG
SG
dv
2079, 2501, 3977,
2571 1261 332
2
4
7
90

91

90

61 2156

1,97

28

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 obchodně administrativního centra
neleží v záplavové zóně.
Zájmové území leží mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV).
V širším okolí pozemku pro výstavbu OAC Millennium 2001 se
nenalézají žádné lokálně významné vodní plochy, funkční vodní plochy ani
vodoteč.
Nejbližšími vodními toky v daném území jsou:
Rokytka, č.h.p. 1-12-01-026 (III.), která pramení 0,5 k jihozápadně od
Tehovce ve výšce 453 m nad mořem. Ústí do Vltavy v nadmořské výšce 182
m nad mořem. Délka toku je 36,2 km, plocha povodí je 140,0 km2, průměrný
průtok Rokytky v ústí je 0,39 m3/s
Rokytka je podle přílohy č.2 vyhlášky MLVH č.28/1975 Sb., kterou se
určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky
významných vodních toků, zařazena mezi vodohospodářsky významné
vodní toky.
Je to mimopstruhová voda, čistota vody v dolním toku, kde protéká
Pražskou aglomerací, je klasifikována nejhorší, tj.V. třídou znečištění ve
skupině A. Bez problému není ani obsah znečišťujících látek v sedimentech.
Potok Botič je pravobřežním přítokem Vltavy, do níž se vlévá se pod
železničním mostem. Délka 34,5 km. Úsek 0,0–17,447 km ve správě OMZ
MHMP, úsek 17,447–34,5 km ve správě Povodí Vltavy. Stav čistoty vody
v Botiči se postupně lepší, v průběžných odběrech však nejsou zachyceny
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havárie a znečištění oddělovači za deště. Průtok při měření v roce 1999:
0,335 m³/s (335 litrů/s).
Botič pramení v lese Okrouhlíku u Ovčár nedaleko Křížkového
Újezdce, teče přes Čenětice (zleva se vlévá Oleška), Olešky (zleva
bezejmenný přítok od Hlubočinky), přes Kocandu (zprava přítok z Osnice),
protéká Průhonickou oborou (přes rybníky Bořín a Labeška, mezi nimi se
zleva vlévá Jesenický potok, za nimi zprava Dobřejovický potok) a
Průhonickým parkem (mine Podzámecký rybník) a místy zalesněným údolím
Průhonic meandruje přes Křeslice a přírodní park Botič – Milíčov, (za
Křeslicemi se zprava vlévá Pitkovický potok a o kus dál u Fantova mlýna v
místě zvaném Dobrá Voda rovněž zprava bezejmenný přítok od Uhříněvsi.
Před Petrovicemi se zleva vlévá výtok z Milíčovských rybníků), v Petrovicích
začíná vzdutí nádrže Hostivařské přehrady. Meandry před Petrovicemi s
přilehlými stráněmi o rozloze 6,7 ha jsou od roku 1968 vyhlášeny chráněným
přírodním výtvorem. Část Botič - Milíčov se stala přírodním parkem vyhláškou
NVP č. 3/84, Hostivař - Záběhlice vyhláškou NVP č. 8/90.
C.II.3 Půda
Půdní pokryv je výsledkem působení exogenních činitelů a skladby
horninového podloží.
Podle taxonomického klasifikačního systému půd se v širším okolí
zájmového území nacházejí 2 půdní typy: černozem modální a karbonátová
na slínech a jílech a kambizem modální na zvětralinách břidlic.
Černozem je rozšířena v nejsušších a nejteplejších oblastech s
nepromyvným vodním režimem. Hlavním půdotvorným procesem je
intenzivní humifikace. Půdní profil je většinou hluboký s humusovými
horizonty do 50 až 60 cm. Horizont dřívější ornice je mocný 25 – 30 cm. Je
zrnitostně těžší, jílovitohlinitý bez skeletu, slabě drobtové struktury, barva
tmavošedá. Pod ním leží humusový horizont, který je mocný 20 – 25 cm,
jílovitohlinitý až hlinitojílovitý, bezstrukturní s ojedinělými střípky rozvětralé
slinité břidlice. Přechodný horizont v hloubce 50 cm až 60 cm bývá zpravidla
hlinitojílovitý s rozvětralou slinitou břidlicí. Horizont v hloubce 60 cm až 80 cm
je substrát tvořený rozpadlou vápnitou slinitou břidlicí. Obsah humusu v ornici
je cca 2 – 2,5%. Profil je relativně málo propustný, při vyšších srážkách
dochází k zamokření. Obecně se jedná o těžko zemědělsky zpracovatelnou
půdu.
Kambizem modální na zvětralinách břidlic - hlavním půdotvorným
procesem je intenzivní vnitropůdní zvětrávání, přičemž se uvolňuje hydratací
Fe2O3, který zbarvuje půdu hnědě. Obecně se jedná o náš nejrozšířenější
půdní typ, který se vyskytuje od nejnižších poloh k pahorkatinám. Vrchní
horizont je mocný 0 – 25 cm, hnědošedý, slabě drobtové struktury,
jílovitohlinitý s ojedinělými úlomky jílovité břidlice. Pod ním leží horizont
větrání, který je mocný 25 cm – cca 50 cm, žlutošedý, jílovitohlinitý až
hlinitojílovitý, bezstrukturní s příměsí skeletu, slabě štěrkovitý – rozvětralá
jílová břidlice. Přechodný horizont je světle šedý, hlinitojílovitý, bezstrukturní
slabě štěrkovitý – rozvětralá jílová břidlice. Posledním horizontem je
rozvětralá jílová břidlice, slabě vápnitá, skeletovitá. Kambizem trpí občasným
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zamokřením v důsledku málo propustných poloh. Obecně se jedná o těžko
zemědělsky zpracovatelnou půdu.
Navrhovaný záměr výstavby obchodně administrativního centra
Millennium 2001 je situován na pozemky v katastrálním území Vinohrady, a
to v území VS - všeobecně smíšené.
Umístění záměru je navrženo na pozemek v minulosti zastavěný
kamenickými dílnami a později sklady výzkumného ústavu. Stavby již byly
odstraněny. Postupně došlo k vytvoření travního porostu a na pozemklu
vyrostly náletové dřeviny.
Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou předmětné pozemky zařazeny
jako ostatní plocha, způsob využití: zeleň.
Pozemek určený pro realizaci záměru není součástí zemědělského
půdního fondu a uskutečnění záměru investora tedy nevyžaduje zábor orné
půdy a vynětí ze ZPF.
Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy. 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 nebylo dosud provedeno,
proto vycházíme z podkladů získaných rešerší.
Na základě mapy radonového rizika spadá posuzovaná stavební
plocha z hlediska pronikání radonu z podloží do kategorie středního
radonového rizika.
Radonový index pozemku podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost č.307/2002 Sb. bude stanoven podle hodnot uvedených
v následující tabulce.
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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

Pokud bude radonovým průzkumem pozemku potvrzeno, že objekt
OAC Millennium se nachází na pozemku se středním radonovým rizikem,
bude nutno provést opatření proti pronikání půdního radonu do objektu.
Na následujících obrázcích jsou mapy radonového rizika
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C.II.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Podle geomorfologického členění České republiky leží lokalita záměru
v Pražské kotlině, která je střední částí Říčanské plošiny a náleží k Pražské
plošině. Pražská kotlina je erozní útvar v povodí Vltavy, s rovinným reliéfem,
kde se na staropaleozoických břidlicích, drobách, pískovcích, křemencích a
vápencích Barrandienu nacházejí pleistocenní říční štěrky a písky údolní nivy
Vltavy a jejích přítoku.
V prostoru hl.m. Prahy jsou dobře vyvinuty terasové systémy Vltavy,
Botiče a Rokytky jako relikty akumulací z jednotlivých etap vývoje říční sítě.
Morfologicky leží území mezi erozivními údolími Botiče a Rokytky a jejích
přítoku.
Území Prahy a její okolí budují pestré směsice hornin různého původu
a stáří. Z regionálně geologického hlediska patří zájmové území k
barrandienskému spodnímu paleozoiku. Zastoupeno je zde horninami
bohdaleckého souvrství, v území zastiženo v polyteichové facii
charakterizované střídáním prachovců a jílovitých břidlic s tím, že tato facie je
vázána na vyšší část bohdaleckého souvrství v centrální části pánve a
polyteichová facie přechází velmi nevýrazně do monotónního souvrství
jílovitých břidlic.
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Inženýrsko-geologický průzkum
Na základě provedeného geologického průzkumu se v místě stavby
nacházejí v předpokládané hloubce založení 12 m vrstvy zvětralých nebo
navětraných břidlic barrandienského ordoviku, které tvoří velmi únosnou a
málo stlačitelnou základovou spáru. Tabulková únosnost Rdt podle tab. 18
přílohy 6 ČSN 73 10 01 se pohybuje kolem 500 kPa, což je hodnota, která při
plošném založení na desce nebude zdaleka dosažena. Stavební jáma
směrem ke stávajícím objektům bude otevřena pod ochranou podzemní
stěny nebo jiné kce speciálního zakládání tak, aby nebyly podkopány jejich
základy a ohrožena statika. Při otevírání stavební jámy musí být
minimalizovány vodorovné posuny zajištění, aby deformace podloží
nezpůsobily poruchy sousedních budov. Podzemní voda by se měla na
staveništi vyskytovat v minimálním množství a neměla by komplikovat
výstavbu. Ochrana proti agresivní spodní vodě bude upřesněna na základě
podrobného geologického průzkumu v další fázi projektové přípravy. Před
zahájením výkopových prací bude provedena podrobná pasportizace stavu
sousedních budov, aby bylo možno sledovat vliv probíhajících stavebních
prací.
Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické podmínky dané zájmové oblasti jsou v první řadě
závislé na místní geologické stavbě území, v menší míře na morfologii
terénu, zdrojích podzemních vod a na sekundárních antropogenních vlivech.
Zájmové území se vyznačuje po geologické stránce jednak malou mocností
kvarterního pokryvu a jednak jílovitým charakterem zvětralin předkvarterního
podkladu. V daném území se nenachází žádný povrchový tok.
Zeminy předkvarterního pokryvu vzhledem k jílovitému charakteru
představují málo mocné a většinou málo propustné prostředí, kde se
nevytváří zvodeň. Výjimkou jsou pouze lokální polohy deluviofluviálních
jílovitých písků, ve kterých se potenciálně může projevit občasný horizont
podzemní vody v obdobích intenzivních srážek. V provedených vrtech však
nebyla podzemní voda ani v tomto prostředí zastižena.
Skalní masiv, tvořený ordovickými břidlicemi, se vyznačuje filtrační
nestejnorodostí, podmíněnou zejména rozdílným stupněm tektonického
porušení a zvětrání masivu. Obecně se jedná o prostředí s omezenou
puklinovou propustností a s nízkou vydatností podzemních vod. Zvodnění
bývá převážně zastiženo v pásmu povrchového rozvolnění a zvětrání,
směrem do hloubky se pukliny uzavírají a masiv se tak stává obecně
nepropustným, s výjimkou lokálních cirkulací podzemní vody po
predisponovaných nezajílovaných tektonických strukturách.
Při tomto puklinovém zvodnění je nutno počítat s výkyvy úrovně
hladiny podzemní vody, zejména v obdobích déle trvajících intenzivních
srážek, kdy voda infiltruje do svrchní části skalního masivu a plně napojí
průtočný puklinový systém, kde cirkuluje. V dlouhodobě suchém období lze
naopak očekávat výrazný pokles hladin podzemní vody.
Dalšími charakteristickými rysy tohoto prostředí jsou nespojitost hladin
podzemní vody a obecně velmi nízká vydatnost zvodně.
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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 obchodně administrativního
centra Millennium má dle výpisu z katastru nemovitostí způsob využití: zeleň.
Pozemek je oplocen a nepřístupný veřejnosti.
Dendrologický průzkum vypracovala v rámci přípravy projektu
k územnímu řízení firma „Návrhy zahrad a parkových úprav“, Ing. Eva
Vízková, Praha 4, Tento průzkum je včetně ocenění dřevin uveden v příloze
tohoto oznámení. Zde citujeme hlavní údaje.
Stávající porosty na pozemku v prostoru zrušené kamenické dílny jsou
tvořeny převážně náletovými dřevinami, z nichž některé dosahují již velkých
rozměrů a jsou v dobrém zdravotním stavu. Jedná se především o množství
javorů, ojediněle pak o akát a pajasan. Nejkvalitnějším a esteticky
nejhodnotnějším stromem je mohutný exemplář javoru klenu, který roste v
úzkém prostoru mezi obvodovou stěnou objektu a oplocením přilehlého
vnitrobloku. Keře jsou zastoupeny minimálně, nízké patro je tvořeno
množstvím semenáčů javorů, jasanů, pajasanů, místy s příměsí vrby jívy,
bezu černého a porostem rumištních rostlin.
V kontaktu s řešeným územím je i několik stromů uliční zeleně.
Esteticky cenný je především jasan ztepilý v Zásmucké ulici a javor mléč na
chodníku Vinohradské třídy.
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 s pořadovým číslem S 20 až S 52 a soliterních keřů,
keřových skupin a náletových porostů s označením K 9 až K 12 je vyznačeno
na přiložené situaci v měřítku 1:500 (v příloze tohoto oznámení)
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Pro sadovnické hodnocení dřevin byla aplikována metodika Doc. Ing.
Jaroslava Machovce, která vychází ze systému pětistupňového bodovacího
ohodnocení. Sadovnická hodnota je souhrnem zdravotního stavu, estetické
hodnoty a perspektivy dalšího vývoje a růstu dané dřeviny.
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

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.
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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 OAC Millennium 2001 bude nutno odstranit celkem 31 stromů a
skupin stromů. Jejich popis a ohodnocení je uvedeno v dendrologickém
průzkumu v příloze tohoto oznámení.
V okolí navrženého pozemku pro výstavbu OAC se nacházejí rozsáhlé
plochy zeleně v areálu Olšanských a Vinohradských hřbitovů, aleje stromů
jsou i v jednotlivých ulicích v okolí – Vinohradské, Kouřimské, Šrobárově a
mnohých dalších. Jižním směrem na svahu Vršovic je rozsáhlé území se
zástavbou vil postavených převážně na počátku 1. poloviny 20. století
s velkými pečlivě udržovanými zahradami s mnoha vzrostlými stromy často
vysoké sadovnické hodnoty. Další rozlehlé plochy zeleně se nacházejí
v areálu Státního zdravotnického ústavu (SZÚ) a Vinohradské nemocnice.
Celkově lze konstatovat, že se jedná o území s nadprůměrným zastoupením
zelených ploch.
Navržené sadové úpravy jsou popsány v části D.I.7 Vliv na flóru a
ekosystémy.

C.II.6 Fauna řešené lokality
Z hlediska fauny nebyl prováděn detailní průzkum, ale při prohlídce
budoucího staveniště nebylo zjištěno, že by oplocený pozemek v těsné
blízkosti silně frekventované hlavní městské komunikace skýtal biotop pro
široká přírodní živočišná společenstva.
Fauna, a to zejména ornitofauna, se zde vyskytuje ve vazbě na zelené
plochy a dřeviny.
Druhové složení fauny v okolí pozemku budoucího staveniště
obchodně administrativního centra je vázáno na lokalitu městské zástavby
silně pozměněné výstavbou komunikační sítě a objektů. Nelze proto tyto
populace považovat za přirozená společenstva. Je zde možné očekávat
především zástupce všech běžnějších bezobratlých a obratlovců typických
pro příměstské oblasti. Očekávat zde lze běžné druhy ptactva.
Ve vzdálenějším okolí, na volně přístupných plochách zeleně zejména park Parukářka, lesopark Krejcárek, vrch Sv. Kříže, Židovské pece a
další, díky rozsáhlejší ploše souvislé zeleně a nižší hustotě pěších cest může
poskytovat útočiště řadě těchto druhů.
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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, zástavby
administrativními budovami a rovněž obytné zástavby. Nadprůměrně jsou zde
zastoupeny zelené plochy, a to zejména díky areálům hřbitovů, SZÚ a
Vinohradské nemocnice, v neposlední řadě díky zahradám ve vilové
zástavbě Vršovic a Vinohrad.
Daný pozemek se nachází na hustě zastavěném území jižní strany
Vinohradské ulice s dominantními stavbami administrativních objektů a
pohledově bude exponován zejména z východu a severovýchodu.
Krajina je zde z větší části plochá, jedná se o svého druhu náhorní
plošinu, jejíž okolí se svažuje na všechny strany, avšak nejvíce jižním
směrem do údolí Vršovic.
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. V širším okolí se nachází lokální biocentrum L1/129
Pražačka (Na Krejcárku).
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.
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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,
případně nahradí, příslušnou část vyhlášky hl. m. Prahyč. 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 obchodně administrativního centra
Millennium se nachází podle schváleného územního plánu města Prahy
v území SV - všeobecně smíšené.
Území SV je v textu územního plánu v části „Regulativy funkčního
využití a prostorového uspořádání území“ definováno jako území pro
umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro
bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby
všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území.
Funkční využití:
Bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m2
prodejní plochy, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy a
školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení
pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, zařízení
veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro
veřejnou správu, sportovní zařízení, služby, hygienická stanice, veterinární
zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, drobná nerušící
výroba, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná
součást garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz
PID, sběrny surovin, malé sběrné dvory.
Míra využití území není stanovena.
Navržený objekt obchodně administrativního centra Millennium
2001 je v souladu s Územním plánem z hlediska funkčního využití území
a jím stanovenými zastavovacími podmínkami.
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Vzájemné odstupy od sousedních objektů jsou v souladu s požadavky
Vyhlášky hl. města Prahy č.26/1999 Sb.HMP (OTPP)
Kulturní památky
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 3. Tato městská část
zahrnuje tyto části (ÚTJ): Žižkov, Vinohrady, Strašnice a Vysočany. Rozloha
městské části Prahy 3 je 650 ha, počet obyvatel je 69 639 (stav ke
31.12.2006). Hustota obyvatel činí 10 760 obyvatel na km2 (druhá nejvyšší
po Praze 2). Průměrný věk obyvatel je 43,4 let. V Praze 3 se nachází celkem
2 957 domů se 38 726 byty. Katastrální území Vinohrady, v němž je
posuzovaný záměr situován, má rozlohu 378,7 ha a počet obyvatel dosahuje
50 460.
V okolí dané lokality se vyskytuje obytná zástavba pouze v Kouřimské
ulici.
C.II.10

Jiné charakteristiky

S ohledem na druh a umístění stavby je rozhodující charakteristikou
daného území významný hluk způsobovaný zejména silniční a tramvajovou
dopravou vedenou po komunikacích procházejících v bezprostředním okolí
pozemku pro výstavbu obchodně administrativního centra Millennium.
Stávající hlukové zatížení daného území je patrno z hlukové mapy
Prahy, jejíž výřez je na následujícím obrázku. Z barvy výpočtových bodů
hlukové mapy je vidět, že fasády objektů do Vinohradské ulice jsou zatíženy
hladinami hluku z dopravy (součet automobilové a tramvajové dopravy)
v intervalu 65,0 – 69,9 dB (pod hranicí hygienického limitu),
v Soběslavské ulici pak leží tyto hladiny v rozsahu 70, 0 až 74,9 dB, což již
překračuje přípustné hygienické limity pro hluk z automobilové dopravy na
hlavních komunikacích v denní době se započtením staré hlukové zátěže.
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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 Kouřimské
ulice, na Vinohradské ulici se v blízkosti posuzovaného pozemku vyskytují
pouze administrativní budovy a objekty občanské vybavenosti (Poliklinika).
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 především
výrazně zatíženo hlukem a zplodinami z automobilové dopravy, hlukově se
rovněž projevuje tramvajová doprava na Vinohradské třídě a ulici Jana
Želivského.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny lze konstatovat, že vlastní lokalita–
pozemek pro navrhovanou zástavbu OAC Millennium - je v současné době
sice porostlá zelení včetně stromů a keřů, jedná se však převážně o náletové
dřeviny, které však díky delší době růstu a absenci jakékoliv péče dosáhly
vyššího vzrůstu. Z dendrologického posouzení vyplývá, že se nejedná o
žádný z chráněných druhů dřevin, jejichž pokácení by způsobilo nevratné
škody přírodě.
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Širší okolí lze však považovat za přírodně velmi cenné plochy –
zejména zeleň v areálu hřbitovů, Vinohradské nemocnice, dále pak park
Parukářku, lesopark Krejcárek a lokální biocentrum Pražačka.
Tato zeleň nebude výstavbou OAC MIllennium jakkoliv dotčena nebo
poškozena.
Po dokončení stavebních prací na navrhovaném objektu lze očekávat
určité zklidnění celé oblasti a zvýšení estetických kvalit daného území
v důsledku ukončení celkové zástavby dané lokality a dokončení sadových
úprav, z nichž většina byla již realizována v rámci výstavby objektu SSČS a
náměstí Nového Millennia
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 blízkém okolí navrhovaného
pozemku pro výstavbu obchodně administrativního centra se ve Vinohradské
ulici nenachází obytná zástavba, že tudy prochází frekventované městské
komunikace a že v širším okolí se vyskytují rozsáhlé plochy zeleně, lze dané
území charakterizovat jako území s únosným zatížením, vhodné pro výstavbu
administrativního objektu.
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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 obchodně administrativního centra
s obchodními a kancelářskými plochami, s podzemními garážemi a
s vytápěním napojeným na centrální zdroj tepla – nelze tedy předpokládat
negativní ovlivnění složek životního prostředí nad míru danou platnými
předpisy. Nový obchodně administrativní objekt se svým architektonickým
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řešením vhodně zařadí mezi stávající zástavbu administrativních objektů a
objektů služeb ve Vinohradské ulici a uzavře svou hmotou nově vzniklé
náměstí Nového Millennia tak, jak to bylo architektem zamýšleno již při
návrhu a realizaci výstavby centrály Stavební spořitelny v jižní části náměstí.
Vytvoří tím zajímavou dominantu na zejména při pohledu od
severovýchodu (viz vizualizace na titulní stránce a ve fotopříloze). Dojde
k zakrytí boční bezokenní fasády se světlíkem objektu v Kouřimské ulici,
která byla odkryta při zbourání původních objektů a která není určena jako
vnější fasáda.
Rovněž navržené sadové úpravy výsadba nových dřevin v rámci
doplnění stromořadí ve Vinohradské a Kouřimské ulici povede ke zlepšení
estetického výrazu dané lokality.
Záměr je situován do území určeného územním plánem SV –
všeobecně smíšené - a tuto funkci plní výstavbou obchodně administrativního
centra, které je z hlediska.funkčního využití území v souladu s platným
územním plánem.
Záměr má pouze minimální vlivy na ovzduší (emise z dopravy
osobních automobilů), ostatní složky životního prostředí nebudou záměrem
prakticky vůbec dotčeny.
Obchodně administrativní objekt 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 místě stávající proluky v Zásmucké ulici
s možností přímého vjezdu na staveniště z Vinohradské ulice, takže
staveništní doprava je vedena zcela mimo obytnou zástavbu.
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 4 podzemní podlaží – zeminu tohoto objemu je
třeba ze staveniště odvézt. Trasy staveništní dopravy určené v projektu ke
stavebnímu povolení a schválené Úřadem MČ Praha 3 bude dodavatel
stavby vzešlý z výběrového řízení respektovat. Každopádně lze jednoznačně
konstatovat, že odvoz zeminy bude realizován na skládky situované
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v okrajových částech města, takže nákladní doprava bude vedena po
Vinohradské ulici východním směrem z větší části mimo obytnou zástavbu..
Příjezd na staveniště bude rovněž po Vinohradské ulici; vzhledem
k dopravnímu režimu na této komunikaci budou nákladní vozidla přijíždět ze
směru od Flory.
Stavební a zemní práce při výstavbě obchodně administrativního
centra Millennium 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 Kouřimské ulici
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.
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 obchodně administrativního centra
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 zaměstnanců obchodně administrativního centra a jeho
návštěvníků.
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S ohledem na velmi dobrou dostupnost objektu městskou veřejnou
dopravou a krátkou docházkovou vzdáleností od stanice metra i zastávek
autobusů a tramvají se předpokládá, že většina návštěvníků a významná část
zaměstnanců bude do objektu dojíždět veřejnou dopravou.
Vjezd do podzemních garáží bude řešen z Vinohradské ulice, kam
bude vedena převážná část vyvolané dopravy. Pouze 7 parkovacích míst pro
návštěvníky bude zřízeno v Kouřimské ulici.
Vzhledem ke stávajícímu dopravnímu zatížení ulice Vinohradské bude
nárůst dopravy zcela zanedbatelný. Navíc dopravní hluk je nejvíce způsoben
nákladní dopravou, ale v případě obchodního a administrativního objektu se
bude jednat převážně o dopravu osobní. Velmi dobrá dopravní obslužnost
městskou hromadnou dává předpoklad využívání hromadné dopravy
zaměstnanci administrativního centra.
Nárůst hluku z dopravy bude tedy minimální a u okolní obytné
zástavby se projeví pouze minimálně, což bylo doloženo i výpočty akustické
studie. V blízkém okolí stavby se obytná zástavba vyskytuje pouze
v Kouřimské ulici. Pozitivně se projeví stínící vliv nového objektu vůči hluku
pronikajícímu z Vinohradské ulice k obytné zástavbě v ulici Kouřimské.
Emise do ovzduší
Objekt OAC Millennium 2001 bude napojen na centrální zdroj tepla, a
nebude tedy zdrojem emisí z plynové kotelny.
Vzhledem ke stávajícímu dopravnímu zatížení Vinohradské ulice a
skutečnosti, že OAC vyvolává pouze 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. Jan Kaňka. Zde jsou uvedeny
výsledky a závěry tohoto posudku.
a) Proslunění
Požadavky na proslunění bytů stanovuje norma ČSN 73 4301 Obytné
budovy, podle které musí být všechny byty prosluněny. Všechny okolní
obytné objekty budovy Millennium 2001 jsou umístěny jižně od navrhovaného
objektu, takže nemohou být stíněny.
Objekty č.p. 1597 a 1513 jsou administrativní budovy, respektive
poliklinika, které nevyžadují proslunění. Byty v sousedícím domě č.p. 2337
jsou prosluněny z jižního průčelí obráceného do Kouřimské ulice, kdy
nemohou být novou stavbou stíněny.
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Obytný dům č.p. 2353 v Kouřimské ulici je k navrhovanému objektu
obrácen severním průčelím, které není osluněno již dnes z důvodu své
orientace ke světovým stranám. Z uvedeného vyplývá, že navrhovaný
objekt neovlivní podmínky proslunění bytů, které existují v dané
lokalitě.
b) Denní osvětlení
V okolí navrhované výstavby se vyskytují obytné místnosti již dnes
nevyhovující požadavkům ČSN 730580-2 na denní osvětlení. Po realizaci
záměru navrhovaného objektu OAC Millennium 2001 se podmínky denního
osvětlení některých z těchto místností zhorší.
Existují dokonce obytné místnosti, kde dnes osvětlení vyhovuje, po
realizaci však bude nevyhovující. Jiné dnes vyhovující místnosti vyhoví i po
realizaci navrhovaného objektu.
Navrhovaný objekt OAC Millennium 2001 je nutno posuzovat jako
zástavbu proluky ve smyslu článku 4.7.4. ČSN 73 0580-1. V ulici Kouřimská
se jedná o zástavbu rohové (koncové) proluky, při ulici Zásmucká se jedná o
uzavření bloku souvislé zástavby. Navrhovaný objekt je výškově přizpůsoben
okolním objektům, v jižní části objektu je navrženo ustoupení 6. a 7. NP, které
kopíruje sklon střechy sousedního domu č.p. 2337. Podmínky denního
osvětlení v místnostech s okny na sever domu č.p. 2553 se novou výstavbou
sice zhorší, stále však budou příznivější než dnešní podmínky obdobných
místností v domech č.p. 2352, 2351, 2336, 2388 a dalších v Kouřimské ulici.
Plochá střecha navrhovaného objektu nebude vyšší než střecha
sousedící polikliniky č.p. 1513. Nástavby 8. NP ve středu půdorysu nebude
nejbližším objektům stínit a není vyšší než střecha objektu č.p. 1597 (GTS
Novera).
Podle článku 4.7.4. ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov se
posuzuje vliv zástavby v proluce na denní osvětlení porovnáním se stavem
při úplné souvislé zástavbě. Při tomto porovnání lze konstatovat, že
v důsledku realizace navrhovaného objektu OAC Millennium 2001
nedojde ke zhoršení denního osvětlení v okolních existujících
objektech.
c) Závěr
Závěrem lze konstatovat, že výstavba objektu OAC Millennium
2001 v prostoru mezi Kouřimskou a Vinohradskou ulicí při ulici
Zásmucká 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
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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 provozu obchodně
administrativního centra Millennium na okolní životní prostředí jako málo
významný.
Zdravotní rizika pro obyvatele nejbližších obytných domů jsou
prakticky nulová.
Vlivy provozu administrativního centra na životní prostředí a
obyvatelstvo prokazatelně nepřekračují platné limity, záměr nepředstavuje
ohrožení zdraví obyvatel okolních domů.
Kvalita životního prostředí se v důsledku výstavby administrativního
obchodně administrativního centra Millennium prakticky nezmění, v důsledku
odstranění stávajících staveb a 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).

D.I.2.

VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA

Zdroje emisí z obslužné dopravy obchodně administrativního centra
jsou popsány v kapitole B.III.1.
Objekt neobsahuje plynovou kotelnu, která by byla zdrojem emisí –
vytápění bude řešeno napojením na centrální zdroj tepla.
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 06/2007.
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 na následujícím obrázku.
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x ... referenční body
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Referenční body
Referenční body byly zvoleny tak, aby vystihly místa v okolí OAC s
největším
znečištěním, v místech vyžadujících hygienickou ochranu.
V důsledku relativně malé emisní vydatnosti zdroje a umístění hlavního
zdroje (odvětrání garáží) na střeše objektu, jsou to body zejména na blízkých
vysokých okolních objektech. Proto byly referenční body zvoleny na okolních
objektech jejichž označení je dáno číslem st. parcely. Dále byl 1 bod zvolen
v prostoru Olšanských hřbitovů.
Příspěvky od vyvolané dopravy a
přirozeného větrání garáží jsou nejvyšší v přízemní vrstvě, od vytápění
v ose vlečky. Proto byly body voleny na horních hranách budov, výsledné
hodnoty jsou však uvedeny pro nejvyšší koncentrace na fasádě objektu
dosažené (u dopravy jsou to body v přízemní vrstvě). Zvolené referenční
body jsou vyznačeny na obrázku a uvedeny v následující tabulce:
Přehled referenčních bodů
Bod č. Název bodu č. st. parcely

x [m]

y [m]

z [m n.m.]

1

Kouřimská 3723

96

33

286,3

2

Kouřimská 3723

153

32

285,5

3

Kouřimská 3723

160

31

286,3

4

Kouřimská 3740/01

187

60

293,3

5

nám.
Nového
3740/2

187

80

269,6

6

Olšanské hřbitovy

168

205

269,0

Millenia

V tabulce značí:
x ...vodorovná vzd. r bodu od počátku směrem V
y ...vodorovná vzd. r. bodu od počátku směrem S
z ...výška bodu m n.m.
Počátek systému byl položen do severozápadního rohu budovy nám
Jiřího z Lobkovic č.poz. 3674/2.
Výsledky výpočtu rozptylové studie
Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující kriteriální oxid
dusičitý NO2, u kterého poměr mezi imisemi v ovzduší a imisními limity je
nejvyšší číslo. Protože však vzniká až následnou přeměnou z oxidů dusíku
(zejména NO) byly provedeny výpočty odvozením z koncentrací NOx
s přihlédnutím k postupům uvedeným v metodickém pokynu uveřejněném ve
věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003. Ty jsou již zařazeny do
použité verze programu SYMOS 97, verze 2003. Vypočtené hodnoty
koncentrací NO2 jsou dále doplněny o imisní příspěvky benzenu. Jsou-li
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splněny imisní limity pro NO2 (zejména roční průměr) budou s velkou
rezervou splněny limity i pro ostatní znečišťující látky.
Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů, tj. vytápění, větrání
garáží a vyvolané dopravy k celkovému znečištění. V následující tabulce
jsou uvedeny max. krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NO2 způsobené
celým provozem OAC v jednotlivých referenčních bodech a max. krátkodobé
(osmihodinové) imisní příspěvky CO.
Max. krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NO2 a max. krátkodobé
(osmihodinové) imisní příspěvky CO [μg/m3]
Bod č. Název bodu
parcely

č.

st.

Kmax1h NO2
celkem

Kmax8h CO
celkem

1

Kouřimská 3723

0,09

1,8

2

Kouřimská 3723

0,06

1,2

3

Kouřimská 3723

0,12

2,4

4

Kouřimská 3740/01

0,14

2,8

5

nám. Nového Millenia

0,09

1,8

6

Olšanské hřbitovy

0,08

1,6

V další tabulce jsou uvedeny průměrné roční koncentrace NO2
v jednotlivých referenčních bodech, z toho imisní příspěvek OAC a dále
roční imisní příspěvek benzenu objektu.
Průměrné roční koncentrace Kr NO2 pro stav s AC a příspěvek OAC
k průměrné roční koncentraci [μg/m3]
Bod č. Název bodu
parcely

č.

st.

Kr NO2

Δ Kr NO2
OAC

Δ Kr
benzen
OAC

1

Kouřimská 3723

37,1

0,004

0,0006

2

Kouřimská 3723

37,1

0,003

0,0005

3

Kouřimská 3723

37,1

0,007

0,0011

4

Kouřimská 3740/01

37,0

0,014

0,0022

5

nám. Nového Millenia

37,2

0,006

0,0009

6

Olšanské hřbitovy

37,1

0,005

0,0008
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Shrnutí výsledků
•

Výstavba obchodně administrativního centra MILLENIUM,
je
navrhována do území ve kterém nejsou překračovány imisní limity
krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v
hodnocení dle platných imisních limitů

•

Provoz OAC k imisním koncentracím v okolí přispěje malým dílem.
Max. krátkodobý imisní příspěvek NO2 na okolní zástavbě bude menší
než 0,07 % imisního limitu, příspěvek k průměrné roční koncentraci
bude menší než 0,07 % imisního limitu. Tyto příznivé výsledky jsou
způsobeny tím, že vytápění je z CZT, a větrání garáží je vyvedeno nad
střechu objektu

Závěr rozptylové studie
Předložený rozbor dokládá, že provoz obchodně administrativního
centra Millennium 2001 v Praze 3 Vinohradech, t.j. větrání podzemních
garáží a vyvolaná doprava, nezpůsobí překračování imisních limitů
znečišťujících látek ve svém okolí. Jeho imisní příspěvky budou velmi malé.
Přípustné emisní koncentrace nebudou ani v součtu s pozadím překračovány

Význačný zápach
Výstavba ani provoz obchodně administrativního centra nebudou
zdrojem zápachu.
Jiné vlivy
Jiné vlivy stavby na ovzduší nejsou známy. Stavba nebude mít žádný
vliv na klima daného území.

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.
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Dopravní zdroje hluku
Dopravní zdroje hluku z dopravní obslužnosti obchodně
administrativního centra 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 OAC
Druh vozidel

Počet
vozidel/den

osobní a dodávkové automobily –
podzemní garáže vjezd/výjezd z
Vinohradské
osobní automobily – parkoviště
v Kouřimské ulici
Celkem

Počet
jízd/den

181

363

48

48

229

411

Poznámka: V Kouřimské ulici je počet automobilů shodný s počtem jízd,
protože auta přijíždějí na parkoviště jednosměrnou trasou od Soběslavské
ulice a pokračují po opuštění parkoviště dále Kouřimskou k náměstí Jiřího
z Lobkovic. Z akustického hlediska se jedná o jednu jízdu (nejedná se o dvojí
průjezd jedním úsekem jako v případě vjezdu do podzemních garáží).
Kromě dopravních zdrojů hluku, bude objekt OAC působit hluk i ze
stacionárních
zdrojů
hluku.
V konkrétním
případě
obchodně
administrativního centra se jedná prakticky výhradně o zdroje situované na
střeše objektu, a to strojovny VZT a klimatizace, dále pak výúky 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.
Tyto dopravní a průmyslové zdroje byly zadány jako vstupní údaje do
hlukové studie, která je v příloze tohoto oznámení.
Z hlediska hluku z ostatních zdrojů uvnitř objektu administrativního
centra lze konstatovat, že vnitřní zdroje hluku díky vysoké vzduchové
neprůzvučnosti obvodového pláště i okenních prvků jednoznačně nezpůsobí
navýšení stávajících hladin hluku u nejbližší obytné zástavby.
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Očekávané vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku
z provozu zdrojů nové budovy OAC Millennium 2001 ve zvolených
referenčních bodech umístěných na hranici chráněných venkovním
prostor se pohybují v rozmezí od 25,4 do 48,5 dB. Nejvyšší hodnoty 48,5
dB bylo dosaženo v referenčním bodě č.14 ve výšce 18 m nad terénem.
Jedná se o referenční bod 2 m před fasádou obytného objektu (Kouřimská
16).
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že realizací záměru výstavby
nového objektu obchodně administrativního centra Millennium 2001 nebudou
v chráněném obytném prostoru stávající obytné zástavby překročeny
hygienické limity dané nařízením vlády č.148/2006 Sb., a to v denní ani noční
době. V noční době bude objekt OAC bez provozu a nebude zdrojem hluku.
V době vlastní výstavby, která však bude časově omezena, dojde v
okolí staveniště k nárůstu hladiny hluku (akustického tlaku) způsobeného
nákladními automobily se stavebním materiálem a provozem stavebních
mechanizmů. Vzhledem k relativně malému rozsahu prací lze opět
konstatovat, že hygienické limity pro období výstavby budou splněny.

Další biologické a fyzikální charakteristiky
V areálu obchodně administrativního centra 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
Výstavba obchodně administrativního centra Millennium nebude mít
prakticky žádný vliv na odvodnění oblasti, protože dojde k nové zástavbě
stávajícího již dříve zastaveného pozemku. V současné době je na zelených
plochách umožněn vsak dešťových vod, jedná se však o pozemek o ploše
pouhých 1944 m2, a tedy z hlediska celé oblasti nevýznamný.
Možnosti vsaku dešťových vod na pozemku nejsou možné – prakticky
celý pozemek bude zastavěn vlastním objektem a zpevněnými plochami
(komunikacemi). Z tohoto důvodu budou dešťové vody odváděny do
kanalizace.
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 obchodně administrativního centra 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 obchodně administrativního centra 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.
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Navrhovaný záměr výstavby obchodně administrativního centra
Millennium je situován na pozemky v katastrálním území Vinohrady, a to
v území SV - všeobecně smíšené.
Umístění záměru navrženo do prostoru bývalých kamenických dílen,
jejichž demolice již byla provedena před delší dobou a pozemek je
v současné době porostlý trávníkem a náletovými dřevinami..
Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou předmětné pozemky zařazeny
jako ostatní plocha, způsob využití:zeleň.
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 ochranného pásma železnice a
silnice.
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 obchodně administrativního objektu 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.
Za provozu obchodně administrativního centra 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. Na pozemku již dlouhodobě zcela zastavěném a bez
zelených ploch se žádné chráněné druhy nevyskytují.
Vliv na flóru
Pozemek pro navrhovanou stavbu je pokryt travním porostem a rostou
na něm 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 OAC Millennium 2001 vyžaduje odstranění celkem
31 stromů a skupin dřevin.
Stanovená výše ekologické újmy činí 551 693,- Kč. Hodnota stromů
určených k odstranění v důsledku plánované výstavby odpovídá jejich
zdravotnímu stavu, avšak především je dána objemem mohutných korun
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některých vzrostlých exemplářů listnatých stromů. Při posuzování hodnoty
stromů je třeba vzít v úvahu, že většina stromů vyrostla na řešeném území
samovolně z náletů. Avšak hlavním kriteriem pro stanovení ceny podle výše
citované metodiky oceňování dřevin je objem koruny, bez ohledu na to, zda
se jedná o záměrně vysazený strom s patřičnou péčí nebo o semenáč
stromu, který roste na zcela nevhodném místě (např. u stěny domu).
V případě posuzovaného pozemku bývalé kamenické dílny se jedná o
množství náletových dřevin, které by při náležité péči s pravidelným
odstraňováním samovolných semenáčů nedorostly do stávajících rozměrů.
Pozemek je určen k zástavbě a odstranění náletových stromů nepředstavuje
významný zásah do přírody v daném území.
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 3. Tento orgán stanoví rovněž podmínky, za nichž bude kácení
stromů povoleno. Kácení by mělo být prováděno mimo vegetační období.

Vliv na faunu
V případě fauny nebyl zjištěn na vlastním dotčeném pozemku ani
v jeho okolí výskyt chráněných druhů, jedná se o diverzně chudé a běžné
osazenstvo antropogenních stanovišť. Stavba nebude mít na faunu žádný
významný vliv.
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 obchodně administrativního centra bude na ekosystém
působit jak vlastní provoz (tj. pohyb pracovníků a automobilů), tak práce
spojené s údržbou objektu a jeho okolí (úklidové práce a péče o zelené
plochy a pod.). V současném ekosystému se téměř nevyskytují žádní savci.
Ochrana dřevin při výstavbě a navržené sadové úpravy
Pozemek navržený k výstavbě OAC Millennium 2001 bude prakticky
celý zastavěn vlastním objektem centra a zpevněnými plochami. Dřeviny na
něm rostoucí budou odstraněny. Chránit je třeba stromy ve stromořadí na
Vinohradské a Kouřimské ulici, aby nedošlo k jejich poškození stavebními
mechanizmy a nákladními automobily.
Projekt sadových úprav zpracovala firma NÁVRHY ZAHRAD A
PARKOVÝCH ÚPRAV, Ing. Eva Vízková, Musorgského 7/1023, 148 00
Praha 4. Sadové úpravy byly navrženy společně pro výstavbu centrály
Stavební spořitelny a zahrnují celou plochu náměstí Nového Millennia.
Většina z navržených sadových úprav již byla realizována. V rámci stavby
OAC Millennium budou tyto sadové úpravy dokončeny výsadbou celkem 4
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stromů doplňujících stávající stromořadí ve Vinohradské ulici (3 stromy) a
v Kouřimské ulici (1 strom).
Pohled na náměstí Nového millenia po provedení sadových úprav je
na následujícím obrázku.

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
výstavbě

Minimální,
krátkodobé

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou
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

LI-VI Praha spol. s r.o.

minimální nepříznivý vliv, nejsou používány
látky nebezpečné vodám, pouze v
121

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„OAC Millennium 2001“
automobilech
Vliv na flóru a
faunu v době
provozu

D.I.8

Přímé

Kácení stávající zeleně,
sadovými úpravami.

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
Záměrem investora je výstavba obchodně administrativního objektu
kterým bude dokončena zástavba náměstí Nového Millennia do jeho konečné
podoby.
Navrhovaný objekt je řešen jako dvanáctipodlažní s osmi
nadzemními a čtyřmi podzemními podlažími, ustupujícími v souladu se
střechou sousedního objektu obytného domu v Kouřimské ulici.
Záměrem investora je vytvořit v tomto vymezeném a daném prostoru
jednoduchý objekt s technicistním výrazem, jasnou tektonikou průčelí a
vyváženou kompozicí hmot a materiálů – dům, který by nevyrušoval, ale
zároveň vhodným způsobem doplnil své okolí a uzavřel ze západní strany
nově vzniklé náměstí s parkovou úpravou. Objekt současně pohledově
zakryje stávající boční fasády obou domů na Vinohradské a Kouřimské ulici a
přispěje tak k zakončení těchto uličních front . Fasády těchto domů jsou
bezokenní (s výjimkou centrálního pásu oken v objektu polikliniky) a nejsou,
zejména v případě bytového domu v Kouřimské, určeny jako pohledové
fasády.
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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 nedojde
k vytvoření nové významné charakteristiky území, objekt však 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 obchodně
administrativního objektu s vysokým standardem kancelářských i obchodních
prostor a rovněž odpovídá platným regulativům území.
Narušení stávajícího poměru krajinných složek – záměr svým
rozsahem nenaruší poměr krajinných složek. Vliv je možno pokládat za
nevýznamný.
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 obchodně administrativního objektu 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 obchodně administrativního objektu 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 náletová zeleň, kterou je nutno
před výstavbou odstranit. Pozemek je oplocen, nepřístupný veřejnosti a je
dlouhodobě nevyužíván a pouze minimálně udržován. Z tohoto důvodu na
něm mohla vyrůst neudržovaná náletová zeleň. Tento stav je dlouhodobě
neudržitelný.
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 velice rozmanitými
stavbami. Tato skutečnost je viditelná zejména při pohledu z křižovatky
Vinohradské x Jana Želivského, kde je v každém kvadrantu zcela odlišná
zástavba: jakousi protiváhu strohé výškové administrativní budovy bývalého
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Strojimportu vytváří mohutný a zdobnými prvky doplněný výrazně barevný
objekt hotelu (původně Don Giovanni). V jihovýchodním kvadrantu křižovatky
je nově rekonstruovaný objekt typické průmyslové architektury – bývalých
papíren, využívaný nyní pro účely obchodu a služeb (např. fitness).
V severovýchodním kvadrantu se nachází areál židovských hřbitovů
s typickou architekturou, na protějším rohu je areál Olšanských hřbitovů
s architektonicky zajímavou budovou Nové obřadní síně.
V tomto kontextu lze závěrem říci, že harmonicky sladěná zástavba
náměstí Nového Millennia s udržovanou zelení a jednotícím architektonickým
výrazem obou objektů – stávající centrály Stavební spořitelny i nově
navrhovaného objektu OAC Millennium 2001 – přispěje velmi pozitivním
způsobem k dokončení zástavby daného území. Tento celek je znázorněn na
následující vizualizaci budoucího stavu.

Dnešní stav území je na tomto obrázku.
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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 obchodně administrativního objektu OAC
Millennium 2001, a to v území určeném platným územním plánem jako SV –
všeobecně smíšené.
V okolí pozemku pro navrhovanou výstavbu jsou frekventované
městské komunikace (Vinohradská třída), jejichž kapacita je dostačující pro
zajištění dopravní obslužnosti obchodně administrativního centra.
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností
Záměr počítá s využitím plochy stávajícího nezastavěného pozemku
pro výstavbu obchodně administrativního objektu.. Realizace záměru
vyžaduje odstranění stávající zeleně.
Žádné související stavby s výjimkou napojení přípojek inženýrských
sítí a úpravy prostoru před vjezdem do objektu se nepředpokládají. Stavba
zakončuje dostavbu náměstí Nového Millennia, která byla započata
výstavbou centrály Stavební spořitelny ČS v jižní části náměstí a sadovými
úpravami na větší části plochy náměstí. Po dokončení výstavby objektu OAC
bude provedeno doplnění stávajících stromořadí výsadbou 4 stromů.
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..
Vliv na estetické kvality území
Vliv záměru na estetické kvality území je pozitivní – dojde ke
zhodnocení pozemku a k dostavbě náměstí, jehož výstavba byla započata
začátkem tohoto tisíciletí.
Vliv na rekreační využití krajiny
Plocha pro výstavbu není využívána k rekreačním účelům a
nepředpokládá se žádný vliv na rekreační využití krajiny.

Biologické vlivy
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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,
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.
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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 3
je uvažovaná stavba „OAC Millennium 2001“ v Praze 3 –
Vinohradech v souladu s platnou územně plánovací dokumentací
hlavního města Prahy. Stavba je situována do území SV –
všeobecně smíšené. (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.

Technická opatření pro ochranu ovzduší:
•

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

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.

Následná opatření
•

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

CHARAKTERISTIKA

POUŽITÝCH

METOD

PROGNÓZOVÁNÍ
A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI
HODNOCENÍ VLIVŮ
Při hodnocení vlivu záměru „OAC Millennium 2001“ 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 15, s.r.o.,
Jeremenkova 411/9, Praha 4, 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. 352/2002 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
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
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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.
Vyhláška č.28/2007 Sb., 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.
Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o
změně zákona . 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti
a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákonů č. 258/2000
Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 82/2004 Sb. (nabyl účinnosti 1. dubna 2004); úplné
znění vyhlášeno zákonem č. 349/2004 Sb. ve znění zákonů č. č.253/205 Sb.
a č. 413/2005 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.)
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
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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
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.)
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
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
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Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
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

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
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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.
Jedním z podkladů, který nebyl k dispozici, byl radonový průzkum.
Proto byla použita pro předběžné stanovení radonového rizika radonová
mapa. V rámci zpracování projektu k územnímu řízení bude radonový
průzkum proveden a v projektu budou jeho výsledky zahrnuty a v případě
potvrzení středního rizika budou navržena požadovaná opatření proti
pronikání půdního radonu do objektu.

LI-VI Praha spol. s r.o.

133

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„OAC Millennium 2001“

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 obchodně administrativního
objektu na pozemku bývalých kamenických dílen, které byly již odstraněny.
V současné době je pozemek nevyužíván a postupně zarůstá náletovou
zelení.
Podle platného Územního plánu hlavního města Prahy je
předmětné území vymezeno jako polyfunkční území SV – všeobecně
smíšené, 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:
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, to jest
nevyužívaného stavebního pozemku s neudržovanou zelení a nepřístupného
veřejnosti.
2. Varianta B – realizace stavby
Pro realizaci stavby lze použít následující argumenty:
•

V Praze existuje značná poptávka po pozemcích pro obchodní a
administrativní objekty nepříliš vzdálené od centra města a v lokalitách
s dobrou dopravní obslužností individuální a hromadnou dopravou.
Daný pozemek tyto atributy splňuje;

•

Je žádoucí upřednostnit výstavbu na již zastavěných pozemcích místo
záboru další půdy na pozemcích dosud volných, které je možno
využívat k jiným účelům;

•

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

•

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

Soulad s územním plánem;

•

Dostavba náměstí Nového Millennia v souladu s architektonickým
návrhem řešení celého prostoru včetně již z větší části realizovaných
sadových úprav.

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
obchodně
administrativního objektu „OAC Millennium 2001“ s technickým zázemím,
prodejními plochami, kancelářskými plochami, podzemními garážemi a
parkovištěm pro návštěvníkyi. Výstavba je navržena na pozemku situovaném
v katastrálním území Vinohrady v městské části Praha 3, na rohu
Vinohradské, zásmucké a Kouřimské ulice v blízkosti křižovatky silnic
Vinohradská, Jana Želivského a Soběslavská.
Zvolený pozemek byl již původně využíván pro kamenické dílny a
později pro sklady výzkumného ústavu VÚBF, a.s.
Cílem záměru je novostavba administrativně obchodního objektu
s podzemními garážemi na pozemku určeném k zastavění, který je situován
v západní frontě nově vytvořeného náměstí Nového Millennia v Praze 3 u
Vinohradské ulice. Toto náměstí vzniklo při výstavbě objektu centrály SSČS
(Stavební spořitelny České spořitelny, a.s.). Náměstí je prostorově
ohraničeno rekonstruovanou budovou SSČS, stojící v jižním čele náměstí,
východně umístěnou výškovou budovou bývalého Strojimportu a
posuzovanou novostavbou při západním okraji náměstí za ulicí Zásmuckou.
Severní průčelí je otevřeno do Vinohradské třídy a pohledově je uzavřeno
masou zeleně Olšanských hřbitovů. V jeho těsné blízkosti je výstup ze
stanice metra Želivského a zastávka tramvaje.
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
obchodně administrativního centra Millennium 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 121 parkovacích stání
pro zaměstnance objektu. Dalších 7 parkovacích míst je pro návštěvníky
umístěno na terénu na nově v rámci stavby zřízeném parkovišti v Kouřimské
ulici. Celkový počet parkovacích stání tedy dosahuje 128 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 polyfunkčním území SV
– všeobecně smíšené. Kód míry využití území není stanoven.
Soulad posuzovaného záměru s platným územním plánem města
Prahy je doložen vyjádřením Úřadu městské části Praha 3, odboru výstavby,
ze dne 6.6.2007, čj. OV/1719/07/Li.
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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.
Záměr nepředstavuje zábor zemědělské půdy, avšak vyžaduje
odstranění stávající náletové zeleně, jejíž kácení bude provedeno v souladu
s požadavky orgánu ochrany přírody městské části Praha 3.
Jedinou dotčenou částí je Městská část Praha 3.
.
Zpracovatel Oznámení záměru „OAC Millennium 2001“ 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 obchodně administrativního
Vinohradech lze tedy doporučit k realizaci.

centra

v Praze

Podpis oprávněné osoby – zpracovatele oznámení:

............................................................
Ing. Jiří Blažek, CSc.
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ČÁST G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Investor – firma Prague Real Estate Invest, s.r.o., Králodvorská
1081/16, 110 00 Praha 1 - plánuje výstavbu nového obchodně
administrativního centra (OAC) v Praze 3 – Vinohradech na nezastavěném
pozemku v prostoru ulic Vinohradské, Zásmucké a Kouřimské v přímé
návaznosti na nově vytvořené náměstí Nového Millennia před centrálou
Stavební spořitelny České spořitelny a.s.
Záměrem je dotčena pouze Městská část Praha 3.
Název záměru:
„OAC Millennium 2001“

Základní údaje o investorovi a oznamovateli stavby:
A.1

Obchodní firma – investor:
Prague Real Estate Invest, s.r.o.
Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1
IČO:

610 56 766

DIČ: CZ610 56 766

Zástupci investora:

A.4

Ivana Hejcmanová

tel.: 724 257 635

ing. Zdeněk Hruška

tel.: 602 487 947

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného
oznamovatele:
Atelier 15, s.r.o.
Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4
IČO: 267 46 450

DIČ: CZ26746450

ing. Libor Hrdoušek

tel. : 241 433 921

Záměrem investora (stavebníka) je výstavba obchodně
administrativního centra – polyfunkčního objektu s osmi nadzemními
podlažími a čtyřmi podzemními podlažími - na pozemku parc.č. 3659
v katastrálním území: Vinohrady, v Praze 3.
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Nový objekt bude sloužit pro potřeby investora s tím, že jak
administrativní, tak i obchodní plochy budou pronajímány jednotlivým
nájemcům.
Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí
„OAC Millennium 2001“ 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
obchodně administrativního centra Millennium 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 121 parkovacích stání
pro zaměstnance objektu. Dalších 7 parkovacích míst je pro návštěvníky
umístěno na terénu na nově v rámci stavby zřízeném parkovišti v Kouřimské
ulici. Celkový počet parkovacích stání tedy dosahuje 128 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 polyfunkčním území SV
– všeobecně smíšené. Kód míry využití území není stanoven.
Soulad posuzovaného záměru s platným územním plánem města
Prahy je doložen vyjádřením Úřadu městské části Praha 3, odboru výstavby,
ze dne 6.6.2007, čj. OV/1719/07/Li.
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 OAC nebude instalována kotelna – vytápění bude řešeno
napojením na centrální zdroj tepla a výměníkovou stanici. Garáže ve
4 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 obchodně administrativního
objektu bude prakticky nulový. Veškeré stacionární zdroje hluku budou
účinně tlumeny a dopravní zdroje jsou omezeny pouze na osobní automobily
vyjíždějící z podzemních garáží do Vinohradské ulice a na osobní auta
návštěvníků, která budou parkovat na 7 vyhrazených parkovacích místech
v Kouřimské ulici. Hluk z obou typů zdrojů byl v oznámení vyčíslen
v akustické studii a bylo konstatováno, že posuzovaný obchodně
administrativní objekt nezpůsobí znatelné zvýšení hladiny hluku ve svém
okolí. Dominantním zdrojem hluku zůstává stávající doprava včetně provozu
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městských autobusů a tramvají. Objekt vytvoří současně do určité míry
protihlukovou barieru omezující pronikání hluku z dopravy na Vinohradské
ulici k obytné zástavbě v Kouřimské ulici.
Nový objekt OAC způsobí určité zastínění stávajících domů. Tato
skutečnost byla vyhodnocena posudkem oslunění a denního osvětlení a bylo
doloženo, že výstavba objektu OAC Millennium 2001 v prostoru mezi
Kouřimskou a Vinohradskou ulicí při ulici Zásmucká 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 obchodně administrativního
centra 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 obchodně administrativního centra 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 provedeny dokončeny již z větší části realizované sadové úpravy
spojené s výsadbou dřevin na zelených plochách náměstí Nového Millennia a
budou doplněna stromořadí ve Vinohradské a Kouřimské ulici výsadbou
celkem 4 stromů.
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 obchodně administrativního centra 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 3 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 „OAC Millennium 2001“ 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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H.I. Situace stavby OAC Millennium 2001
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H.II. Situace širšího okolí
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HIII. Systém funkčních ploch dle ÚP HMP

H.IV. Podrobné členění ploch zeleně

LI-VI Praha spol. s r.o.

144

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„OAC Millennium 2001“

H.V. Fotopříloha
Pohled na pozemek pro stavbu OAC Millennium od Vinohradské ulice

Dotčený pozemek z pohledu od Kouřimské ulice
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Vizualizace stavu po dokončení stavby OAC Millennium 2001
v denní době

a v noční době
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Přehled referenčních bodů

1. ÚVOD
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V Praze 10 Vinohradech, v ulici Vinohradské v blízkosti křižovatky s ulicí
Želivského, se připravuje výstavba obchodně administrativního centra (OAC)
MILLENIUM. Objekt bude MÍT 4 podzemní a 8 nadzemních podlaží.
V suterénu se nachází podzemní parking, prostory pro technologii TZB
objektu a sklady. Vstupní podlaží umístěné v úrovni náměstí obsahuje vstupní halu
s recepcí a obchodní plochy. Variantně lze tyto obchodní plochy umístit též do 1.PP
a 2.NP nebo naopak využít pro administrativu a propojit s 2.NP, kde se nachází
typická administrativní dispozice se snahou o maximální variabilitu vnitřního
prostoru. Zásobování objektu a vjezd do podzemních garáží je z ulice Vinohradská.
Od 3.NP do 7.NP (8.NP) jsou navržena čistě administrativní podlaží. Tyto
podlaží, půdorysně ustupují v 6. a 7.NP a do 8.NP je umístěno zázemí objektu.
V podzemních garážích bude celkem 121 parkovacích stání, dalších 7
stání bude na terénu. Vytápění bude z CZT.
Předložená studie hodnotí předpokládané znečištění ovzduší dané lokality
provozem navrženého OAC. Studie hodnotí znečištění ovzduší vlivem vyvolané
dopravy po okolních komunikacích a větráním garáží. Přihlíží přitom k celkovému
znečištění dané lokality, zejména blízkými zdroji, tj. je obecnou okolní dopravou a
přenosem z okolí. Je zpracována pro hodnocení dle platných imisních limitů
uvedených v prováděcích předpisech k zákonu o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a
upravenými postupy pro hodnocení hodinových krátkodobých koncentrací NO2 a
celoročních průměrných koncentrací.
2. Údaje o výstupech
a) bodové zdroje
Vytápění
Zdrojem tepla budovy bude výměníková stanice tepla horká voda/voda,
která bude zásobovat teplem otopnou soustavu objektu, ohřívače vzduchotechniky
a stanici přípravy teplé užitkové vody. Výměníková stanice tepla bude napojena
horkovodní přípojkou na rozvody CZT společnosti Pražská teplárenská, a.s. vedené
v ulici Kouřimské. Vytápění tudíž nebude lokálním zdrojem znečištění ovzduší.
Garáže
Objekt bude mít celkem 121 parkovacích stání v podzemních garážích a 7
dalších stání bude na povrchu v Kouřimské ulici.. Prostor parkingu se 121 stáními
bude větrán nuceným odvodem a přirozeným přívodem vzduchu. Množství
větracího vzduchu bude zabezpečovat výměnu vzduchu 300 m3.h-1 na jedno
parkovací stání (garáže bez výrazné špičky). Systém větrání podtlakový (průtok
přiváděného vzduchu bude o 10 až 20% nižší než průtok odsávaného vzduchu).
Přívod vzduchu z venkovního prostoru do garáží bude realizován větracími
otvory podél fasády. Dále bude částečně využit jako přívodní hygienicky nezávadný
teplý vzduch, odváděný z jiných částí objektu. Tento přívod přispěje k temperování
vzduchu v garážích.
Zařízení pro větrání garáží bude navrženo tak, aby bylo možno snížit průtok
vzduchu na jednu třetinu jeho základní hodnoty (viz. čl. 75 ČSN 73 6058 - změna b).
V souladu s četností pohybu motorových vozidel v prostoru parkingu bude řízeno i
vzduchotechnické zařízení. Jednak časovým spínáním v době předpokládaných
zvýšených pohybů vozidel, jednak čidly překročení limitních koncentrací škodlivých
látek (CO). Jednotka bude instalovaná se 100% zálohou. Centrální odvodní
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ventilátory budou umístěny na střeše objektu, kde bude také vyveden vývod
odpadního vzduchu.
Intenzita výměny vozidel se uvažuje 1,5 x za den, z čehož vychází celkový
počet jízd v garážích 363 jízd/den. Ve špičkové hodině se uvažuje s 15 % celkového
počtu jízd, což je 54,5 jízd/hod.
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.
Tab. 1. Kapacita a emise z garáží a vyvolané dopravy
Objekt

garáže
parkoviště

počet
stání

Emise
NOx [g/s]

Emise
NOx
[kg/rok]

Emise
CO
[g/s]

Emise
CO
[kg/rok]

Emise
benzen
[g/s]

Emise
benzen
[kg/rok]

121

0,00199

12,5

0,00756

47,5

0,000105

0,65

7

0,00006

0,2

0,00023

0,75

0,000003

0,01

Ve výpočtech emisí z parkování je započteno zvýšení emise v důsledku studených
startů.
b) plošné zdroje
Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé
stavební práce a pod., v rámci provozu OAC nebudou žádné.
c) hlavní liniové zdroje
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava. Ta bude
pro uživatele OAC z ulice Vinohradské, krátkou pojezdovou komunikací do prostoru
garáží. Z jižní strany v ulici Kouřimské bude zbudováno venkovní parkoviště, na
kterém bude 7 šikmých stání. Ve špičce se předpokládá 54,5 pohybů osobních
vozidel za hodinu a za den celkem 363 pohybů osobních vozidel do garáží a 3
pohyby za hodinu, resp. 24 za den na parkovišti v Kouřimské.
3. Charakteristika území
Místo s posuzovanými zdroji se nachází východně od centra města,
v nadmořské výšce cca 270 m n.m. Z hlediska rozptylu škodlivin je místo umístěno
relativně dobře, neboť je umístěno v lokálním výškovém maximu – v případě
krátkodobých chladových inverzí tak vzduch ztéká všemi směry do nižších poloh.
Směrem jižním do Vršovic, směrem západním do centra, směrem severním
k Žižkovu a směrem východním do Strašnic. Při větru s jižní složkou dochází díky
orografii terénu k urychlení proudění.
Výrazným lokálním zdrojem zde je však provoz na Vinohradské. Proto v
globálním popisu znečištění ovzduší Prahy je tato lokalita v pásmu ovzduší
charakterizovaném jako znečištěné.
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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.
V okolí posuzovaného objektu lze očekávat tyto koncentrace znečišťujících
látek:
Tab. 2. Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek
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
Naměřená hodnota průměrné roční koncentrace NO2 v r. 2005 na
nejbližších měřících stanicích byly tyto: Riegrovy sady – 34,0 μg/m3, Vršovice –
38,5 μg/m3 . Tyto hodnoty jsou celkem ve shodě s hodnotou stanovenou podle
modelu. V údolí Vršovic lze předpokládat hodnoty vyšší, v Riegrových sadech
vzdálenějších od dopravních tahů, hodnoty poněkud nižší.
Naměřené hodnoty PM10 v témže období na těchto stanicích byly tyto:
Riegrovy sady – 33,5 μg/m3, Vršovice – 27,9 μg/m3. Na těchto výsledcích se
projevuje známá skutečnost, že průběh koncentrací suspendovaných částic PM10
má zcela jiný charakter, než u ostatních ZL, jejichž koncentrace jsou závislé na
emisích z dopravy, vytápění a rozptylových podmínkách. (V místě měřící stanice
Vršovice je v těsné blízkosti zatížená komunikace Vršovická a stanice leží na dně
údolí).
4. Znečištění ovzduší v dané oblasti po realizaci stavby
Toto hodnocení 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 kriteriální oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně z oxidů dusíku NOx). Dále jsou
uvedeny imisní příspěvky CO a benzenu.
Referenční body
Referenční body byly zvoleny tak, aby vystihly místa v okolí OAC s největším
znečištěním, v místech vyžadujících hygienickou ochranu. V důsledku relativně
malé emisní vydatnosti zdroje a umístění hlavního zdroje (odvětrání garáží) na
střeše objektu, jsou to body zejména na blízkých vysokých okolních objektech.
Proto byly referenční body zvoleny na okolních objektech jejichž označení je dáno
číslem st. parcely. Dále byl 1 bod zvolen v prostoru Olšanských hřbitovů. Příspěvky
od vyvolané dopravy a přirozeného větrání garáží jsou nejvyšší v přízemní vrstvě,
od vytápění v ose vlečky. Proto byly body voleny na horních hranách budov,
5
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výsledné hodnoty jsou však uvedeny pro nejvyšší koncentrace na fasádě objektu
dosažené (u dopravy jsou to body v přízemní vrstvě). Zvolené referenční body jsou
vyznačeny na obr. v příloze P1 a uvedeny v následující tabulce:
Tab. 3. Přehled referenčních bodů
Bod č. Název bodu č. st. parcely

x [m]

y [m]

z [m n.m.]

1

Kouřimská 3723

96

33

286,3

2

Kouřimská 3723

153

32

285,5

3

Kouřimská 3723

160

31

286,3

4

Kouřimská 3740/01

187

60

293,3

5

nám. Nového Millenia 3740/2

187

80

269,6

6

Olšanské hřbitovy

168

205

269,0

V tabulce značí:
x ...vodorovná vzd. r bodu od počátku směrem V
y ...vodorovná vzd. r. bodu od počátku směrem S
z ...výška bodu m n.m.
Počátek systému byl položen do severozápadního rohu budovy nám Jiřího
z Lobkovic č.poz. 3674/2.
Imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ze dne 12.
prosince 2006 o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. V následujících
tabulkách jsou uvedeny relevantní limity z tohoto nařízení:
A Imisní limity vybraných znečišťujících látek
Znečišťující látka

Doba
průměrování

Hodnota imisního
limitu/maximální
povolený počet jejího
překročení za rok

Datum, do
něhož musí
být limit
dosažen

Oxid siřičitý

1 hodina

350 µg.m-3/24

-

Oxid siřičitý

24 hodin

125 µg.m-3/3

-

Suspendované částice
PM10

24 hodin

50 µg.m-3/35

-

Suspendované částice
PM10

1 rok

40 µg.m-3

-

Oxid uhelnatý

Maximální
denní 8hodinový
klouzavý
průměr

10 mg.m-3

-

Olovo

1 rok

0,5 µg.m-3

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-3/18

6
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Oxid dusičitý

40 µg.m-3

1 rok

Benzen

1. 1. 2010

-3

1 rok

5 µg.m /35

1. 1. 2010

B Meze tolerance oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující
látka

Doba
průměrování

2006

2007

2008

Oxid dusičitý

1 hodina

40 µg.m-3

30 µg.m-3

20 µg.m-3

Oxid dusičitý

1 rok

8 µg.m-3

6 µg.m-3

4 µg.m-3

2 µg.m-3

Benzen

1 rok

4 µg.m-3

3 µg.m-3

2 µg.m-3

1 µg.m-3

2009
10 µg.m3

C Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující
látka

Doba průměrování

Hodnota imisního
limitu

Oxid siřičitý

Rok a zimní období (1. října - 31.
března)

20 µg.m-3

Oxidy dusíku

1 rok

30 µg.m-3

Výsledky
Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující kriteriální oxid dusičitý
NO2, u kterého poměr mezi imisemi v ovzduší a imisními limity je nejvyšší číslo.
Protože však vzniká až následnou přeměnou z oxidů dusíku (zejména NO) byly
provedeny výpočty odvozením z koncentrací NOx s přihlédnutím k postupům
uvedeným v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka
4 z dubna 2003. Ty jsou již zařazeny do použité verze programu SYMOS 97, verze
2003. Vypočtené hodnoty koncentrací NO2 jsou dále doplněny o imisní příspěvky
benzenu. Jsou-li splněny imisní limity pro NO2 (zejména roční průměr) budou s
velkou rezervou splněny limity i pro ostatní znečišťující látky.
Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů, tj. vytápění, větrání garáží a
vyvolané dopravy k celkovému znečištění. V následující tabulce jsou uvedeny max.
krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NO2 způsobené celým provozem OAC
v jednotlivých referenčních bodech a max. krátkodobé (osmihodinové) imisní
příspěvky CO.
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Tab. 4. Max. krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NO2 a max. krátkodobé
(osmihodinové) imisní příspěvky CO [μg/m3]
Bod č. Název bodu č. st. parcely

Kmax1h
NO2
celkem

Kmax8h CO celkem

1

Kouřimská 3723

0,09

1,8

2

Kouřimská 3723

0,06

1,2

3

Kouřimská 3723

0,12

2,4

4

Kouřimská 3740/01

0,14

2,8

5

nám. Nového Millenia

0,09

1,8

6

Olšanské hřbitovy

0,08

1,6

V další tabulce jsou uvedeny
v jednotlivých objektu.

průměrné roční koncentrace NO2

Tab. 5. Průměrné roční koncentrace Kr NO2 pro stav s AC a příspěvek AC
k průměrné roční koncentraci [μg/m3] referenčních bodech, z toho imisní
příspěvek OAC a dále roční imisní příspěvek benzenu
Bod č. Název bodu č. st. parcely

Kr NO2

Δ Kr NO2

Δ Kr benzen

OAC

OAC

1

Kouřimská 3723

37,1

0,004

0,0006

2

Kouřimská 3723

37,1

0,003

0,0005

3

Kouřimská 3723

37,1

0,007

0,0011

4

Kouřimská 3740/01

37,0

0,014

0,0022

5

nám. Nového Millenia

37,2

0,006

0,0009

6

Olšanské hřbitovy

37,1

0,005

0,0008

5. Metodiky výpočtu
Výpočet znečištění byl proveden metodikou SYMOS 97 v. 2003. Pro výpočet
oxidu dusičitého a hodinových koncentrací jsou v tomto programu zahrnuty
postupy uvedené v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII,
částka 4 z dubna 2003.
Stanovení emisních faktorů bylo provedeno s využitím programu MEFA v.
02. Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (mg/km –
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.
Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR
VaV/740/3/00 autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a
DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a
reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla
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zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel z řady testů
v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook
Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro
výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané
údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR,
COPERT) a zejména výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového
parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel
v plné šíři (jedná se zejména o nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry
ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty
odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském regionu.
K jednotnému určení emisní vydatnosti dopravního proudu je však třeba též
standardizovat složení dopravního proudu k jednotlivým časovým horizontů,
lokalitám a účelům. To zatím učiněno není. Pro studii složení dopravního proudu
osobních vozidel k výpočtovému roku 2008 bylo uvažováno 50 % vozidel splňující
emisní limit EU2, 40 % splňující limit EU 4 a 10 % vozidel bez katalyzátoru.
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.
Veškeré vypočtené hodnoty koncentrací jsou vypočteným odhadem hodnot
skutečných.
6.

Shrnutí výsledků
•

Výstavba obchodně
administrativního centra MILLENIUM,
je
navrhována do území, ve kterém nejsou překračovány imisní limity
krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v
hodnocení dle platných imisních limitů

•

Provoz OAC k imisním koncentracím v okolí přispěje malým dílem.
Max. krátkodobý imisní příspěvek NO2 na okolní zástavbě bude
menší než 0,07 % imisního limitu, příspěvek k průměrné roční
koncentraci bude menší než 0,07 % imisního limitu. Tyto příznivé
výsledky jsou způsobeny tím, že vytápění je z CZT, a větrání garáží
je vyvedeno nad střechu objektu
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1. Zákon č. 86 ze dne 14.února 2002 o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
2. Metodický návod pro posuzování a navrhování opatření ke snižování
negativních účinků silničního provozu na ŽP, MV ČSR, MVT ČSR, 1981
3. Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006 o sledování a
vyhodnocování kvality ovzduší.
4. MEFA v.02. Výpočtový program měrných emisních faktorů motorových vozidel.
MŽČR 11/2002
5. SYMOS 97 verze 2003. ČHMÚ 2003
6. Dodatek k metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu
znečištění ovzduší z bodových, plošných a mobilních zdrojů „SYMOS 97“.
Věstník MŽP ročník XIII, částka 4. Duben 2003

PŘÍLOHA P1 – Přehled referenčních bodů
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x ... referenční body
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1. Úvod
Předkládaná akustická studie, která je součástí oznámení EIA, řeší šíření
hluku z provozu zdrojů OAC Millennium 2001 do jeho okolí. Pozemek pro výstavbu
sousedí s Vinohradskou třídou v blízkosti stanice metra Želivského.
Předmětem záměru je umístění nového objektu s odpovídajícím zázemím a
dopravním napojením na stávající komunikace. Objekt OAC Millennium 2001 je
situovaný do katastrálního území Vinohrad a dotváří západní frontu náměstí Nového
Millennia (vzniklého při výstavbě objektu centrály SSČS).
Jedná se o území se smíšenou zástavbou, kde jsou obytné objekty situovány
zejména v ulici Kouřimské. Nejbližší administrativní budovy, jako je objekt bývalého
Strojimportu a nová centrála SSČS, sídlo firmy GTS Novera a objekt zdravotní
polikliniky jsou umístěny do ulice Vinohradské.
Dopravní napojení areálu je na stávající komunikaci Vinohradskou.
Pro parkování osobních automobilů je celkem navrženo 128 stání, z toho 121
je v podzemních podlaží a 7 stání je umístěno na povrchu. Z celkového počtu je 8
stání určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
Výpočet byl proveden programem HLUK + verze 7.11 profi, licenční číslo
LIVI 5066, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného
dopravními i průmyslovými zdroji.
Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým
výpočtem ekvivalentních hladin hluku podle metodiky uvedené v příloze Zpravodaje
ministerstva životního prostředí č.3 z března 1996 jako „Novela metodiky pro výpočet
hluku ze silniční dopravy“, která nahrazuje v oblasti silničních zdrojů metodiku
dřívější „Hluk z dopravy - Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy“ –
VÚVA Praha 1991. Novela zavádí do výpočtu především vliv provozovaných nových
vozidel s nižší hlukovou emisí. Metodika obsahuje samostatné výpočtové postupy
pro výpočet hluku z dopravy silniční, železniční, tramvajové a z provozu na
parkovacích a odstavných plochách pro osobní dopravu.
Druhé vydání novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy (Novela
metodiky 2004) důsledně respektuje zásady a postupy algoritmizovaného postupu
pro výpočet hluku silniční dopravy, které byly obsaženy v prvním vydání Novely
z roku 1996, na tyto zásady navazuje a rozšiřuje je.
Upřesnění postupů v Novele metodiky se týká emisní a imisní části výpočtů
hluku silniční dopravy.
Všechny uvedené postupy jsou výsledkem projektu „Vypracování novelizace
metodiky pro výpočet hluku z automobilové dopravy „řešeného v letech 2002-2003.
Zadavatelem projektu bylo Ředitelství silnic a dálnic Praha, řešitelem projektu byl
ENVICONSULT Praha. Pro řešení projektu byly použity dostupné výsledky
teoretických a experimentálních prací, které byly k problematice hluku ze silniční
dopravy do doby ukončení projektu zpracovány a výsledky ad hoc terénních
měření/průzkumů k aktualizovaným oblastem novely metodiky 2004.
2

Výpočet ekvivalentních hladin hluku byl vztažen k nejbližším obytným
objektům a dalším chráněným objektům situovaných v ulicích Vinohradské a
Kouřimské.
Na přiložených grafických výstupech je zobrazeno hlukové pole, které se
vytváří od zdrojů hluku k nejbližším chráněným objektům.

2. Zdroje hluku
Záměr je umístěn do stávající dopravou značně zatíženého zájmovém území,
kde jsou dominantními zdroji hluku liniové zdroje představované provozem po
komunikaci Vinohradská a dalších blízkých komunikacích. Intenzita dopravy po
komunikaci Vinohradské se pohybuje okolo 20 000 automobilů v denní době (6,00 až
22,00 hod.). Blízkou křižovatkou ulic Želivského, Votické a Vinohradské projede
v denní době okolo 33 000 automobilů.
Z hlukové mapy Prahy vyplývá, že ekvivalentní hladina akustického tlaku
podél komunikace Vinohradská v místě budoucího staveniště se v denní době
pohybuje v rozmezí 65 až 69,9 dB.
Zdroji hluku, souvisejícími s provozem záměru - OAC Millennium 2001, budou
vyvolaná doprava a provoz stacionárních zdrojů hluku objektu.
2 a Přehled dopravních zdrojů OAC Millennium
Zásobování objektu a vjezd do podzemních garáží je z ulice Vinohradská, a to
z její severní jednosměrné části se dvěma dopravními pruhy. Směr dopravy je ze
západu na východ, tedy od křižovatky Flora ke křižovatce Želivského. Vozidla
vjíždějící do objektu OAC odbočí z pravého pruhu Vinohradské ulice doprava do
suterenních garáží a při výjezdu opět odbočí doprava. Jiný způsob vjezdu a výjezdu
není s ohledem na stávající dopravní řešení lokality možný. Příjezd na parkoviště se
7 parkovacími místy v Kouřimské ulici je možný výhradně pravým odbočením z ulice
Soběslavská při příjezdu od Vinohradské. Kouřimská je jednosměrná od východu
k západu, takže vjezd z parkovišť je možný pouze pokračováním Kouřimskou ulicí na
náměstí Jiřího z Lobkovic, kde je možné odbočení jak do Šrobárovy ulice (jižní
směry), tak i na Vinohradskou třídu (obousměrně).
Zaměstnanci a zásobování objektu – podzemní garáže
Předpokládá se 1,5 násobný obrat na 1 stání , t.j. průměrně 181,5 vjezdů a
181,5 výjezdů z garáží za den, to jest 363 jízd/den jednosměrných. Ve špičkové
hodině pak 15 % z celkového počtu jízd za den, t.j. 54,5 jízd/hod.
Zásobování bude probíhat pouze v pracovních hodinách v denní době, a to 3
- 4 dodávky za den. Zásobování není nárazové bude probíhat během celého dne,
opět mimo špičku.
Zákazníci a návštěvy – venkovní parkoviště v Kouřimské ulici
V Kouřimské ulici bude zřízeno venkovní parkoviště se 7 parkovacími místy
pro osobní automobily. Předpokládaná průměrná výměna vozidel na parkovišti činí 3
auta/hodinu, jedná se o celkem 48 jízd za den (vzhledem ke skutečnosti, že
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Kouřimská ulice je jednosměrná, budou auta po vyjetí z parkoviště pokračovat dále
Kouřimskou ulicí k náměstí Jiřího z Lobkovic.
Přehled dopravních zdrojů v přepočtu na denní dobu:

K1
K2
K3
K4
K5
K6

Zdroj hluku
Venkovní parkoviště OAC(7 stání)
Vjezd/výjezd
Vinohradská - centrum
Vinohradská - Želivského
Kouřimská I
Kouřimská II

Celkový počet automobilů za hodinu
3
22,7
0
0
0
0

2 b Stacionární zdroje hluku
Dominantními stacionárními zdroji hluku jsou technická zařízení umístěná
jednak uvnitř objektu a propojená s venkovním prostorem sacími a výtlačnými prvky
na fasádě a na střeše objektu a jednak chladící zařízení na střeše objektu.
Ve fázi oznámení záměru, kdy není jasné přesné umístění a velikost těchto
prvků a akustické hodnoty jednotlivých zařízení, byly na objektu namodelovány
zdroje hluku s předpokládanou hlučností a nejpravděpodobnějším jejich umístěním
na fasádě a střeše objektu.
Přehled stacionárních zdrojů hluku:
Zdroj č.

Zdroj hluku a umístění zdroje

P 1- P 6

Odvod vzduchu

P 7 – P 12

Přívod vzduchu do větracích jednotek

P 13 – P 15 Chladící zařízení na střeše objektu

Vyzařovací
Hladina
plocha
akustického
prvku (m2) tlaku/výkonu
(dB)
2
0,07 m
70 dB
ve výtlaku
0,4 m2
65 dB
ve výtlaku
1 m2
55 dB
v 10 m

3. Referenční body výpočtu
Referenční body výpočtu jsou situovány u nejbližších obytných domů a jiných
chráněných prostor (zdravotní středisko, kanceláře administrativních budov)
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Celkem byly vybráno 23 referenčních bodů:
Referenční bod č.

Umístění referenčního bodu

1

2 m před fasádou objektu GTS Novera (Vinohradská 174)

2

2 m před fasádou objektu GTS Novera (Vinohradská 174)

3

2 m před fasádou objektu Polikliniky (Vinohradská 176)

4

2 m před fasádou objektu Polikliniky (Vinohradská 176)

5

2 m před fasádou objektu Polikliniky (Vinohradská 176)

6

2 m před fasádou objektu Polikliniky (Vinohradská 176)

7

2 m před fasádou objektu GTS Novera (Vinohradská 174)

8

2 m před fasádou obytného objektu (Kouřimská 11)

9

2 m před fasádou obytného objektu (Kouřimská 9)

10 -11

2 m před fasádou obytného objektu (Kouřimská 7)

12

2 m před fasádou obytného objektu (Kouřimská 9)

13

2 m před fasádou obytného objektu (Kouřimská 11)

14

2 m před fasádou obytného objektu (Kouřimská 16)

15

2 m před fasádou obytného objektu (Kouřimská 12)

16

2 m před fasádou obytného objektu (Kouřimská 26)

17

2 m před fasádou obytného objektu (Kouřimská 26)

18

2 m před fasádou obytného objektu (Kouřimská 28)

19 - 22
23

2 m před fasádou objektu Stavební spořitelny
2 m před fasádou objektu bývalého Strojimportu

4. Přípustné hodnoty
Nařízením vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací
jsou stanoveny hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb a
chráněném venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku
tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní,
při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a
při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V
denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin
(LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z
leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro
celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími
při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní
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hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou
akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE
jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu
(LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou
hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí
přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy
č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB.
Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako
například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C
vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná
83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku
C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého
provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční
dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze
stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní
hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce
přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v
ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro
dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem
upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru podle
přílohy č.3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.:
Část A
Způsob využití území
Korekce dB
1)

Chráněné venkovní prostory staveb
nemocnic a staveb lázní
Chráněné venkovní prostory nemocnic a
lázní
Chráněné venkovní prostory
ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory

2)

3)

4)

-5

0

+5

+ 15

0

0

+5

+ 15

0

+5

+ 10

+ 20

Poznámky k tabulce:
Pro noční dobu (22,00 – 06,00 hodin) se použije další korekce –10 dB s výjimkou
hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce – 5 dB.
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1)

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a
dalších zdrojů hluku, s vyjímkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o
účelové komunikace a dále s vyjímkou drah, nejde-li o železniční stanice
zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků,
prohlídku vlaků a opravy vozů.
2)
Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s vyjímkou účelových
komunikací, a drahách.
3)
Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde
je hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na
ostatních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném
pásmu drah.
4)
Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích
a drahách, kdy starou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na
pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech
vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zůstane zachována i po položení nového povrchu
vozovky, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování
směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Přehled přípustných hladin akustického tlaku ve venkovním chráněném
prostoru (ze stacionárních zdrojů hluku):
Druh prostoru
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb,
chráněné ostatní venkovní prostory - denní doba
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb,
chráněné ostatní venkovní prostory - noční doba

Nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina
akustického tlaku LAeq,T
LAeq ,T. = 50 dB
LAeq ,T.

= 40 dB

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

5. Výpočet
Výpočet byl proveden pro stav po realizaci OAC Millennium 2001. Hodnoceny
byly stacionární zdroje hluku v součtu s dopravou po neveřejných komunikacích
spojenou s provozem OAC (vjezd a výjezd z garáží).
Areál bude provozován výhradně v denní době, proto nebylo potřeba provádět
výpočty pro noční dobu.
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6. Výsledky výpočtu
Očekávané vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku z provozu
zdrojů nové budovy OAC Millennium 2001 ve zvolených referenčních bodech
umístěných na hranici chráněných venkovním prostor se pohybují v rozmezí od
25,4 do 48,5 dB. Nejvyšší hodnoty 48,5 dB bylo dosaženo v referenčním bodě č.14
ve výšce 18 m nad terénem.

7. Nejistota výpočtu
Nejistotu adekvátnosti výpočtového modelu lze v souladu s § 19 odst. 3
nařízení vlády č.148/2006 Sb. stanovit v rozmezí ± 1 dB.

8. Závěr
Z výsledků
výpočtu
ekvivalentních
hladin
hluku
ze
stacionárních a dopravních zdrojů hluku souvisejících s provozem
OAC Millenium 2001 vyplývá, že budou splněny požadavky nařízení
vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací a
na hranici chráněných venkovních prostor staveb bude dodržena
nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku v denní době.
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Přílohy – Výstupy akustické studie v tabelární a
grafické podobě

Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Typ
Dům
Dům
Dům
Dům
Dům
Dům
Dům
Dům
Dům
Dům
Dům
Dům
Dům
Dům
Dům
Dům

Zdroj/Sub
K1/2
K2/1
K3/1
K4/1
K5/1
K6/1

Zdroj

Obj

P 1
P 2
P 3
P 4
P 5
P 6
P 7
P 8
P 9
P 10
P 11

13
13
13
13
13
13
2
2
2
2
2

Výška
24.6
18.7
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
40.0
22.1
24.6
27.0
20.0
20.0
20.0

TABULKA
OBJEKTŮ
p ů d o r y s [m]
Bodů
Bod č. 1
délka šířka
činitel pohltivosti stěn
4
-21; -8
91
18
0.0
4
-58; 59
68
26
0.0
4
-58; 55
33
19
0.0
4
-58; 13
30
22
0.0
4
-37; -24
70
19
0.0
4
17; -23
84
19
0.0
4
70; 6
18
14
0.0
4
89; 5
15
14
0.0
4
113; -15
29
14
0.0
4
71; 48
61
31
0.0
4
-57; -5
64
25
0.0
4
-57; 0
55
24
0.0
4
-51; 53
48
14
0.0
4
-89; 14
30
22
0.0
4
-119; 14
30
22
0.0
4
-92; 37
31
23
0.0
DOPRAVNÍ
Typ
Parkoviště
Auta
Auta
Auta
Auta
Auta

PRŮMYSLOVÉ
[x ; y]
výška
[m]
-44.9; 50.3
28.0
-45.0; 43.8
28.0
-45.3; 35.6
28.0
-45.6; 28.9
28.0
-45.5; 19.9
28.0
-44.8; 10.4
28.0
-57.9; 32.5
2.0
-57.9; 29.7
2.0
-57.9; 27.7
2.0
-58.0; 25.3
2.0
-58.0; 22.5
2.0
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ZDROJE
Název
venkovní parking
vjezd/výjezd
směr centrum
směr z centra
Kouřimská I
Kouřimská II
ZDROJE
L2
Plocha
[dB]
[m2]
2.0 65.0
0.100
2.0 65.0
0.100
2.0 65.0
0.100
2.0 65.0
0.100
2.0 65.0
0.100
2.0 65.0
0.100
1.0 65.0
0.400
1.0 65.0
0.400
1.0 65.0
0.400
1.0 65.0
0.400
1.0 65.0
0.400
Q

Vozidla
3.00
22.70
0.00
0.00
0.00
0.00

Lw
[dB]
55.0
55.0
55.0
55.0
55.0
55.0
61.0
61.0
61.0
61.0
61.0

RMin
[m]
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28

P 12
P 13
P 14
P 15

2
13
13
13

-58.0;
-40.6;
-41.1;
-41.2;

19.7
40.9
28.4
16.9

TABULKA
Č.
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7

výška
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0

Souřadnice
-97.1; 61.8
-97.1; 61.8
-97.1; 61.8
-97.1; 61.8
-97.1; 61.8
-97.1; 61.8
-117.0; 61.8
-117.0; 61.8
-117.0; 61.8
-117.0; 61.8
-117.0; 61.8
-117.0; 61.8
-84.3; 56.8
-84.3; 56.8
-84.3; 56.8
-84.3; 56.8
-84.3; 56.8
-84.3; 56.8
-67.7; 56.8
-67.7; 56.8
-67.7; 56.8
-67.7; 56.8
-67.7; 56.8
-67.7; 56.8
-59.5; 56.8
-59.5; 56.8
-59.5; 56.8
-59.5; 56.8
-59.5; 56.8
-59.5; 56.8
-63.3; 34.3
-63.3; 34.3
-63.3; 34.3
-63.3; 34.3
-63.3; 34.3
-63.3; 34.3
-111.7; 34.7
-111.7; 34.7
-111.7; 34.7
-111.7; 34.7
-111.7; 34.7
-111.7; 34.7

2.0
29.0
29.0
29.0
BODŮ
doprava
28.5
28.5
28.5
28.5
28.5
28.5
23.9
23.9
23.9
23.9
23.9
23.9
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
38.9
38.9
38.9
38.9
38.9
38.9
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
12.4
12.5
12.7
12.9
13.2
13.8
6.1
6.3
6.5
6.8
7.2
7.7

1.0
2.0
2.0
2.0

65.0
83.0
83.0
83.0

0.400
1.000
1.000
1.000

61.0
83.0
83.0
83.0

VÝPOČTU
(DEN)
LAeq (dB)
průmysl
celkem
předch.
24.2
29.9
25.7
30.3
27.9
31.2
31.4
33.2
35.1
36.0
40.0
40.3
20.1
25.4
20.8
25.6
21.8
26.0
23.4
26.7
26.5
28.4
33.8
34.2
23.9
33.5
24.7
33.6
25.8
33.8
27.4
34.1
30.6
35.0
38.2
39.3
26.1
39.1
26.9
39.2
28.0
39.3
29.5
39.4
32.1
39.8
37.5
41.3
26.5
40.2
27.2
40.2
28.1
40.3
29.1
40.3
30.5
40.5
32.6
40.8
44.5
44.5
43.5
43.5
42.2
42.2
41.2
41.2
40.5
40.5
40.9
40.9
35.0
35.0
35.9
35.9
36.8
36.8
37.7
37.7
44.2
44.2
43.9
43.9
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0.28
0.40
0.40
0.40

měření

8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16

3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0

-68.3; 15.4
-68.3; 15.4
-68.3; 15.4
-68.3; 15.4
-68.3; 15.4
-68.3; 15.4
-105.1; 15.6
-105.1; 15.6
-105.1; 15.6
-105.1; 15.6
-105.1; 15.6
-105.1; 15.6
-133.3; 15.7
-133.3; 15.7
-133.3; 15.7
-133.3; 15.7
-133.3; 15.7
-133.3; 15.7
-139.0; -10.2
-139.0; -10.2
-139.0; -10.2
-139.0; -10.2
-139.0; -10.2
-139.0; -10.2
-101.1; -10.3
-101.1; -10.3
-101.1; -10.3
-101.1; -10.3
-101.1; -10.3
-101.1; -10.3
-69.3; -10.5
-69.3; -10.5
-69.3; -10.5
-69.3; -10.5
-69.3; -10.5
-69.3; -10.5
-49.0; -21.7
-49.0; -21.7
-49.0; -21.7
-49.0; -21.7
-49.0; -21.7
-49.0; -21.7
-86.0; -21.7
-86.0; -21.7
-86.0; -21.7
-86.0; -21.7
-86.0; -21.7
-86.0; -21.7
21.0; -21.1
21.0; -21.1

11.7
11.8
12.0
12.3
12.7
13.3
6.1
6.3
6.5
6.8
7.2
7.7
4.0
4.2
4.4
4.7
5.1
5.7
22.7
22.7
22.7
22.7
22.7
22.7
30.2
30.2
30.2
30.2
30.2
30.2
38.9
38.9
38.9
38.9
38.9
38.9
47.6
47.6
47.6
47.6
47.6
47.6
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
30.5
30.5

40.7
40.5
40.1
39.8
40.1
41.9
36.0
37.1
38.2
39.1
39.6
45.5
35.7
36.2
36.5
43.3
43.3
42.5
18.0
18.6
19.6
21.1
24.1
31.2
21.0
21.7
22.6
24.0
26.6
37.5
24.3
25.0
25.9
27.2
29.5
35.6
27.2
28.5
30.2
32.3
40.3
41.2
25.4
27.1
29.5
33.0
36.9
38.9
21.9
22.8
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40.7
40.5
40.1
39.8
40.1
41.9
36.0
37.1
38.2
39.1
39.6
45.5
35.7
36.2
36.5
43.3
43.3
42.5
23.9
24.1
24.4
25.0
26.5
31.8
30.7
30.8
30.9
31.1
31.8
38.2
39.0
39.0
39.1
39.2
39.3
40.6
47.6
47.6
47.7
47.7
48.3
48.5
35.0
35.2
35.7
36.8
38.8
40.2
31.0
31.2

16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23

9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0

21.0; -21.1
21.0; -21.1
21.0; -21.1
21.0; -21.1
44.5; -20.9
44.5; -20.9
44.5; -20.9
44.5; -20.9
44.5; -20.9
44.5; -20.9
71.2; -20.7
71.2; -20.7
71.2; -20.7
71.2; -20.7
71.2; -20.7
71.2; -20.7
12.0; -10.3
12.0; -10.3
12.0; -10.3
12.0; -10.3
12.0; -10.3
12.0; -10.3
-22.7; 2.3
14.0; 11.6
14.0; 11.6
14.0; 11.6
14.0; 11.6
14.0; 11.6
14.0; 11.6
50.0; 11.6
50.0; 11.6
50.0; 11.6
50.0; 11.6
50.0; 11.6
50.0; 11.6
68.6; 32.8
68.6; 32.8
68.6; 32.8
68.6; 32.8
68.6; 32.8
68.6; 32.8

30.5
30.5
30.5
30.5
27.3
27.3
27.3
27.3
27.3
27.3
23.4
23.4
23.4
23.4
23.4
23.4
30.1
30.1
30.1
30.1
30.1
30.1
33.5
7.9
8.0
8.1
8.3
8.5
8.9
5.0
5.1
5.3
5.4
5.7
6.1
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0

24.0
25.5
27.8
31.2
20.5
21.4
22.6
24.2
26.5
29.9
19.1
20.0
21.3
23.0
25.3
28.6
21.0
21.4
21.9
22.6
23.6
25.2
32.2
46.8
47.0
47.1
47.2
47.3
47.2
44.8
44.8
44.8
44.8
44.3
43.8
44.5
44.5
44.5
44.1
44.2
44.2

31.4
31.7
32.3
33.9
28.1
28.3
28.6
29.0
29.9
31.8
24.8
25.1
25.5
26.2
27.5
29.7
30.6
30.6
30.7
30.8
31.0
31.3
35.9
46.8
47.0
47.1
47.2
47.3
47.2
44.8
44.8
44.8
44.8
44.3
43.8
44.5
44.5
44.5
44.2
44.2
44.2

Situace umístění objektu OAC Millennium 2001 a zdrojů hluku (1 : 1 200)
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Situace umístění objektu OAC Millennium 2001 a zdrojů hluku (1 : 700)

Hluk šířící se stacionárních a dopravních zdrojů (pásma a izofony
ve výšce 3 m nad terénem) měřítko 1 : 1 200
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Hluk šířící se stacionárních a dopravních zdrojů (pásma a izofony
ve výšce 3 m nad terénem) měřítko 1 : 700
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1.
1.1

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM A SADOVNICKÉ HODNOCENÍ DŘEVIN
Charakteristika stávajících porostů

Stávající porosty v prostoru zrušené kamenické dílny jsou tvořeny převážně náletovými dřevinami, z
nichž některé dosahují již velkých rozměrů v dobrém zdravotním stavu. Jedná se především
o množství javorů, ojediněle pak o akát a pajasan. Nejkvalitnějším a esteticky nejhodnotnějším
stromem je mohutný exemplář javoru klenu, který roste v úzkém prostoru mezi obvodovou stěnou
objektu a oplocením přilehlého vnitrobloku. Keře jsou zastoupeny minimálně, nízké patro je tvořeno
množstvím semenáčů javorů, jasanů, pajasanů, místy s příměsí vrby jívy, bezu černého a porostem
rumištních rostlin.
V kontaktu s řešeným územím je i několik stromů uliční zeleně. Esteticky cenný je především jasan
ztepilý v Zásmucké ulici a javor mléč na chodníku Vinohradské třídy.

1.2

Metodika sadovnického hodnocení dřevin

Dendrologický průzkum a inventarizace dřevin byla provedena rekognoskací v terénu koncem
vegetačního období (září 2000). Naměřené parametry a kvalitativní hodnocení dřevin je uvedeno
v tabulkových přehledech. Umístění stromů s pořadovým číslem S 20 až S 52 a soliterních keřů,
keřových skupin a náletových porostů s označením K 9 až K 12 je vyznačeno na přiložené situaci
v měřítku 1:500.
Pro sadovnické hodnocení dřevin byla aplikována metodika Doc. Ing. Jaroslava Machovce, která
vychází ze systému pětistupňového bodovacího ohodnocení. Sadovnická hodnota je souhrnem
zdravotního stavu, estetické hodnoty a perspektivy dalšího vývoje a růstu dané dřeviny.
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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

Takové dřeviny jsou určeny na dožití nebo k postupné likvidaci podle harmonogramu přeměny
porostů.
3 body:
dřeviny
dřeviny
dřeviny

mladé, dosud plně nerozvinuté, s perspektivou zařazení do
hodnotnějších kategorií 4 a 5
zdravé, avšak částečně tvarově narušené nebo vysoko
vyvětvené s předpokladem vytvoření náhradní koruny
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 vyjímečně 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.
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VYČÍSLENÍ HODNOTY DŘEVIN
Metodika stanovení hodnoty dřevin

K ohodnocení dřevin byla použita metodika Českého ústavu ochrany přírody (dnes Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR), který je soudně znaleckým pracovištěm na úseku ochrany přírody s působností
v rámci celé ČR. Tato metodika byla vypracována ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně
přírody a krajiny.
Výpočet hodnoty stromů vychází z vypočteného objemu korun vztažených k průměru kmene ve
výčetní výši 130 cm, druhu stromu, kategorie dlouhověkosti, nadmořské výšky a stanovištních
podmínek dané lokality.

2.2

Aplikace metodiky vyčíslení hodnoty dřevin na řešeném území

Oproti základní metodice byla ve výpočtu rovněž zohledněna sadovnická hodnota dřevin, která je
podstatným údajem o zdravotním stavu, perspektivě dalšího vývoje a vitalitě hodnocené dřeviny.
Vypočtená cena u dřevin se sadovnickou hodnotou 1-2, 2 a 2-3 byla redukována vzhledem ke stupni
jejich poškození a snížení celkové vitality. Ve výsledné ceně byly rovněž zohledněny nepříznivé
stanovištní podmínky městského intravilánu.
Základní údaje pro stanovení ceny a vypočtená hodnota dřevin jsou uvedeny v tabulkových
přehledech.

2.3

Závěr

Rekapitulace hodnoty stávajících dřevin:
Stromy, které zůstanou zachovány ……………………………………. 86 339,Stromy určené k odstranění ………………………………………….. 546 787,Keře určené k odstranění …………………..…………………………… 4 906,________________________________________________________________________
Dřeviny určené k odstranění

celkem

551 693,- Kč

Stanovená výše ekologické újmy činí 551 693,- 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. Při posuzování hodnoty stromů je třeba vzít
v úvahu, že většina stromů vyrostla na řešeném území samovolně z náletů. Avšak hlavním kriteriem
pro stanovení ceny podle výše citované metodiky oceňování dřevin je objem koruny, bez ohledu na to,
zda se jedná o záměrně vysazený strom s patřičnou péčí nebo o semenáč stromu, který roste na zcela
nevhodném místě (např. u stěny domu). V případě bývalé kamenické dílny se jedná o množství
náletových dřevin, které by při náležité péči s pravidelným odstraňováním samovolných semenáčů
nedorostly do stávajících rozměrů.
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Hodnota keřového, resp. nízkého náletového patra, které je tvořeno množstvím semenáčů javorů,
jasanů, pajasanů, místy s příměsí vrby jívy, bezu černého a porostem rumištních rostlin je vzhledem k
jeho kvalitě a sortimentálnímu zastoupení minimální.
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TABULKOVÉ PŘEHLEDY
DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU A VYČÍSLENÍ HODNOTY STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN

Tabulka č. 1

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN

STROMY
poř.
čís.

dřevina

(rod, druh,
kultivar)

životnost druhu

průměr
kmene

výška

výška
koruny

průměr
koruny

[cm]

[m]

[m]

[m]

sad. hod.

poznámka

dekorativní exemplář

S 20 Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

35-40

10-15

8

8

3

S 21 Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

25-30

10-15

7

7

2-3

S 22 Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

15-20

10-15

4

3

2

nakloněný kmen i koruna

S 23 Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

15-20
25-30

10-15

6

6

2-3

2 kmeny od báze

S 24 Acer platanoides

javor mléč

středněvěký

40-45

10-15

8

8

3

mírně prosychající koruna

S 25 Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

15-20

5-10

6

4

2

úzká, vytažená koruna z nedostatku
světla

S 26 Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

10-15

5-10

5

3

2

úzká, vytažená koruna z nedostatku
světla

(rod, druh,
kultivar)

životnost druhu

průměr
kmene

výška

výška
koruny

průměr
koruny

sad. hod.

poznámka

STROMY
poř.
čís.

dřevina
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[cm]

[m]

[m]

[m]

S 27 Prunus mahaleb

višeň turecká
(mahalebka)

kr./stř.věký

20-25

5-10

4

4

1-2

proschlá koruna

S 28 Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

75-80

10-15

12

11

3-4

mohutný exemplář, kmen v 1 m
rozdvojen

S 29 Pyrus communis

hrušeň obecná

kr./stř.věký

10-15

0-5

2

2

1

téměř odumřelá koruna

S 30 Prunus mahaleb

višeň turecká
(mahalebka)

kr./stř.věký

2x 5-10
10-15

0-5

4

4

1-2

vícekmenná od báze, deformovaná
koruna

S 31 Aesculus
hippocastanum

jírovec maďal

středněvěký

5x 5-10

0-5

3

3

1-2

vícekmenný od báze, silně napaden
klíněnkou jírovcovou

S 32 Sorbus aria

jeřáb muk

krátkověký

5x 5-10
15-20

5-10

5

5

1-2

dřevokazná houba a hmyz v hlavním
kmeni

S 33 Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

10-15

5-10

5

4

1-2

z náletu, roste u stěny objektu

S 34 Prunus cerasus

třešeň

kr./stř.věký

30-35

0-5

2

2

1

téměř odumřelá

S 35 Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký 2x 10-15 10-15
2x 15-20

8

6

2-3

z náletu, roste u stěny objektu, 4 kmeny
od báze

sad. hod.

poznámka

STROMY
poř.
čís.

dřevina

(rod, druh,
kultivar)

životnost druhu

průměr
kmene

výška

výška
koruny

průměr
koruny

[cm]

[m]

[m]

[m]

S 36 Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

5-10

0-5

3

2

1-2

z náletu, roste u stěny objektu

S 37 Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

2x 5-10

5-10

5

3

2

z náletu, roste u stěny objektu

S 38 Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký 2x 10-15

5-10

6

5

2-3

z náletu, roste u stěny objektu, 2 kmeny
od báze
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S 39 Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

10-15

5-10

5

2

1-2

z náletu, roste u stěny v rohu u objektu

S 40 Acer pseudoplatanus
"Purpurascens"

javor klen

dlouhověký

15-20

10-15

8

5

3

z náletu, ale pěkný exemplář

S 41 Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký 2x 20-25 10-15

8

6

2-3

2 kmeny od báze

S 42 Salix caprea

vrba jíva

krátkověký

10-15

0-5

4

3

1-2

S 43 Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

5-10

5-10

4

1

1-2

z náletu, roste u obvodové stěny
přilehlého domu

S 44 Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

10-15

5-10

6

2

1-2

z náletu, roste u obvodové stěny
přilehlého domu

S 45 Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

5-10

5-10

4

2

1-2

z náletu, roste u obvodové stěny
přilehlého domu

(rod, druh,
kultivar)

životnost druhu

průměr
kmene

výška

výška
koruny

průměr
koruny

sad. hod.

poznámka

[cm]

[m]

[m]

[m]

STROMY
poř.
čís.

dřevina

S 46 Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

15-20

5-10

7

4

2

z náletu, roste u obvodové stěny
přilehlého domu

S 47 Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

5-10

5-10

5

2

2

z náletu, roste u obvodové stěny
přilehlého domu

S 48 Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

5-10

5-10

5

2

2

z náletu, roste u obvodové stěny
přilehlého domu

S 49 Salix caprea

vrba jíva

krátkověký

5-10
10-15

5-10

4

5

1

silně proschlá koruna

S 50 Robinia pseudoacacia akát bílý

středněvěký

15-20

10-15

7

4

2-3

tvarově zajímavý exemplář
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S 51 Ailanthus altissima

pajasan
žlaznatý

krátkověký

25-30

10-15

8

8

3

vzrostlý exemplář

S 52 Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

10-15

10-15

7

3

2

úzká, vytažená koruna z nedostatku
světla
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Tabulka č. 2 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN
KEŘE A NÁLETOVÉ POROSTY
poř.
čís.

dřevina

(rod, druh, kultivar)

životnost druhu

průměrná
výška

celková
plocha

[m]

[m2]

index
překryv.

sad. hod.

počet kusů

poznámka

K 9 Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

2-5

7

1

2

9

s příměsí semenáčů Acer

K 10 Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

2

3

1

1-2

3

3 ks náletových dřevin (Acer,
Fraxinus, Tilia)

K 11 Ligustrum vulgare

ptačí zob obecný

1

2

8

1

2

11

neudržovaný živý plot

K 12 Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

1-3

18

1

2
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Tabulka č. 3 VYČÍSLENÍ HODNOTY DŘEVIN
STROMY URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
poř. čís.

dřevina

(rod, druh, kultivar)

životnost
druhu

průměr
kmene

výška

výška
koruny

průměr
koruny

[cm]

[m]

[m]

[m]

sad.
hod.

objem koruny

ideální
objem

cena stromu

[m3]

[m3]

Kč

S 21

Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

25-30

10-15

7

7

2-3

224,49

530

42 947

S 22

Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

15-20

10-15

4

3

2

24,74

140

3 692

S 23

Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

15-20
25-30

10-15

6

6

2-3

141,37

330

27 685

S 24

Acer platanoides

javor mléč

středněvěký

40-45

10-15

8

8

3

335,10

1 100

50 370

S 25

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

15-20

5-10

6

4

2

67,02

140

10 001

S 26

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

10-15

5-10

5

3

2

31,81

80

5 230

S 27

Prunus mahaleb

višeň turecká
(mahalebka)

kr./stř.věký

20-25

5-10

4

4

1-2

41,89

330

240

S 28

Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

75-80

10-15

12

11

3-4

966,17

2 300

248 438

S 29

Pyrus communis

hrušeň obecná

kr./stř.věký

10-15

0-5

2

2

1

5,24

80

0

S 30

Prunus mahaleb

višeň turecká
(mahalebka)

kr./stř.věký

2x 5-10
10-15

0-5

4

4

1-2

41,89

30

211

S 31

Aesculus hippocastanum

jírovec maďal

středněvěký

5x 5-10

0-5

3

3

1-2

17,67

30

838

S 32

Sorbus aria

jeřáb muk

krátkověký

5x 5-10
15-20

5-10

5

5

1-2

81,81

80

513

S 33

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

10-15

5-10

5

4

1-2

54,45

80

3 731

STROMY URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
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životnost
druhu

průměr
kmene

výška

výška
koruny

průměr
koruny

[cm]

[m]

[m]

[m]

sad.
hod.

S 34

Prunus cerasus

třešeň

kr./stř.věký

30-35

0-5

2

2

1

S 35

Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

2x 10-15
2x 15-20

10-15

8

6

S 36

Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

5-10

0-5

3

S 37

Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

2x 5-10

5-10

S 38

Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

2x 10-15

S 39

Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

S 40

Acer pseudoplatanus
"Purpurascens"

javor klen

S 41

Acer pseudoplatanus

S 42

objem koruny

ideální
objem

cena stromu

[m3]

[m3]

Kč

5,24

720

0

2-3

197,92

80

17 539

2

1-2

8,38

30

630

5

3

2

31,81

30

5 418

5-10

6

5

2-3

101,45

80

17 539

10-15

5-10

5

2

1-2

14,66

80

1 004

dlouhověký

15-20

10-15

8

5

3

140,72

140

34 820

javor klen

dlouhověký

2x 20-25

10-15

8

6

2-3

197,92

330

38 759

Salix caprea

vrba jíva

krátkověký

10-15

0-5

4

3

1-2

24,74

80

159

S 43

Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

5-10

5-10

4

1

1-2

3,01

30

227

S 44

Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

10-15

5-10

6

2

1-2

17,80

80

1 220

S 45

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

5-10

5-10

4

2

1-2

11,52

30

867

S 46

Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

15-20

5-10

7

4

2

79,59

140

11 876

S 47

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

5-10

5-10

5

2

2

14,66

30

2 648

S 48

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

5-10

5-10

5

2

2

14,66

30

2 648

S 49

Salix caprea

vrba jíva

krátkověký

5-10

4

5

1

62,18

30

0

průměr
kmene

výška

výška
koruny

průměr
koruny

sad.
hod.

[cm]

[m]

[m]

[m]

5-10

1015

STROMY URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
poř. čís.

dřevina

(rod, druh, kultivar)

životnost
druhu
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objem koruny

ideální
objem

cena stromu

[m3]

[m3]

Kč

e-mail: fact@iol.cz, www.arch.cz/fact

OAC Milenium - Vinohradská

Projekt pro územní rozhodnutí

S 50

Robinia pseudoacacia

akát bílý

středněvěký

15-20

10-15

7

4

2-3

79,59

140

9 982

S 52

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

10-15

10-15

7

3

2

45,95

80

7 555

546 787 Kč

Tabulka č. 4 VYČÍSLENÍ HODNOTY DŘEVIN
KEŘE A NÁLETOVÉ POROSTY URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
poř.
čís.

dřevina

(rod, druh, kultivar)

životnost druhu

průměrná
výška

celková
plocha

[m]

[m2]

index
překryv.

sad. hod.

objem
porostu

jednotková cena

cena porostu

[m3]

[m3] keře

Kč

K9

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

2-5

7

1

2

20

100

1 838

K 10

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

2

3

1

1-2

5

100

188

K 11

Ligustrum vulgare

ptačí zob obecný

1

2

8

1

2

13

15

180

K 12

Acer pseudoplatanus

javor klen

dlouhověký

1-3

18

1

2

30

100

2 700

4 906 Kč

Tabulka č. 5 VYČÍSLENÍ HODNOTY DŘEVIN

STROMY, KTERÉ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
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dřevina
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(rod, druh,
kultivar)

životnost
druhu

průměr
kmene

výška

výška
koruny

průměr
koruny

[cm]

[m]

[m]

[m]

sad.
hod.

objem koruny

ideální
objem

cena stromu

[m3]

[m3]

Kč

S 20

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

dlouhověký

35-40

10-15

8

8

3

335,10

910

78 837

S 51

Ailanthus altissima

pajasan žlaznatý

krátkověký

25-30

10-15

8

8

3

335,10

530

7 502

86 339 Kč
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PARKOVÉ ÚPRAVY

Po uvolnění plochy odstraněním provozních objektů před rekonstruovanou budovou ČS-Stavební
spořitelny vznikne volný prostor náměstí také před novou budovou OAC-Milenium. Jeho parková
úprava je řešena v projektové dokumentaci ČS-Stavební spořitelny a.s., centrála, Praha, k níž
pozemkově náleží.
Vlastní úpravy zeleně u budovy OAC-Milenium jsou vzhledem k velikosti pozemku omezeny pouze
na úpravu travnatého parteru v ulici Zásmucké s návazností na stávající dekorativní exemplář jasanu
ztepilého (Fraxinus excelsior), který zůstane zachován. Rovněž vzrostlý pajasan žlaznatý (Ailanthus
altissima) při jižní fasádě objektu v ulici Kouřimské zůstane stavbou nedotčen a bude zahrnut do
navržené parkovací plochy.
Pro realizaci parkových úprav centrálního prostoru, který je pro obě budovy společný, je navržen
sortiment, který odpovídá daným stanovištním podmínkám městského prostředí a respektuje charakter
stávajících porostů v dané lokalitě.
Výběr sortimentu navržených dřevin:
STROMY:
Acer pseudoplatanus "Purpurascens"
Acer campestre "Elsrijk"
Acer platanoides "Columnare"
Corylus colurna
Platanus x acerifolia
Sophora japonica

javor klen
javor polní (babyka)
javor mléč
líska turecká
platan javorolistý
jerlín japonský

KEŘE:
Berberis julianae
dřišťál Juliin
Berberis thunbergii "Atropurpurea"
dřišťál Thunbergův
Cytisus x praecox
čilimník raný
Deutzia x rosea
trojpuk růžový
Euonymus fortunei "Vegetus"
brslen Fortunův
Hypericum "Hidcote"
třezalka rozkladitá
Ilex x meserveae "Blue Princess"
cesmína
Jasminum nudiflorum
jasmín nahokvětý
Kolkwitzia amabilis
kolkvície krásná
Microbiota decussata
mikrobiota křižmovstřícná
Spiraea x bumalda "Anthony Waterer" tavolník nízký
Spiraea x bumalda "Pruhoniciana"
tavolník nízký
Spiraea x cinerea "Grefsheim"
tavolník popelavý
Symphoricarpos chenaultii "Hancock"
pámelník Chenaultův
Taxus baccata "Repandens"
tis červený
Viburnum carlesii
kalina Karlesiova
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Vypracovala: NÁVRHY ZAHRAD A PARKOVÝCH ÚPRAV
Ing. Eva Vízková, Musorgského 7/1023, 148 00 Praha 4
telefon 02/ 449 134 22, tel./fax 02/ 449 110 33
eva.vizkova@pha.inecnet.cz
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