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ÚVOD
Záměrem investora je vystavět administrativní budovu pro zajištění chodu firmy včetně zázemí na pozemku 538/8 a 538/9 k.ú. Horní Měcholupy při komunikaci Hornoměcholupská. Součástí stavby bude i
hala s garážovým stáním rozměrů 20 x 24,5 m pro umístění návěsů firmy RONAD, která bude využívána jako kontrolní místo technického stavu návěsů používaných výhradně firmou investora.

Vzhledem ke zjištěnému rozsahu vlivů záměru na životní prostředí a stávajícímu stavu v lokalitě je toto
oznámení zpracováno dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Složky životního prostředí, které nemohou
být realizací a provozem navrhovaného záměru prakticky ovlivněny, nebyly v rámci zpracování tohoto
oznámení detailně prověřovány a v textu je uvedeno pouze jejich stručné zhodnocení.
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A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Název oznamovatele :

Jan Meduna

Adresa oznamovatele: Přístavní 1100/42, 170 00 Praha 7, tel. 603 552 683
IČO: 13829611

Investor :
Název : RONAD s.r.o.
Sídlo : Švehlova 1362/36, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Zodpovědný zástupce investora: p. R. Nádvorník, Tel. 724 557 118

Projektant :
Ing. Miroslav Petřík
Jakub Vojan, Hraniční 166, Neratovice 277 11
Tel: +420 777 649 770
Email: kuvo@seznam.cz
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B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1 N Á Z E V

ZÁMĚRU

Administrativní budova s odstavnými garážemi firmy RONAD

B.I.2 K A P A C I T Y

ZÁMĚRU

Celková plocha stavby – 2 915,0 m2
Zastavěná plocha haly s administrativou

770,0 m2
1 740,0 m2

Zastavěná plocha celkem:

Podél zelených ploch v rozsahu stavby - 39,9 %
Navržený počet parkovacích míst – 7 ks
Počet administrativních zaměstnanců

-

8 osob

Počet servisních techniků

-

12 osob

B.I.3 U M Í S T Ě N Í

ZÁMĚRU

Městská část Praha 15, k.ú. Horní Měcholupy č. parc. 538/8, 538/9, východně od křižovatky ulic Hornoměcholoská – Na Křečku.

B.I.4 C H A R A K T E R

ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ

S JINÝMI ZÁMĚRY
Záměrem investora je vystavět administrativní budovu pro zajištění chodu firmy (pro administrativní
pracovníky a pracovníky údržby, kteří jsou dnes umístěny na parkové ploše v UNIMO buňkách) včetně
zázemí na pozemku 538/8 a 538/9 k.ú. Horní Měcholupy při komunikaci Hornoměcholupská. Součástí
stavby bude i hala s garážovým stáním rozměrů 20 x 24,5 m pro umístění návěsů firmy RONAD, která
bude využívána jako kontrolní místo technického stavu návěsů používaných výhradně firmou investora.
_______________________________________________________________________________________
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K prohlídce bude přiváženo maximálně 1 - 2 návěsy týdně, kde bude provedena technická kontrola
stavu a v této době bude hala sloužit jako odstavené garážové stání. Z důvodu nepojízdnosti těchto
návěsů bude pro manipulaci po hale sloužit mostový jeřáb umístěný pod stropem haly. Pro kontrolu
podvozků jsou v hale vybudovány montážní jámy.
Navrhovaný areálu se v okolí projeví výrazněji vlivem zvýšení obslužné dopravy od administrativních
pracovníků a pracovníků údržby, ke zvýšení intenzit nákladní dopravy nedoje, protože TNA dnes na
odstavné ploše vedle areálu parkují. Území za ul. Hornoměcholupskou je stabilizované, mezi areálem a
železniční tratí je provozovaný sběrný dvůr. Případné další investorské aktivity lze očekávat prakticky
jen v prostoru jižně od navrhovaného areálu. Ty ale nemohou být výrazně rozsáhlé, protože cca 120 m
je dle UP HMP vyčleněna funkční plocha SP. Lze proto odůvodněně očekávat, že nemůže dojít
k významnějším negativním kumulací vlivů záměru s prakticky jakýmkoliv v úvahu přicházejícím záměrem (dle povoleného využití území dle ÚP HMP).

B.I.5 Z D Ů V O D N Ě N Í

POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ

Investor chce vybudovat administrativní zázemí pro pracovníky, kteří v současné době jsou v
UNIMO buňkách na zpevněné ploše. Součástí stavby bude i hala s garážovým stáním, která bude využívána jako kontrolní místo technického stavu návěsů používaných výhradně firmou investora.
Navrhovaná hala je umístěna v přímém sousedství stávající plochy, na které NA v majetku investora
parkují.

B.I.6 P O P I S

Obrázek 2 – Situace areálu

TECHNICKÉHO A
TECHNOLOGICKÉH
O ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Objekt je situován tak, aby
umístění haly zajišťovalo
dopravní napojení haly přes
novou odstavnou plochu na
stávající odstavnou plochu
a vjezd na pozemek z ulice
Hornoměcholupská.
Stavba haly bude založena
na železobetonových patkách. Na patkách budou
osazeny železobetonové

Plocha „A“ je střecha objektu, šedivá „B“ manipulační a parkové plochy, „E“ – odlučovač
lehkých kapalin, „C“ – vodní a retenční plocha a ostatní zelené plochy
_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb.
na akci Administrativní budova s odstavnými garážemi firmy RONAD

10

kalichy pro vsazení sloupů haly. Mezi patkami bude pod sendvičovými panely opláštění haly probíhat
betonový práh.
Administrativní budova bude založena na betonových pasech.
Opláštění haly bude provedeno ze sendvičových panelů tl. 100mm. Panely jsou systému vnějšího a
vnitřního oplechování s tepelněizolačním jádrem z polystyrolu. Opláštění administrativy bude provedeno
z oplechování zavěšeného na ocelové konstrukci připevněné na obvodovém zdivu, s výplní
z tepelněizolačního polystyrolu tl. 100mm. Opláštění haly a administrativy bude na sebe navazovat a
vnější design bude stejný.
Obvodové zdivo administrativy je provedeno z keramických tvárnic Wienerberger POROTHERM 30 P+D
– 300 x 247 x 238, P - 10, zděných na maltu MVC 5,0 MPa.

Obrázek 3 – Severní pohled na navrhovaný objekt

Strop v administrativní části ŽB panely SPIROLL tl. 250mm. Nosnou střešní konstrukcí haly jsou válcované ocelové nosníky tvaru Z velikosti 180mm uložených na železobetonových krokvích konstrukce
haly. Nosnou konstrukcí střechy v administrativě jsou válcované ocelové nosníky na vlašský způsob I č.
180mm. Na ocelových nosnících haly s administrativou jsou uloženy střešní sendvičové panely tl.
120mm. Sendvičové panely jsou systému vnějšího a vnitřního povrchu z plechu a vnitřního tepelněizolačního jádra z polystyrolu.
Na vrcholu střechy haly je osazen střešní pásový světlík.
Vnitřní povrch stěn administrativa je z vápenné štukové omítky. Stropy jsou provedeny z SDK zavěšené
konstrukce KNAUF s deskami GKB tl. 12,5mm, pod střechou z desek GKF tl. 15mm.
Hala - sendvičový panel.
V hale bude osazen mostový jeřáb o nosnosti 5 tun. Osazení pojezdových kolejí bude provedeno na
krakorce sloupů. Jeřáb bude umístěn přes dvě pole haly (cca polovina délky).

Požadavky na odstranění staveb
V rámci výstavby nebudou prováděny žádné demolice objektů.
_______________________________________________________________________________________
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B.I.7 P Ř E D P O K L Á D A N Ý

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A

JEHO DOKONČENÍ
Termín zahájení stavby .................................…….........

2007

Termín dokončení stavby ...............................…..........…

2008

B.I.8 V Ý Č E T

DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Vlastní areál se na-

Obrázek 4 – Umístění areálu vzhledem k MČ Prahy

chází na území Prahy 15- Horní Měcholupy. Hranice s MČ
Dolní Měcholupy prochází cca 50 m severovýchodně (hranice
prochází železniční
tratí).
Vzhledem k rozsahu
vlivů areálu na okolí
je praktická možnost
významnějšího ovlivnění MČ Dolní Měcholupy nevýznamná.
Proto je za dotčený
samosprávný celek

UMÍSTĚNÍ
POSUZOVANÉHO
AREÁLU

považována pouze
MČ Praha 15, k.ú.
Horní Měcholupy.

B.I.9 Z A Ř A Z E N Í

Z Á M Ě R U D L E Z Á K O N A Č .100/2001

SB.

Posuzovaný areál bude realizována na parcele plochy 2 215 m2, se zastavěnou plochou 770 m2 a celkem vyžaduje 7 parkovacích míst.
Záměr nespadá do kategorie I (dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.)
Záměr stavby spadá dle přílohy č. 1 kategorie II zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
do záměru číslo 10.15. jako podlimitní pro záměr č.10.6. –

_______________________________________________________________________________________
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10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou
stavbu.
10.15. Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy
nebo nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany
přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu[12a] mohou samostatně nebo ve spojení s jinými
významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.” a ze sloupce A se křížek přesouvá do sloupce B.

B.I.10. V Ý Č E T

NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE

§10

ODST.

4

A

SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT
V rámci projektové přípravy stavby se počítá s vydáním –
rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1 P Ů D A
Popis pozemků
Území ve kterém bude probíhat výstavba má dnes charakter staveniště a je mezi autobazerem, odstavnou plochou pro NA a tratí ČD. Leží v MČ Praze 15, k.ú. Horní Měcholupy č. parc. 538/8, 538/9.
parcela 538/8 – druh pozemku – ostatní plocha
- využití

-

jiná plocha

parcela 538/9 – druh pozemku – ostatní plocha
- využití

-

jiná plocha

Žádná z parcel nemá BPEJ.

Tabulka 1 - Celková bilance ploch
Druh plochy
Střecha
Odstavná plocha-asfalt
Zeleň a vodní plocha

770,0
982,0
1 163,0

m2
m2
m2

Celková plocha stavby

2 915,0

m2

26,4%
33,7%
39,9%
100,0%

_______________________________________________________________________________________
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Inženýrsko-geologické hodnocení
Z regionálně geologického hlediska náleží území pražské pánvi Barrandienského staršího paleozoika
středočeské oblasti. Podloží lokality je budováno sedimentárními horninami stratigraficky náležícími
ordovickému oddělení dobrotiv. Z litologického hlediska se v lokalitě jedná o žlutošedé a šedé, jílovité
břidlice. Horniny jsou hluboce a intenzívně jílovitě zvětralé. Komplexy ordovických hornin dosahují
v podloží lokality mocnosti stovek metrů.
Podložní horniny jsou zakryty kvartérními svahovými a soliflukčními zeminami, převážně zvětralinami
podložních hornin. V lokalitě samé přirozené kvartérní pokryvné útvary prakticky chybí. Území bylo
v minulosti využíváno jako deponie zemin z výkopů při výstavbě okolních sídlišť. Tyto navážky jsou
značně ulehlé, mají charakter hornin (zemin) v přirozeném uložení, makroskopicky jsou těžko odlišitelné
od podložních hornin.
V ploše staveniště se v nepravidelném rozmístění a hloubkovém dosahu vyskytují hlinitopísčité navážky
s kameny a kusy betonu, podle makroskopického posouzení v terénu a v souladu s ČSN 73 1001 jsme
je zařadili do skupiny: zeminy kamenité (kameny + balvany) > 50% hmotnosti, symbol: CbY.
Svrchní část profilu (vyjma míst s navážkami) tvoří vrstva jílovité, silně zvětralé břidlice charakteru zeminy - podle makroskopického posouzení v terénu

a v souladu s ČSN 72 1001 a 73 1001 jsme ji

zařadili do: třídy F6, symbol CI – jíl se střední plasticitou, konzistence – tuhá.
V hloubce od cca 2 až 3,5 m se nachází poloha zvětralé jílovité břidlice - podle makroskopického posouzení v terénu jsme ji v souladu s ČSN 73 1001 zařadili do: třídy R6, resp. třídy F6, symbol CI – jíl se
střední plasticitou, konzistence – pevná
Základovou půdu pro celý půdorys objektu prakticky od povrchu terénu do hloubky 2÷3 m tvoří zvětralina břidlice charakteru zeminy třídy F6, symbol CI jíl se střední plasticitou - má tuhou konzistenci.
Místně se budou v ploše staveniště vyskytovat hrubě kamenité až balvanité navážky s panely a kusy
betonu s hloubkovým dosahem 1,5 – 2 m p. ter. Navážky nelze využít

jako základovou půdu.

Hydrogeologicky území náleží rajónu 625 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Hladina
podzemní vody, dle Podrobné inženýrsko-geologické mapy Praha 3-4, list C hydrogeologické poměry
1:5000, leží v lokalitě v úrovni 2 až 4 m pod terénem, průzkumnými sondami ale HPV nebyla zastižena
ani v hloubce 5 m.

_______________________________________________________________________________________
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Radon
Obrázek 5 – Kopie z mapy radonového rizika

Podle mapy radonového rizika
se lokalita vyskytuje v území,
kde je 2. stupeň indexu radonového rizika (dříve střední
radonové riziko) pronikání
radonu z podloží. Hranice
území s nízkým radonovým
rizikem leží cca 140 m
severním směrem. Toto zařazení potvrdil i průzkum provedený v rámci projektu DUR,
který uvádí - Pozemek p.č.
538/8, k.ú. Horní Měcholupy
je podle naměřených hodnot a
doporučené metodiky pro
měření a hodnocení radono-

vého indexu pozemku, ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. č.
307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů řazen do kategorie se středním radonovým indexem.

Ochranná pásma
V blízkosti stavby – v ul. Hornoměcholupské se nacházejí pouze ochranná pásma podzemních inženýrských sítí
V řešeném území se nenachází žádná ochranná pásma zvláště chráněných území (ve smyslu §12, §13
a § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Lokalita se nenachází ani v blízkosti některé
památkové zóny, ani v blízkosti ochranného pásma pražské památkové rezervace.

B.II.2. V O D A
Vodovod bude napojen ve stávající vodoměrné šachtě na pozemku investora na stávající areálový rozvod.

Tabulka 2 – Bilance spotřeby vody
spotřebitel

množství

jednotka

administrativa
8 zam.
technici
12 zam.
průměrná denní spotřeba - Qp =

jednotková spotřeba

celková spotřeba

( l/os den)

( l / den )

60,00
120,00

480,00
1 440,00
1 920,00

celková spotřeba
(l/s)

0,01
0,02
0,02

_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb.

15

na akci Administrativní budova s odstavnými garážemi firmy RONAD

spotřebitel

množství

jednotka

jednotková spotřeba

celková spotřeba

maximální denní spotřeba (kd) - Qdmax =
maximální hodinová spotřeba (kh=2,1) - Qhmax =

2 992,10
261,81

roční spotřeba pitné vody (m3/rok)

B.II.3. O S T A T N Í

celková spotřeba

0,03
0,07
700,80

SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Zásobováním teplem
Objekt administrativy bude vytápěn ústředním teplovodním vytápěním 90/70o s klasickými radiátory.
Vytápění bude řešeno kotlem na plyn výkonu 35 KW v technické místnosti. Odkouření kotle je řešeno na
fasádu objektu. Součástí kotle je i zásobníkový ohřívač užitkové vody o objemu 300 l.
Hala bude vytápěna teplovzdušnými saharami na plyn o výkonu 63 kW.

Plyn
Pro areál bude vybudována přípojka STL plynovodu z ul. Hornoměcholupské s HUP a regulatorem
v pilířku na kraji pozemku investora.
Bilance spotřeby plynu :

Plynová kotelna:
Plynový kotel Viessmann Vitodens 300 K1 1,5-3,52 Nm3/hod
Hala:
3x plynová sahara Robur S1 3x2,43 Nm3/hod
Celkem spotřeba plynu 10,81 Nm3/hod

_______________________________________________________________________________________
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NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Doprava
Obrázek 6 – Schéma dopravní sítě okolo areálu
Stávající organizace dopravy
Příjezd do areálu je
z kapacitní ulice Hornoměcholupské, z které
je cca 350 m severním
směrem propoj (ul.
K Měcholupům) do ul.
Kutnohorské, která patří
k hlavní komunikační
síti.

Bilance dopravy
v klidu
Výpočet potřeby zařízení pro dopravu v klidu
navrhovaného objektu je proveden v souladu s vyhláškou č. 26/99 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě, s postupy uvedenými v článku 10 a
v příslušných přílohách vyhlášky.
Horní Měcholupy – zóna 4
Ku – koeficient vlivu území pro zónu 4 = 1,00
Kd – koeficient dopravní obsluhy území pro zónu 4 = 1 (není spád metra)
Pz – ukazatel základního počtu stání
Administrativa
(bod 6.1 přílohy č.2 vyhlášky č. 26/1999 Sb.)
Pz = 35 m2 kancelářské plochy / 1 stání
Pz = 107,7 m2 / 35
Pz = 3

Pp = požadovaný počet stání
Pp = Pz x Ku x Kd
Pp = 3 x 1,00 x 1,00
Pp = 3
Požadovaný počet stání pro administrativu jsou 3 stání.
_______________________________________________________________________________________
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Hala
(bod 11.1 přílohy č.2 vyhlášky č. 26/1999 Sb.)
Pz = 3 zaměstnanci / 1 stání
(v hale – 12 zaměstnanců)
Pz = 12 / 3
Pz = 4

Pp = požadovaný počet stání
Pp = Pz x Ku x Kd
Pp = 4 x 1,00 x 1,00
Pp = 4
Požadovaný počet stání pro halu je 4.
Celkem požadovaný počet stání – administrativa 3 + hala 4 = 7

Z celkového počtu 7 stání pro halu s administrativou budou 2 stání splňovat požadavky na stání pro
vozidla s omezenou schopností pohybu a orientace.
Příjezd k navrhované hale bude přes stávající parkovací plochu – viz obrázek schéma dopravy.

Obrázek 7 – Schéma dopravy a příjezdu k navrhované hale

Vliv provozu areálu na okolní dopravu
V areálu budou prováděny prohlídky návěsů kamionů, které jsou v majetku investora a které dnes parkují na odstavné ploše okolo benzínové stanice. K prohlídce bude přiváženo maximálně 1÷2 návěsy
_______________________________________________________________________________________
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týdně, kde bude provedena technická kontrola stavu a v této době bude hala sloužit jako odstavené
garážové stání. V současné době jsou návěsy odváženy k údržbě mimo areál. Ke zvýšení dopravní
intenzity TNA tudíž nedojde. Část administrativních pracovníků a techniků již v lokalitě pracuje, ale i při
zanedbání tohoto stavu a započítání obrátkovosti 3 pro vypočtených 7 parkovacích míst vychází celkem
21 pohybů OA. Takováto intenzita dopravy se na přilehlých dostatečně kapacitních komunikacích prakticky nemůže projevit. Je prakticky pod citlivostí odhadu intenzit dopravy OA např. od UDI, proto lze
označit i teoretický přírůstek dopravy za nevýznamný.

Staveništní doprava
Staveništní doprava by měla využívat ul. Hornoměcholupskou a propoj na hlavní komunikaci Kutnohorskou. Rozsah zemních prací bude malý (objekt není podsklepen), vlastní konstrukce objektu bude železobetonová s opláštěním. Velikost staveništní techniky nebyla v rámci projektu pro územní rozhodnutí
specifikována, ale vzhledem ke kapacitám okolních komunikací a rozsahu staveništní dopravy se může
významněji negativně projevit jen znečištěním špatně očištěných aut před výjezdem na veřejnou komunikaci.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. O V Z D U Š Í
Vliv provozu se projeví hlavně emisemi z vytápění. Vliv pojezdů vyvolaných provozem nové haly bude
zcela srovnatelný (spíše menší) se stávajícím stavem, kdy jsou návěsy odváženy k údržbě mimo areál,
v porovnání s celkovým provozem stávajícího areálu a provozem na ul. Hornoměcholupské prakticky
zanedbatelný.
Celkový výkon pro vytápění budovy bude 98 kW.
Emise NOx se budou pohybovat v hodnotách tisícin g/s a CO v úrovni desetitisícin g/s, což lze považovat za zanedbatelné hodnoty.
Nejvýznamnější negativní dopady při výstavbě jsou ve vlivu na emise PM10 způsobenou nejvíce staveništní dopravou při zemních pracech.. Celkový objem zemních prací nebude velký a chráněné objekty
jsou poměrně daleko od staveniště (cca. 140 m přes ulici Hornoměcholupskou), proto lze očekávat jen
minimální dopady. Přesto se navrhuje do podmínek výstavby začlenit požadavky na omezení sekundárního znečištění ovzduší emisemi PM10.

B.III.2. O D P A D N Í

VODY

Splaškové odpadní vody budou napojena do šachty vnitřního areálového rozvodu kanalizace, který je
zaústěn do veřejné kanalizace v ul. Hornoměcholupské.
_______________________________________________________________________________________
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V projektu je navržené řešení likvidace dešťových vod v prostoru areálu. Tento návrh je v souladu
s požadavky GO HMP, ale je nutno technické řešení přizpůsobit místním podmínkám.
Projektant si nechal zpracovat hydrogeologické posouzení a dále návrh vsakovacího systému Recyfix

Drainbloc. V návrhu sám dodavatel tohoto zařízení upozorňuje na skutečnost, že návrh nevyhovuje
normám podle který jej dodavatel standardně posuzuje. Jedná s o německou normu ATV-DVWK-A 138,
která není v ČR závazná, ale v současné době zde není adekvátní norma.
Zjištěný koeficient hydraulické vodivosti (K = 5,4397.10-8 m/s) zařazuje území mezi lokality nevhodné
pro zasakování. Přestože je v hydrotechnickém posouzení proveden modelový výpočet možností vsakování, nelze ho v tomto případě pro úspěšnou likvidaci všech dešťových vod na pozemku investora
samostatně použít, ale je nutno navrhnout kombinovaný systém zahrnující akumulaci dešťových vod v
otevřené nádrži nejlépe s velkým podílem vodních rostlin, aby byl maximalizován podíl výparu
s propustným dnem nádrže, přes které by docházelo k částečnému vsakování dešťových vod.
Tento návrh byl pro potřeby DUR proveden a prokázal, že při navržených parametrech zařízení cca
300 m2 vodní plochy s min. 40 % osázenými rostlinami a 640 m2 celkové plochy retenčního prostoru
lze na likvidaci dešťových vod lze tento princip využít.
Detailní návrh včetně podrobných hydrotechnických výpočtů bude nutno provést v projektu pro stavební
povolení.

Tabulka 3 – Bilance splaškových odpadních vod
Producent

množství jednotka

jednotková produkce
( l/os den)

administrativa
8 zam.
technici
12 zam.
průměrná denní produkce - Qp =
maximální hodinový průtok splašků - Qhmax (l/hod)

80,00
180,00

roční produkce splaškových vod Qr (m3/rok) =
počet EO (pro bilanci produkce)
roční produkce BSK5
roční produkce NL roční produkce
CHSK -

celková produkce

celková produkce

( l / den )

(l/s)

640,00
2 160,00
2 800,00
933,33

0,01
0,03
0,03
0,26

708,40
19 EO
257,04 kg/rok
261,80 kg/rok
57,12 kg/rok

Tabulka 4 – Výhledový odtok dešťových vod z hodnoceného areálu
Druh povrchu

Zeleň a vodní plocha
Odstavná plocha-asfalt
Střecha
Celkem do vsaku

plocha (ha)

odtok. koef.

F- reduk. (ha)

odtok (l/s)

odtok (m3/rok)

max. odtok (m3/měsíc)

0,1163
0,0982
0,0770
0,2915

0,600
0,800
0,900
0,747

0,070
0,079
0,069
0,218

11,16
12,57
11,09
34,822

362,86
408,51
360,36
1 131,728

55,82
62,85
55,44
174,112

Pozn. Roční množství srážek je počítáno z celoroční srážky 5210 mm/rok, protože dešťové vody budou řešeny
v místě vzniku je počítáno s intenzitou 160 l/s ha.
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Tabulka 5 – Stávající odtok dešťových vod z plochy hodnoceného areálu
Druh povrchu

Celkem

plocha (ha)

odtok. koef.

F- reduk. (ha)

odtok (l/s)

odtok (m3/rok)

max. odtok (m3/měsíc)

0,2915

0,05

0,015

2,33

75,79

11,66

Vypočtené hodnoty reprezentují množství vody, na které musí být navržen celkový režim hospodaření
s dešťovou vodou. Celková bilance bude prakticky cca odpovídat stávající bilanci, protože podíl vsaku je
a bude minimální.

B.III.3. O D P A D Y
Odpady lze rozdělit podle období vzniku na dočasné, vznikající při vlastní výstavbě areálu, trvalé, které
budou v areálu produkovány při jeho provozu a odpady vznikající při případné likvidaci navrhovaného
areálu.

Odpady vznikající při výstavbě areálu
Odpadový materiál vzniklý při výstavbě bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho
prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. ze
dne 17.října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Seznamy odpadů.
Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů
umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití musí mít přednost před jejich uložením na
skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o
odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění
odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze
stavby.
Při výstavbě dojde k odvozu stávajících navážek v potřebném rozsahu pro výstavbu. Celkem se počítá
s odvozem cca 850 m3. Podle inženýrskogeologického průzkumu se jedná převážně o navážky vzniklé
při výstavbě sídlišť ne druhé straně ul. Hornoměcholupské. Při zemních pracích je proto nutno na stavbě
provést třídění výkopů na zeminu a kamení a na směsné stavební a staveništní odpady.
V žádném případě nesmí být odpady spalovány na staveništi nebo v jeho okolí.

Tabulka 6 - Tabulka hlavních vznikajících druhů odpadů při výstavbě
Katalog. č. odpadu
dle vyhl. MŽP č.
381/2001 Sb.
170102
170504
150106
170201

Specifikace odpadu

kategorie

Způsob naložení s odpadem

Cihly
Zemina a kamení
Směsné obaly
Dřevěné konstrukce

O
O
O
O

Recyklační zařízení
Recyklační zařízení
Pražské služby
Recyklační zařízení
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Katalog. č. odpadu
dle vyhl. MŽP č.
381/2001 Sb.
150110
150102
170405
170904
170302
170603
170101

Specifikace odpadu

kategorie

Způsob naložení s odpadem

Obaly obsahující
zbytky nebezpečných látek
Plastové obaly
Železo a ocel
Směsné stavební a
demoliční odpady
Asfaltový povrch
Lepenková krytina
Beton

N

Oprávněná osoba

O
O
O

Oprávněná osoba
Sběrné suroviny
Pražské služby

O
N
O

Recyklační zařízení
Oprávněná osoba
Recyklační zařízení

Odpady vznikající při provozu areálu
Hlavní složkou odpadů při provozu bude komunální odpad jak od administrativních tak technických částí
objektu..dále bude vznikat odpad z údržby zelených ploch a pak odpad vznikající při kontrole návěsů.
Tyto odpady budou i kategorií N a podle toho s nimi musí být zacházeno – musí být separována a jejich
likvidaci musí zajišťovat specializovaná firma na tento druh odpadů.

Tabulka 7 - Tabulka hlavních druhů odpadů při provozu
Katalogové
číslo
(nový katalog)
20 03 01

Název odpadu
Směsný komunální odpad

Kategorie Způsob nakládání
s odpadem
O

spalovna nebo
skládka
Recyklace
Recyklace
Spalovna nebo
skládka
Využití nebo
skládky
spalovna NO nebo skládka

Papír a lepenka
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad - odpad z údržby zeleně
Uliční smetky

20 01 01
20 01 39
20 02 01

O
O
O

20 30 03

O

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Vyřazená zařízení s obsahem nebezpečných složek
(zářivky, výbojky)
Směs tuků a olejů z odlučovače
tuků
Nechlorovaný hydraulický olej
Nechlor. maz. olej

15 02 02

N

16 02 13

N

Recyklace

19 08 10

N

spalovna NO

13 01 03
13 02 02

N
N

spalovna NO
spalovna NO

Odpady vznikající při likvidaci areálu
Druhy odpadů budou poplatné skutečnému rozsahu případných změn v areálu, proto je lze dnes jen
velmi těžko specifikovat. V každém případě půjde o druhy odpadů, které se budou vyskytovat v průběhu
navrhované výstavby a při provozu areálu. Nežádoucí vznik dalších druhů odpadů, zvláště odpadů kategorie nebezpečné, bude automaticky kontrolováno při povolování případných nových aktivit.
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B.III.4. H L U K
Hluk ze stavební činnosti
Největší emise hluku lze očekávat při realizaci zemních prací. Při vlastní realizaci bude objekt založen
na betonové základové pasy a další výstavby je kombinací železobetonových konstrukcí a montovaných
částí.
Detailní řešení intenzit staveništní dopravy nebylo v době zpracování tohoto Oznámení stanoveno.
Vzhledem ke vzdálenosti chráněných objektů (nejbližší obytné objekty jsou dva rodinné domky cca 140,
resp ÷170 m jihozápadním směrem, panelové domy jsou cca 200 m jižním směrem) za ul. Hornoměcholupskou, je v běžných technických možnostech výstavby dodržet požadavky hygienických limitů (při
denní pracovní době bude od 7 do 21 hod je hygienický limit pro povolené stavby v chráněném venkovním prostoru staveb 65 dB). A to i při zanedbání clonícího účinku na ploše stojících kamionů.

Hluk z provozu areálu
Ke zvýšení intenzit kamionové dopravy na okolních komunikací nedojde, protože v areálu bude prováděna technická kontrola návěsů v majetku investora, které dnes na ploše stejně parkují a množství vyvolané osobní dopravy je prakticky pod úrovní přesnosti odhadu dopravních intenzit i citlivosti výpočtových metod vliv vyvolané dopravy bude prakticky zanedbatelný.
Dále se na okolí projeví vliv stacionárních zdrojů – vyústění od kotle a od plynových sahar a vyústění od
větráků. Při použití standardních typů zařízení potřebné kapacity nebude, vzhledem k vzdálenosti chráněných objektů, docházet k překračování limitních hodnot limitních hodnot stacionárních zdrojů hluku.

B.III.5. R I Z I K A

HAVÁRIÍ

V úvahu přicházejí prakticky jen dva druhy havárií. Vznik požáru, a pak kontaminace podzemních vod
při havárii ropných látek na parkovacích plochách. Možnost vzniku ropné havárie by měla být minimalizována osazením odlučovače lehkých kapalin, jehož funkci je nutno pravidelně kontrolovat.
Pro oba druhy havárií je nutno do provodního řádu objektu zapracovat potřebná opatření.
Ostatní možné typy havárie by měly být v dostatečném rozsahu řešeny při standardním procesu povolování těchto staveb a není proto potřeba požadovat realizaci dalších ochranných opatření proti případným haváriím.

B.III.6. D O P L Ň U J Í C Í

ÚDAJE

Vzhledem k parametrům objektů a jejich rozsahu se nepředpokládá vznik jiných (v tomto Oznámení
nekomentovaných) vlivů stavby na životní prostředí.
Záměr neprojeví žádnými významnými zásahy do krajiny ani realizací významným či rozsáhlých terénních úprav.
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C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH
ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.1. A . S T Á V A J Í C Í

VYUŽITÍ ÚZEMÍ

V současné době je pozemek určený k výstavbě prakticky nevyužívaný. Leží mezi stávajícím autobazarem na jihu a západě, skladovým dvorem vymezeným naskládanými kontejnery na východě a stávající
parkovací plochou na severu.

Obrázek 8 – Pohled od severovýchodního rohu areálu

Pozn. Od levé tyče oplocení bude vedena východní hranice areálu téměř až k rozpadlým stávajícím objektů.
V centru je vidět areál autobazaru a za ním panelové domy sídliště. Vpravo je hranice stávajícího panelového parkoviště .
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Obrázek 9 – Pohled od jihozápadního rohu areálu

Pozn. Vlevo stávající oplocení okolo parkoviště, za volnou plochou určenou pro výstavbu jsou vidět kontejnery
skladového dvora, vpravo autobazar se zbytky aut.

Obrázek 10 –Letecký snímek lokality s vyznačenou hranicí areálu
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Obrázek 11 – Pohled přes Hornoměcholupskou východním směrem

Pozn. Za ulicí je areál autobazaru, za ním plocha určená k výstavbě a vzadu jsou vidět kontejnery skladového
dvora.

C.1. B . R E L A T I V N Í

ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST

REGENERACE PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Prostor i okolí navrhovaného areálu je prakticky zcela změněn dřívější antropogenní činností, která se
nejvíce projevila realizací navážek z realizace okolních staveb.
Ve vlastním prostoru areálu ani v provozem přímo ovlivnitelné vzdálenosti se žádné významné přírodní
zdroje nenacházejí.
Navrhovaná výstavba proto nemůže výstavbou ani vlastním provozem žádné přírodní zdroje negativně
ohrozit.

C.I. C . S C H O P N O S T

PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽE

Areál bude umístěn na území, jehož povrch je zcela změněn antropogenními navážkami, které pokračují
dále jihovýchodním směrem. Ze severu je ohraničeni zpevněnou plochou, ze západu a jihu je areálu
autobazaru a z východu z části zpevněnou plochou z části za prostorem navážek polem, jehož prostor
se nejvíce blíží přírodnímu charakteru.
Řešené území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny. Posuzovaná lokalita zároveň neleží ani v žádném přírodním parku (§ 12
odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb) a nedotýká se žádné přechodně chráněné plochy. Zároveň nezasahuje
do prvků ÚSES a VKP.
Dle ÚP HMP změny Z 1000/00 leží areál v ploše SV-E – všeobecně smíšené.
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Navrhovaná výstavba tedy prakticky nemůže významnějším způsobem negativně zasáhnout do stávajícího přírodního prostředí.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Zájmové území se nenachází v Pražské památkové rezervaci (ve smyslu zákona 20/1987 Sb., o státní
památkové péči v platném znění), která je od roku 1992 zařazena mezi světové památky UNESCO ani v
jejím ochranném pásmu. Zájmové území rovněž neleží v památkové zóně vyhlášené vyhláškou HMP č.
10/1993 Sb., o prohlášení části území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich
ochrany. V území se nenalézají žádné kulturní památky.

Území hustě zalidněná
Území Prahy 15 patří s hustotou obyvatel cca 2 600 obyvatel/1 km2 v Praze k oblastem s menší hustotou obyvatelstva, přičemž lokalita ve které má být stavba realizována je jedna z méně hustě obydlených
částí.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Lokalita výstavby patří k jedné z nejméně antropogeně postižených částí města. Negativně se zde nejvíce projevuje doprava na ul. Hornoměcholupské a méně provoz na železniční trati,která je ale částečně
odstíněna areálem sběrného dvora.
V území by u chráněných objektů měly být plněny hygienické limity jak akustického tlaku, tak ovzduší a
to i PM10.
Za starou zátěž lze označit navážky na ploše areálu, které zde pravděpodobně vznikly při výstavbě
obytné zástavby západně od ul. Hornoměcholupské.

C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU
SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
Ovzduší a klima
Klima
Řešené území leží v klimatickém regionu T2 (teplý, mírně suchý) v 1. lesním výškovém stupni (dubový)
s průměrnou roční teplotou nad 8°C, průměrným ročním úhrnem srážek cca 520 mm a délkou vegetační doby nad 165 dní.
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V rámci klimatologické studie zpracované pro potřeby přípravy územního plánu hl.m. Prahy byla vypracována tzv. mapa klasifikace bonity klimatu, která podává potřebné informace o souborném klimatologickém hodnocení území. Využívá jednotlivých rozhodujících klimatologických údajů tak, aby mohla
odlišit relativně příznivé lokality od lokalit relativně nepříznivých. Ve své finální podobě mapa bonity klimatu charakterizuje komplexní mikroklima území v pěti kategoriích: velmi dobré, dobré, přijatelné, zhoršené a špatné. Tyto kategorie je třeba považovat za kategorie relativní, tj. vyjadřující lokální rozdíly na
území města jako celku. Z klasifikace vyplývá, že hodnocené území spadá do druhé nejlepší kategorie
„dobrá“.

Kvalita ovzduší
V posuzovaném území při nadmořské výšce cca 205 - 210 m n.m., a plochém terénu jsou dobré ventilační poměry což se projevuje i v nízkých koncentracích znečišťujících látek.

Tabulka 8 - Průměrné roční koncentrace pozadí [µg/m3]
látka

CO

NO2

SO2

PM10

benzen

Kr

< 600

15÷20

4÷6

30÷40

0,5÷0,75

LIMIT

10000 1)

40

50

40

5

1)

klouzavý osmihodinový průměr
Z hlediska rozptylových
podmínek se tedy jedná o

Obrázek 12 – Modelové koncentrace PM10 v území

místo s dobrými rozptylovými podmínkami dokonce i koncentrace PM10 by
se měly pohybovat pod
limitními hodnotami jak
dokládá výpis koncentrací
z Atlasu životního prostředí.
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Hluk
Ulice hornoměcholupská nepatří k vysoce zatíženým komunikacím v Praze, což potvrzují výsledky akustické situace v území. Souhrnně lze konstatovat, že cca

Obrázek 13 – Kopie hlukové mapy z dopravy-den

u poloviny chráněných objektů
(nejblíže k ul. Hornoměcholupské) je ve dne hluk pod
50 dB(A) a u ostatních
v rozmezí 50÷54,9 dB(A),
v noci je prakticky všude pod
50 dB(A).
Hluk od vlakové dopravy se
v území neprojeví, protože je
odcloněn navrstvenými kontejnery skladového dvora a
pak vlastní železnice je poměrně daleko.
Hygienické limity hluku by
proto měly být v lokalitě u
chráněných objektů plněny (55/45 dB(A)).

Fauna a flóra
Popis biotopu ovlivněného předpokládaným stavebním záměrem
Posuzovaný biotop leží v jihovýchodní části hlavního města Prahy na okraji souvisle urbanizovaného
prostředí. Prakticky celou plochu tvoří převážně pionýrská a ruderální vegetace neudržovaných, ale
antropogenně významně přeměněných ploch. Skladový dvůr s vysoko nakládanými kontejnery, areál
autobazaru a parkoviště tvoří nesourodou a poměrně nehezkou okolní zástavbu, pouze západně za ul.
Hornoměcholupskou se nachází kombinovaná zástavba rodinných domků a panelových objektů
s rozsáhlými povrchovými parkovišti.
Území je rovinaté s výškou okolo 286 m.n.m.

Fauna řešené lokality
Z charakteristiky stanoviště (antropicky silně pozměněný půdní profil tvořený ruderální řídkou vegetací)
vyplývá, že se jedná o biotop prakticky nevhodný pro trvalou existenci většiny savců, ptáků i obratlovců
s výjimkou některých nejběžnějších synatropních druhů. Porost nedává dobré podmínky pro jejich trvalou existenci, prakticky může být využíván pro migraci.
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Obrázek 14 – Detail na stávající povrch v území

Stanoviště představuje antropicky silně pozměněný
půdní profil prakticky
s kompletně odstraněným
původním pokryvem (před
realizací navážek bylo území pravděpodobně využíváno pro zemědělské účely),
který byl nahrazen navážkami z výstavby okolních
sídlišť. Ve vegetaci jednoznačně převažují ruderální
prvky. V místě stavby se
nevyskytují žádné stromy
ani keře.

Územní systém eko-

Obrázek 15 – Umístění nejbližších prvků ÚSES

logické stability
V řešeném území ani v blízkosti ovlivnitelné výstavbou a provozem areálu neleží žádná část
územního systému ekologické
stability. Nejbližším skladebným prvkem ÚSES je funkční
iterakční prvek I5/349 – Měcholupské lesíky cca 600 m severním směrem na který navazuje
východně nefunkční lokální
biocentrum L2/96. Další nejbližším prvkem je nefunkční
iterakční prvek I6/359 – Dobrá
voda cca 1,5 km daleko.

Chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky
Posuzovaný záměr se nedotýká žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny, ani žádné zvláště chráněné území neohrozí. Nejbližší zvláště chráněné
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území je přírodní památka Rohožník – lom v Dubči ležící severovýchodním směrem ve vzdálenosti větší
než 1,6 km, která leží v přírodním parku Říčanka. Nejbližším přírodním parkem je Botič-Milíčov cca
1,4 km západně a jihozápadně od areálu.
Záměr se nedotýká žádného významného krajinného prvku ani není od žádného v takové vzdálenosti,
aby ho mohl provoz a výstavby navrhovaného areálu ovlivnit.

Obrázek 16 - Znázornění polohy zvláště chráněným územím

Krajina, krajinný ráz
Pojetí krajinného rázu
Zákon 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 umisťování 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."
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Obrázek 17 –Ortomapa širšího území

lých ekologických
podmínek
a ekosystémových
režimů krajiny, tedy
základních přírodních
vlastností dané krajiny (přírodními podmínkami území). V
těchto rámcích je
krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a
životem lidí v nich (krajinotvornými způsoby využívání území). 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 vytvářejí obraz dané krajiny.

Krajinný ráz a jeho
typické znaky
Zájmové území se rozkládá v jihovýchodní části

Obrázek 18 –Pohled z ul. Hornoměcholupské přes areál na
linii kontejnerové dominanty území

Prahy v oblasti, která byla
již v minulosti proměněna.
Na západní straně za ul.
Hornoměcholupskou jsou
celky původní zástavby
rodinných objektů střídající se s panelovou výstavbou z minulého století.
Prostor podél východní
strany ulice je lemován
areálem autobazaru a
autovrakoviště. Východně
za jedninným přírodnějším prvkem v lokalitě – polem tvoří praktickou dominantu území více jak 0,5 km
dlouhý pás (až cca 14 m vysoký) tvořený složenými kontejnery skladového dvora umístěného podél
železnice.
V místě jsou prakticky zcela setřeny všechny typické znaky původního krajinného rázu.

Lokality NATURA 2000
V ovlivnitelné blízkosti se nenachází žádná evropsky významná lokalita.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. C H A R A K T E R I S T I K Y

MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH

VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Nejbližším obytným objektem je rodinný dům v křižovatce ulice Ovesná a Na Křečku vzdálený cca
140 m západním směrem za ulicí Hornoměcholupskou. Další rodinný dům je vedle cca 170 m daleko a
nejbližší panelový dům je za ulicí Hornoměcholupskou a Janovskou cca 200 m daleko.
Možnost významnějšího ovlivnění těchto obytných objektů je minimální, proto lze konstatovat, že
k významnějšímu ovlivnění obyvatel vlivem realizace navrhované výstavby prakticky nedojde.

Obrázek 19 – Pohled z parkovací plochy na stávající zástavbu

Pozn. V centru za silnicí je rodinný dům v ul. Ovesné, vlevo je vidě panelový objekt za ulicí Parmskou.

Hodnocení zdravotních rizik
Z hlediska zdravotních rizik lze konstatovat, že realizací záměru prakticky nemůže dojít (při dodržení
plánovaného rozsahu provozu a standardních požadavků hygieny) ke zvýšení zdravotního rizika obyvatel zájmového území.
Vlivy z působení oxidu dusičitého, prašnost (frakce PM10), ani další škodliviny, které jsou jen ve stopách rozptylovány víceméně paralelně s oxidy dusíku a ostatními noxami z posuzované stavby a navazující dopravy nikterak neovlivní zdraví obyvatelstva.
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Souhrnně je možno konstatovat, že hluková zátěž obyvatel sledované lokality je vyhovující, nová výstavba ji podstatně neovlivní.
Z pohledu vlivu na obyvatelstvo a zdravotních rizik lze s výstavbou a provozem navrhovaného areálu
vyslovit souhlas.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Emise jednotlivých látek ovlivňujících kvalitu ovzduší z navrhovaného areálu budou velmi malé a prakticky nemohou způsobit překračování limitních hodnot, které jsou pro většinu hodnocených škodlivin
v území pod limitními hodnotami.
Krátkodobě by mohly být při výstavbě ovlivněny hodnoty PM10 a to hlavně vlivem špatné údržby staveniště a nečištěním automobilů před výjezdem ze stavby. Vzhledem k rozsahu stavby a krátké době výstavby by neměl být tento dopad významný, přesto se navrhují opatření pro minimalizaci těchto dopadů
do návrhu podmínek výstavby.
Klima v lokalitě nebude prakticky ovlivněno, mírný přínos při realizace vodní plochy i s osázením vodními rostlinami pro likvidaci dešťových vod nebude vzhledem k okolní konfiguraci terénu příliš postřehnutelný.

D.I.3. Vlivy na hluk
Doprava vyvolaná provozem areálu bude splňovat hygienické limity. Při dodržení standardních opatření
pro omezení hlučnosti při výstavbě včetně omezení doby výstavby na období od 7.00 do 21.00 hod nebude docházet k překračování hygienických limitů u chráněných objektů.
Proto lze s navrhovanou výstavbou z hlediska dopadů na akustickou situaci možno vyslovit souhlas.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podzemní voda
Hladina podzemní vody, dle Podrobné inženýrsko-geologické mapy Praha 3-4, list C hydrogeologické
poměry 1:5000, leží v lokalitě v úrovni 2 až 4 m pod terénem, průzkumnými sondami ale HPV nebyla
zastižena ani v hloubce 5 m.
Projekt navrhuje likvidaci dešťových vod v areálu, což prakticky nemění stávající bilanci odtoků dešťových vod a lze ho jen doporučit. Při likvidaci dešťových vod na pozemku investora je ale potencionální
nebezpečí, že by mohlo dojít ke kontaminaci podzemních vod. Dešťové vody budou z manipulační plocha a parkoviště vedeny nejprve do odlučovače lehkých kapalin (navržen je koalescenční ocelový

odlučovač ropných látek, s kalovou, se zvětšenou koalescenční jímkou, s automatickým bezpečnostním uzávěrem na odtoku) a teprve následně do zařízení na likvidaci dešťových vod. Toto
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zařízení při správné funkci dokáže plně zajistit potřebnou kvalitu vody. Je ale nutno navrhnout zvýšená
opatření pro zajištění kontroly funkce odlučovače lehkých kapalin a opatření, které neumožní vedení
dešťové vody z manipulační a parkovací plochy jinam než do odlučovače. Tato opatření jsou začleněna
do podmínek výstavby. Za splnění uvedených podmínek lze s návrhem areálu z pohledu dopadů na
podzemní vody souhlasit.

Povrchová voda
Tabulka 9 – Hydrologická data povrchových toků
Vodní tok

Zkratka

Přítoky
km soutoku

Číslo

Správce toku

Celková

hydrologického

skutečná

pořadí

délka toku
v

Botič

BO

1-12-01-020

OMZ - MHMP
Povodí Vltavy

km

34,50

Staničení úseku Délka toku Plocha
toku ve správě
v km

ve správě

povodí

v km

v km

0.0-17.447

17,45

17,447-34,5

17,05

2

Příslušný

Určení

Příslušný

Účinnost

vodoprávní
úřad

správce
DVT

předpis

od

Praha 2,4,10,15,11

Mlýnský náhon

Přítok P

BOP15L

1-12-01-020

OMZ - MHMP

0,20

0,0-0,2

0,20

Praha 15

Dobrá Voda

P/17,46

DO

1-12-01-020

OMZ - MHMP

1,54

0,0-1,541

1,54

Praha 11,15

Rokytka

RO

Říčanský
Netlucký

0.0-14.9

14,90

14,9-36,2

21,30

1-12-01-029

ZVHS Praha

21,40

0,0-21,4

21,40

Praha 21,15,22

1-12-01-029

ZVHS Praha

1,00

0,0-1,0

1,00

Praha 22

1-12-01-026

OMZ - MHMP
povodí Vltavy

36,20

Praha 8,9,14,21,22

MŽP ČR

800/2474/801 14/97

MLVH ČSR

32 079/OSS/81

Zákon o vodách 254/2001 Sb. §48 ods.4
MŽP ČR

1.1.1998
1.9.1981
23.1.2004

800/2474/801 14/97

1.1.1998

MŽP ČR

800/2474/801 14/97

MLVH ČSR

32 079/OSS/81

1.9.1981

MZE ČR

34397/02-6040

23.10.2002

1.1.1998

Podle vodohospodářské
mapy leží navrhovaný

Obrázek 20 – Výřez z vodohospodářské mapy

areál na rozvodí potoka
Botiče (jeho dvou přítoků
– Mlýnský náhon a Dobrá
voda) a rozvodí Římanského potoka, který patří
do povodí Rokytky. Prakticky, vzhledem
k železniční dráze bude
území patřit do povodí
Botiče.
Vzdálenost areálu od
stávajících vodotečí prakticky znemožňuje možnost ovlivnění povrchových vodních toků. Vliv
výstavby a provozu areálu na povrchové toky lze proto označit jako zcela nevýznamný.

D.I.5. Vlivy na půdu
Výstavba areálu bude realizována na pozemcích, které byly antropogenně zcela přeměněny realizovanými navážkami. Odstranění svrchní vrstvy navážek lze označit za kladný dopad lokálního významu.
K negativním dopadům na půdu nemůže prakticky dojít.
Charakter území a jeho navržené využití prakticky eliminuje možnost vzniku erozních situací.
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Zásah do podzemí bude prakticky jen v základových patkách pod sloupy, což lze označit za zcela nevýznamný zásah.
Přírodní zdroje vlivem navrhované výstavby nebudou ovlivněny, protože se v ovlivnitelné vzdálenosti
žádné nenacházejí.

D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na faunu a floru
Ve stanovisku MČ Praha 15 z 9.1.2007 k posuzované akci se požaduje splnit koeficient zeleně 0,15, což
je i v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy - platný stav k 15.9.2006, kde je pozemek zařazen do
plochy SV-E, pro kterou platí při výstavbě staveb pro podnikání s KP≤2, že KZ.je min. 0,15.
Celá plocha areálu bude 2 915 m2, z toho 1 163 m2 bude zelená plocha ve které budou umístěny odvodňovací zařízení přírodního charakteru (doporučuje se kombinace vodní plochy s vodními rostlinami)
což se do KF započítává jako plocha zeleně. Koeficient zeleně proto v areálu vychází na 39,9 % - požadavek MČ Praha 15 je s velkou rezervou splněn.
Posuzovaný záměr by neměl vzhledem k současnému charakteru lokality nijak negativně faunu v lokalitě. S ohledem na kvalitu flóry, která se zde vyskytuje, bude vliv posuzované akce na flóru spíše přínosem.
Na základě provedených hodnocení lze z pohledu vlivu na faunu a flóru s realizací navrhovaného areálu
vyslovit souhlas.

Vlivy na ekosystémy
Vlivy na prvky ÚSES, významné krajinné prvky a vodní toky
Vzhledem ke vzdálenosti uvedených chráněných prvků a charakteru výstavby nemůže k jejich negativnímu ovlivnění dojít.

Vlivy na další ekosystémy
terestrické
Při realizaci záměru bude zcela odstraněna stávající fytocenóza s převahou ruderálních prvků a invazně
se šířících neofytů.Vzhledem k tomu, že ani současná fytocenóza neodpovídá původnímu přírodnímu
stavu, ale jedná se o antropogenně podmíněný ruderální porost nelze zničení stávající fytocenózy a její
umělou přeměnu chápat negativně.
akvatické
V posuzovaném území se nevyskytují žádné vodní plochy, tento ekosystém tedy nebude ovlivněn.

_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb.
na akci Administrativní budova s odstavnými garážemi firmy RONAD

36

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení lze z pohledu vlivu na ekosystémy s realizací navrhovaného
areálu vyslovit souhlas.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Hodnocený závěr nemůže negativně ovlivnit ani krajinný ráz místa, a v dálkových pohledech ani krajinný
ráz nadřazeného krajinného celku. Krajinný ráz místa doznal, kromě jiného, zásadních změn zprovozněním sběrného dvora podél železnice,

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Při výstavbě nedojde k demolicím stávajících provozovaných objektů, k negativnímu ovlivnění kulturních
památek a hmotného majetku vlivem výstavy nedojde.
______________
Vlivy, kterými by mohl navrhovaný záměr negativně ovlivňovat životní prostředí v lokalitě jsou popsány
a vyhodnoceny v ostatních kapitolách tohoto oznámení. Vzhledem k charakteru navrhovaného záměru
se žádné další významné vlivy biologického a ekologického charakteru, které zároveň nejsou standardně podrobně prověřovány v procesu povolování stavby, nepředpokládají.

D.II. R O Z S A H

VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Vliv vlastního provozu navrženého areálu se projeví ve vlastním areálu a v malém prostoru okolo.
Z východní strany je bariera kontejnerů skladového dvora, ze západní strany areál autobazaru a ulice
Hornoměcholupská. Stávající obyvatelstvo by nemělo být v postřehnutelných hodnotách negativně zasaženo ani při výstavbě ani při provozu areálu.

D.III Ú D A J E

O MOŽNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH

STÁTNÍ HRANICE
Záměr nemůže mít žádný vliv, který by mohl přesáhnout státní hranice.

D.IV. O P A T Ř E N Í

K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ

KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Dále jsou uvedena pouze opatření, která by nemusela být automaticky ošetřena v rámci následujících
stupňů projednávání projektové dokumentace, nebo která zasluhují zvýšenou pozornost.
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Kompenzační opatření
Žádná kompenzační opatření nejsou navržena.

Technická opatření
Pro fázi přípravy V rámci této fáze je potřeba zpracovat všechny elaboráty, jejichž dodržování zaručí, že nebude při výstavbě a provozu docházet k neúměrnému, nebo nadlimitnímu zatěžování životního prostředí. Zejména
je nutno splnit následující požadavky.
1) Odlučovač lehkých kapalin musí mít automatický bezpečnostní uzávěr na odtoku s bezpečnostním přepadem zpět na parkovací plochu. Doporučuje se i osazení automatického hlásiče naplnění odlučovače lehkých kapalin.
2) Kotle navrhnout emisní třídy 3 podle tabulky č.14 normy ČSN EN 297.
3) Podmínky pro vsakování dešťových vod jsou v lokalitě velmi špatné a nelze je (vzhledem
k rozsahu areálu) použít jako jedinou metodu likvidace dešťových vod. V projektu pro stavební povolení je nutno provést podrobný návrh zařízení na likvidaci dešťových vod.
4) Navrhnout opatření na ochranu kvality vody při výstavbě před jejich vypouštěním do kanalizace a opatření na ochranu podzemních vod při výstavbě.

Pro fázi výstavby V období výstavby je nutno dodržovat všechna opatření navržená v projektu stavby a v podmínkách
územního rozhodnutí a stavebního povolení tak, aby vlivem výstavby nedocházelo k překračování limitních ukazatelů kvality životního prostředí.
1) Pracovní doba na stavbě se doporučuje od 7.00 do 21.00.
2) K omezení vzniku prachové zátěže (sekundární i primární při vlastní činnosti rozpojování a
přemisťování tuhých hmot) je proto třeba zajistit:
a.

v místech rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem. tzn. je zkrápět,
předem vlhčit, využívat operativně k činnostem produkujícím prašnost vlhká období

b. zajistit očistu všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy
c.

zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací. Ten neřešit pouze
splachem, nýbrž i sběrem

d. všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními
3) Staveništní odpady řešit v souladu se zákonem o odpadech s preferencí separace odpadů
a jejich recyklace nebo zužitkování.
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4) Dodržovat všechny požadavky na používání staveništní dopravy a strojů, která vyplynou
z projektu výstavby a to včetně případných omezení doby výstavby v místech ze kterých by
mohlo dojít k překračování hygienických limitů u chráněné okolní zástavby.
5) Po dokončení stavebních prací v nejkratší možné lhůtě demontovat a odstranit zařízení staveniště.
6) Bezodkladně řešit případné stížnosti obyvatelstva.

Pro fázi provozu –
Přestože v rámci procesu EIA a následně při zpracování požadovaných elaborátů a po realizaci navržených opatření budou vytvořeny podmínky pro zamezení neúnosného narušování kvality životního prostředí, je potřeba kvalitu některých složek životního prostředí ověřovat a to i s ohledem na případné
změny legislativy. V případě zjištění nedodržování některých požadovaných parametrů kvality životního
prostředí je potřeba okamžitě realizovat nápravná opatření.
Zejména je nutno plnit tyto požadavky :
1) Zpracovat provozní a manipulační řád pro odlučovač lehkých kapalin a pro odvodňovací zařízení. Dodržovat navržené pravidelné kontroly v manipulačním řádu včetně pravidelné
údržby rostlin umístěných ve vodní ploše.
2) Pravidelně aktualizovat obsah manipulačně provozního řádu v souvislosti s vydáváním nových předpisů.
3) Likvidaci odpadů řešit v souladu s platnými předpisy a přednostně s využitím jejich separace.
4) Provádět pravidelnou údržbu realizovaných sadových úprav a zelených ploch areálu.
Ostatní požadavky jsou standardně řešeny při procesu povolování obdobných staveb a není proto nutno
je zde uvádět.

Pro fázi likvidace stavby Protože omezující podmínky pro tuto stavební činnost budou dány při povolování odstranění stavby
s ohledem na skutečné dopravní a ostatní související podmínky v příslušené době likvidace se žádné
konkrétní podmínky nenavrhují.

D.V. C H A R A K T E R I S T I K A

NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A

NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Jako základní podklad pro hodnocení byl použit rozpracovaný projekt pro rozhodnutí o umístění stavby.
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Hlavní potřebné podklady pro zpracování Oznámení s důrazem na problematické vlivy výstavby a provozu areálu byly v podkladech zpracovány v dostatečném rozsahu, aby bylo možno ověřit možnost splnění limitů ochrany životního prostředí a stanovit potřebná opatření. Ostatní podklady budou podrobně
zpracovány až v následujících stupních PD, proto nejsou některé údaje (které ale nemají rozhodující
význam pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí) podrobně komentovány.
Pro období výstavby a provozu se nepředpokládá možnost vzniku dalších vlivů, které nejsou v tomto
Oznámení komentovány, a které by mohly významně ovlivnit životní prostředí území.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Navrhovaný záměr byl investorem předložen bez variant.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Hodnocení provedená v tomto oznámení prokázala, že provoz a výstavba navrhovaného záměru nebude mít (při dodržení opatření navržených v kapitole D.IV.) významné negativní vlivy na životní prostředí,
ve většině sledovaných vlivů se neprojeví vůbec a nebude důsledkem překročení kvantifikovatelných
vlivů na životní prostředí.
-------------------------------------------------------------Na základě výsledků provedených hodnocení doporučuji s navrhovaným záměrem Administrativní budova s odstavnými garážemi firmy RONAD souhlasit (při splnění požadavků v kap. D.IV) bez dalšího
posouzení záměru podle § 10 zákona č.100/2001 Sb ve znění zákona 93/2004 Sb. a 163/2006 Sb.
--------------------------------------------------------------

Základní použité podklady –
Projekt akce Administrativní budova s odstavnými garážemi firmy RONAD DUR v rozpracovanosti
Atlas životního prostředí v Praze
Zákon č.100/2001 Sb v platném znění O posuzování vlivů na životní prostředí a příslušné zákony, vyhlášky a normy, které s tímto zákonem souvisí a které se zabývají jednotlivými složkami životního prostředí.
Vyhláška hlavního města Prahy č.26/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze v platném znění
Vyhláška hlavního města Prahy č.32/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o závazné části územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy v platném znění
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů
Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona ČNR č. 114/92 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
Místní šetření a jednání se zpracovatelem PD a vybranými orgány HMP.
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G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Popis navrhované
výstavby

Obrázek 21 – Situace areálu

Záměrem investora je vystavět administrativní budovu pro zajištění chodu firmy
(pro administrativní pracovníky a pracovníky údržby,
kteří jsou dnes umístěny na
parkové ploše v UNIMO
buňkách) včetně zázemí na
pozemku 538/8 a 538/9 k.ú.
Horní Měcholupy při komunikaci Hornoměcholupská.
Součástí stavby bude i hala
s garážovým stáním rozměrů 20 x 24,5 m pro umístění
návěsů firmy RONAD, která
bude využívána jako kontrolní místo technického
stavu návěsů používaných

Plocha „A“ je střecha objektu, šedivá „B“ manipulační a parkové plochy,
„E“ – odlučovač lehkých kapalin, „C“ – vodní a retenční plocha a ostatní
zelené plochy

výhradně firmou investora. K prohlídce bude přiváženo maximálně 1 - 2 návěsy týdně, kde bude provedena technická kontrola stavu a v této době bude hala sloužit jako odstavené garážové stání. Z důvodu
nepojízdnosti těchto návěsů bude pro manipulaci po hale sloužit mostový jeřáb umístěný pod stropem
haly. Pro kontrolu podvozků jsou v hale vybudovány montážní jámy.
Celková plocha stavby – 2 915,0 m2
Zastavěná plocha haly s administrativou

770,0 m2
1 740,0 m2

Zastavěná plocha celkem:

Podél zelených ploch v rozsahu stavby - 39,9 %
Navržený počet parkovacích míst – 7 ks
Počet administrativních zaměstnanců

-

8 osob

Počet servisních techniků

-

12 osob
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Budova administrativy bude dvoupodlažní. Stavba bude založena na betonových pasech. Stěny budovy
budou cihelného systému, střešní konstrukce bude z ocelových nosníků. Opláštění a střešní krytina
administrativní budovy bude navazovat na budovu haly, tj. sendvičové panely. V budově administrativy
budou ve 2.NP kanceláře firmy a v 1.NP šatny se sociálním zařízením pro zaměstnance.
V budovách bude pracovat 20 zaměstnanců z toho 8 v administrativně (4 ženy) a 12 v hale (servisní
technik).
Hala bude vystavěna jako jednolodní prefabrikovaná jednopodlažní a bude navazovat na administrativu.
Založení stavby bude provedeno na železobetonových patkách, nosný systém haly bude z betonových
nosníků. Obvodový plášť a střecha budou ze sendvičových panelů s povrchovou úpravou z hliníkového
plechu a vnitřkem z polystyrolu. V hale bude instalován mostový jeřáb a dvě montážní jámy.

Vlivy stavby a provozu areálu na životní prostředí
Vliv vlastního provozu navrženého areálu se projeví ve vlastním areálu a v malém prostoru okolo.
Z východní strany je bariera kontejnerů skladového dvora, ze západní strany areál autobazaru a ulice
Hornoměcholupská. Stávající obyvatelstvo by nemělo být v prakticky postřehnutelných hodnotách negativně zasaženo ani při výstavbě ani při provozu areálu.
V posuzovaném území při nadmořské výšce cca 205 - 210 m n.m., a plochém terénu jsou dobré ventilační poměry což se projevuje i v nízkých koncentracích znečišťujících látek. Emise z provozu areálu
budou velmi malé a stávající kvalitu ovzduší v lokalitě prakticky neovlivní. Krátkodobě by mohly být při
výstavbě ovlivněny hodnoty PM10 a to hlavně vlivem špatné údržby staveniště a nečištěním automobilů
před výjezdem ze stavby. Vzhledem k rozsahu stavby a krátké době výstavby by neměl být tento dopad
významný, přesto se navrhují opatření pro minimalizaci těchto dopadů do návrhu podmínek výstavby.
Doprava vyvolaná provozem areálu bude splňovat hygienické limity. Při dodržení standardních opatření
pro omezení hlučnosti při výstavbě včetně omezení doby výstavby na období od 7.00 do 21.00 hod nebude docházet k překračování hygienických limitů u chráněných objektů.
Projekt navrhuje likvidaci dešťových vod v areálu, což prakticky nemění stávající bilanci odtoků dešťových vod a lze ho jen doporučit. Při likvidaci dešťových vod na pozemku investora je ale potencionální
nebezpečí, že by mohlo dojít ke kontaminaci podzemních vod. Dešťové vody budou z manipulační plocha a parkoviště vedeny nejprve do odlučovače lehkých kapalin (navržen je koalescenční ocelový odlučovač ropných látek, se zvětšenou koalescenční jímkou, s automatickým bezpečnostním uzávěrem na
odtoku) a teprve následně odtok do zařízení na likvidaci dešťových vod. Toto zařízení při správné funkci
dokáže plně zajistit potřebnou kvalitu vody. Je ale nutno navrhnout zvýšená opatření pro zajištění kontroly funkce odlučovače lehkých kapalin a opatření, které neumožní vedení dešťové vody z manipulační
a parkovací plochy jinam než do odlučovače.
Vzdálenost areálu od stávajících vodotečí prakticky znemožňuje možnost ovlivnění povrchových vodních toků.
Posuzovaný záměr by neměl vzhledem k současnému charakteru lokality nijak negativně faunu v lokalitě. S ohledem na kvalitu flóry, která se zde vyskytuje, bude vliv posuzované akce na flóru spíše přínosem. Požadovaný koeficient zeleně je s násobnou rezervou splněn.
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Posuzovaný záměr se nedotýká žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny, ani žádné zvláště chráněné území neohrozí. Vzhledem ke vzdálenosti
chráněných prvků USES a VKP a charakteru výstavby nemůže k jejich negativnímu ovlivnění dojít.
Záměr se neprojeví praktickými negativními dopady na krajinu, ani na hmotný majetek a kulturní památky.
Vyhodnocení ostatních složek životního prostředí neprokázalo, že by vlivem výstavby a provozu (při
dodržení požadovaných opatření) mělo docházet k překračování kvantitativních limitů kvality životního
prostředí.

Na základě výsledků provedených hodnocení doporučuji s navrhovaným záměrem Administrativní budova s odstavnými garážemi firmy RONAD souhlasit (při splnění požadavků v kap. D.IV) bez dalšího
posouzení záměru podle § 10 zákona č.100/2001 Sb ve znění zákona 93/2004 Sb. a 163/2006 Sb.

Praha 05. 2007
Ing. Richard Kuk
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H.1. VYJÁDŘENÍ DLE §45I ZÁK.Č.114/1992 SB.

,
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H.2. VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY
Seznam výkresů :

H.2.1 - Situace
H.2.2 - Půdorys 1.NP
H.2.3 - Půdorys - 2.NP
H.2.4 - Řez A–A´
H.2.5 - Řez B-B´
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H.2.3 - Půdorys 2.NP
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H.2.3 - Řez B-B´
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H.3. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ
Obrázek 22 – Kopie ÚP HMP
Navrhovaný areál bude umístěn v ploše SVO (cca
v prostoru textu změny Z 0523/04 číslice 04).
Uvedená změna se týkala vyhlášení sběrného dvoru
veřejně prospěšnou stavbou – 26-TO-15.
Územní plán hl. m. Prahy - platný stav k 15.9.2006
po schválení změny Z 1000/00 usnesením ZHMP
č.40/14 ze dne 14. 9. 2006
SV-E – všeobecně smíšené
Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb
nebo kombinaci monofunkčních staveb pro
bydlení, obchod, administrativu, kulturu, verejné
vybavení, sport a služby všeho druhu, kde
žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity
území vymezeného danou funkcí.

Obrázek 23 – Kopie ÚP HMP po
Z 1000/00

Funkční využití:
Bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou
nepřevyšující 5 000 m2 prodejní plochy, stavby pro
administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy,
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, hygienické stanice, veterinární
zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro
bydlení, drobná nerušící výroba, čerpací stanice pohonných hmot bez servisu a opraven jako nedílná
část garáží a polyfunkčních objektu, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, malé
sběrné dvory.
Doplňkové funkční využití:
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Drobné vodní plochy, zelen, 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 servisu 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 funkcí ve
všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %.
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