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ZÁVÌR ZJIŠ•OVACíHO ØíZENí

podle § 7 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní

prostøedí), v platném znìní, (dále jen zákon)

Název: Obytný komplex Nový Zlièín, Praha 17, k. ú. Zlièín

Zaøazení zámìru dle zákona:
Pøíloha è. 1, kategorie II, bod 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy vèetnì
nákupních støedisek, o celkové výmìøe nad 3 000 m2 zastavìné plochy; parkovištì
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v souètu pro celou stavbu).

Umístìní:
kraj:
obec:

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha

Praha 17
Zlièín

mìstská èást:
katastrální území:

Oznamovatel:
RUTRY s.r.o., IÈ: 27116476, ptice 231, 252 18 Úhonice

Charakter a kapacita zámìru:
Pøedmìtem oznámení je výstavba pìti bytových domù s celkovou kapacitou cca 97
samostatných bytových jednotek a 105 garážových stání. Bytové objekty mají mít
jedno podzemní a až ètyøi nadzemní podlaží. Poèet garážových stání doplòuje
dalších 34 venkovních parkovacích stání na vlastním pozemku. Celková zastavìná
plocha bytovými domy èiní cca 3 353 m2,

Zámìr je umístìn do lokality ohranièené z jihu ulicí Strojírenská a z východu ulicí
Engelmullerova. Západnì od stávající rodinné zástavby a východnì od železnièního
pøejezdu. V souèasné dobì se jedná o zemìdìlskou pùdu. Vjezd na pozemek je
øešen jeden - z komunikace ul. Strojírenské. Lokalita je vzdálena od nejbližších vilek
cca 40 m a od Pražského okruhu cca 450 m.

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha 1
Pracovištì: Jungmannova 35/29, 11000 Praha
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Dle Územního plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy (ÚPn) jsou zámìrem
dotèeny plochy náležející do území OB, OV a SV s regulativem daným kódem "O".

Zjiš•ovací øízení:
Pøi zjiš•ovacím øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu mùže zámìr vážnì. ovlivnit
životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom kritéria, která jsou stanovena
v pøíloze È. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné stranì vlastní zámìr
a pøíslušné zájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající významné potenciální
vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí. Pøi urèování, zda zámìr má významné
vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží k okolnosti, zda zámìr svou kapacitou dosahuje
limitních hodnot uvedených u zámìrù pøíslušného druhu kategorie II v pøíloze è. 1
k zákonu a dále k obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených správních úøadù
a dotèených územních samosprávných celkù.

Oznámení zámìru (duben 2008) bylo zpracováno podle pøílohy è. 3 zákona
Ing. Petrem Adamcem, držitelem autorizace dle zákona. V oznámení je podrobný
popis souèasného stavu dotèeného území a jsou identifikovány oèekávané vlivy
pøi realizaci i provozu zámìru. Pro realizaci zámìru je zvažována pouze jedna
varianta. Nebyly zvažovány jiné varianty z hlediska umístìní ani z hlediska velikosti.
Zpracovatel oznámení pøi svém hodnocení došel k závìru, že zámìr nemùže
významnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Pro prevenci, vylouèení, snížení
a kompenzaci nepøíznivých vlivù je v oznámení navržen soubor opatøení.

K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující

subjekty:
. hlavní mìsto Praha

(vyjádøení è. j. MHMP 382767/2008 ze dne 240 60 2008)
. mìstská èást Praha - Zlièín

(vyjádøení starosty è. j. 1 031/2008/Zlic/OPRI ze dne 5. 6. 2008)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy

(vyjádøení zno Z.HK 2184/52184/08 ze dne 3. 6. 2008)
. Èeská inspekce životního prostøedí

(vyjádøení zn. ÈIŽP/41/IPP/08099980001/08/PMM ze dne 9.6.2008)
. odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy

(vyjádøení SZno S-MHMP-272813/2008/1/00PNI ze dne 9.602008).

Pøímý požadavek zpracovat dokumentaci ve smyslu § 8 zákona nebyl uplatnìn

Podstata jednotlivých vyjádøení je shrnuta v následujícím textu

Hlavní mìsto Praha (HMP) má k zámìru následující pøipomínky a žádá, aby byly
zaøazeny do závìrù zjiš•ovacího øízení a chybìjící údaje byly doplnìny v další fázi
projektové pøípravy zámìru.

Z hlediska urbanistické koncepce a funkèních systému je zámìr situován do funkèní
plochy OB - èistì obytné, OV - všeobecnì obytné a pøevážná èást øešeného území
je ve funkèní ploše SV - všeobecnì smíšené, kde by bylo vhodné posílit zastoupení

nebytové funkce. Umístìní bydlení v pøedmìtných plochách není z funkèního
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hlediska v rozporu s ÚPn. HMP konstatuje, že pøedložené oznámení je v podstatných
vìcech totožné s dokumentací schválenou pro úpravu ÚPn U522/2007, kterou bylo
schváleno i výjimeènì pøípustné využití - více než 60% obytné funkce. Projekt je
doložen výpoètem prokazujícím dodržení urèené míry využití území. Konstatuje se,
že v pøedloženém oznámení není øešen zpùsob zajištìní veøejného vybavení.o

Z akustického hlediska se konstatuje, že vypoètené hodnoty, resp. rozdíly mezi noèní
a denní izofonou jsou v mnoha bodech pouze 3 dB, což je vzhledem k relativnì
vzdálenému mìstskému okruhu nereálné a je tøeba zjistit, kde došlo v tomto výpoètu
k chybì. Zpracování hluku z výstavby je nedostateèné. HMP konstatuje, že podle
velikosti stavby (zemních prací) a dalších informací je i v tomto stádiu možné
zpracovat fundované zhodnocení hluku z výstavby.

Z hlediska ochrany ovzduší HMP sdìluje, že z hlediska ochrany kvality ovzduší lze
se zámìrem souhlasit.

Z hlediska mìstské zelenì se uvádí, že zámìr je umís•ován do plochy, kde koeficient
zelenì (KZ) má hodnotu 0,5. Zeleò tedy musí mít min. rozlohu 6 260 m2 s tím, že
4695 m2 musí být na rostlém terénu. V textu oznámení je udávána výmìra
6540,19 m2. HMP upozoròuje, že je tøeba doplnit výkresovou èást, která by dovolila
kontrolu výpoètu. Dále je tøeba doplnit dendrologický prùzkum, nebo• realizace
zámìru vyvolá odstranìní cca 20 ks døevin z náletu.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny nemá
pøipomínky.

HMP k posuzovanému oznámení

Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu HMP konstatuje, že pozemek je
v katastru nemovitostí evidován jako orná pùda a je proto souèástí ZPF. Záborem
bude dotèeno cca 1,25 ha zemìdìlské pùdy BPEJ 2.05.01 - III. tøídy ochrany.
Pozemek je v souèasné dobì využíván jako pole. Na pozemku bude provedena
skrývka ornice o mocnosti 30 cm, která bude použita pro následné sadové úpravy,
pøebytek bude odvezen.
Sdìluje se, že území bylo v rámci pøipomínkového øízení k ÚPn opatøeno
pøedbìžným souhlasem MŽP ÈR s odnìtím ze ZPF podle § 5 odst. 2 zákona
è. 334/1992 Sb., o ochranì ZPF. HMP uvádí, že z hlediska ochrany ZPF je uvedený
zámìr v souladu s platným ÚPn a lze jej akceptovat.

Z geologického hlediska HMP upozoròuje, že v textu oznámení jsou velmi
zjednodušenì popsány geologické a hydrogeologické pomìry pøedmìtné lokality,
napøíklad není uvedena hloubka hladiny podzemní vody, což je u objektù se
suterénem podstatná informace. Dále v oznámení není provedeno alespoò
orientaèní zhodnocení radonového indexu pozemku. Vzhledem k výše uvedeným
nedostatkùm HMP nelze považovat oznámení za vyhovující a chybìjící údaje
požaduje doplnit. Doporuèuje jako zdroj informací využít pøíslušný mapový list z edice
"Podrobných inženýrsko-geologických map Prahy" v mìøítku 1 : 5000.

Z hlediska hospodaøení s odpady nemá k umístìní zámìru HMP pøipomínky. V další
fázi projektové pøípravy doporuèuje vymezit v areálu obytného komplexu sbìrné
hnízdo na separovaný odpad (plasty, sklo, papír, nápojové kartony, BRO), které bude
dostateènì prostorné pro umístìní dalších kontejnerù.
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Z dopravního hlediska HMP uvádí, že navrhované objekty budou umístìny v tìsné
vazbì obchvatu Zlièína, který zahrnuje v kontaktním území budoucí mimoúrovòové
køížení se stávající železnièní tratí. Z uvedeného dùvodu je tøeba k návrhu doložit
situaci výhledového øešení, ze které bude zøejmá prostorová koordinace budoucího
mimoúrovòového køížení a navazujících úsekù obchvatu Zlièína s navrhovanými
novými objekty. Trasa obchvatu Zlièína je souèástí platného ÚPn hl. m. Prahy:
HMP kons:tatuje, že kapitolu 8.11.4.2 (Nároky na dopravní sítì) oznámení je tøeba
doplnit o bilanèní výpoèet dopravy v klidu dle vyhlášky è. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o
obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP).
HMP sdìluje, že zákres hranice navrhovaného areálu obytného komplexu Nový
Zlièín do výøezu mapy ÚPn, který je souèástí oznámení, zahrnuje též èást funkèní
plochy IZ v kontaktu s budoucím obchvatem Zlièína. Potvrzený rozsah úpravy
smìrné èásti ÚPn È. U0522/2007 ze dne 13. 12. 2007, který je v oznámení rovnìž
doložen, však funkèní plochu IZ u budoucího obchvatu Zlièína nezahrnuje. Tyto
odchylky je tøeba vysvìtlit a doøešit.

Z hlediska zásobování vodou se uvádí, že pøes západní èást pozemku vede
nadøazený vodovodní øad ON 800 (vodovodní pøivadìè na Kladno). Øad je nutno
respektovat a chránit i s jeho ochranným pásmem.

Z hlediska odkanalizování a vodních tokù se upozoròuje, že pøipojení obytného
komplexu na mìstskou stokovou sí• je nutno konzultovat se správcem pražské
stokové sítì PVS a.s. Ulicí Žalanského vede pouze ulièní stoka ON 300, a to jen
v blízkosti hlavní køižovatky.

Z hlediska zásobování teplem, zemním plynem a elektrickou energií a z hlediska
nadøazených telekomunikaèních sítí nemá HMP pøipomínky.

~

M~§tská èást Praha - Zlièín má k zámìru tyto pøipomínky:
- zámìr neøeší koordinaci, resp. kolizi s veøejnì prospìšnou stavbou È. 52/DK/57 -
obvodová komunikace kolem Zlièína,
- v materiálu je uvedeno, že k vjezdu do areálu je využívána ulice Žalanského,
správný název je ulice Strojírenská,
- na základì Programového prohlášení Rady hl. m. Prahy a za úèelem navyšování
èistoty na území HMP mìstská èást doporuèuje technické vybavení odpadového
hospodáøství pro provoz obytného komplexu zajistit uvnitø objektù, resp.
v samostatném objektu k tomu úèelu vybudovaném.

Hvaienická stanice hlavního mìsta Prahy ve svém vyjádøení konstatuje, že
výstavbou areálu dojde jen k nepatrnému navýšení hlukové zátìže okolní zástavby.
Dále upozoròuje, že hluènost tepelných èerpadel vzduch/voda èasto pøekraèuje hyg.
limity pro noèní dobu, a proto nebývají jediným zdrojem tepla. V pøedloženém zámìru
se alternativní zpùsob vytápìní a ohøevu vody neuvažuje.
HS HMP závìrem konstatuje, že realizace zámìru nepøedstavuje zdravotní riziko pro
obyvatele v okolí.
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Èeská inspekce životního prostøedí (ÈIŽP) uplatnila tyto pøipomínky:

Z hlediska ochrany vod se konstatuje, že po uvedení provozu bude vznikat
15 200 m3 splaškových odpadních vod, které budou likvidovány oddílnou splaškovou
kanalizací. Deš•ové odpadní vody likvidovány vsakem.

ÈIŽP požaduje v dokumentaci doplnit, na které èistírnì odpadních vod (ÈOV) budou
èištìny odvádìné splaškové odpadní vody. Pøipojení na stávající kanalizaci musí být
projednáno se správcem a provozovatelem této komunikace s ohledem na kapacitu
ÈOV. V pøípadì, že budou odpadní vody pøevedeny na ÚÈOV, je tøeba zhodnotit vliv
nárùstu odpadních vod na funkci ÚÈOV, která byla vybudována v 60. letech a má
provozní i technické problémy.

Z hlediska ochrany pøírody se upozoròuje na nesrovnalost spoèívající v uvedení
myšice køovinné (Apodemus sylvaticus) , jejíž pøípadná pøítomnost ve zkoumané
lokalitì signalizuje funkèní biotop vlhèích keøových partií. Tato skuteènost je však
v rozporu s charakterem prostøedí na místì samém. ÈIŽP žádá doplnìní informací
pro úèely zjiš•ovacího øízení, které by zhodnotily výskyt periodických zvodnìných
depresí v lokalitì s pøímým kontaktem na zastavìnou plochu. V pøípadì výskytu
takových ploch se jedná s jistotou o biotop ohroženého synantropního druhu ropuchy
zelené (Pseudepidalea viridis) , která je zvláštì chránìným druhem živoèich. O tomto
druhu se v oznámení informace postrádají.

Odbor ochrany prostøedí Maqistrátu hlavního mìsta Prahy (OOP MHMP) jako
dotèený správní úøad má k zámìru následující pøipomínky:

Z hlediska ochrany ovzduší OOP MHMP uvádí, že hodnocení vlivu stavby z hlediska
jím chránìných zájmù bylo provedeno v dostateèné šíøi a podrobnosti a proti jeho
výsledkùm nemá žádné zásadní námitky.
Pøedložený zámìr nepožaduje z hlediska ochrany ovzduší komplexnì posoudit
v dalších stupních procesu EIA.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny OOP MHMP nemá pøipomínky,

Z hlediska ochrany vod HMP konstatuje, že srážkové vody ze støech bytových domù,
komunikací a zpevnìných ploch jsou navrženy k likvidaci zasakováním na vlastním
pozemku. Navrženou možnost zasakování požaduje provìøit provedením
podrobného hydrogeologického prùzkumu.
Dále požaduje doplnit návrh zpùsobu likvidace srážkových vod ze staveništì bìhem
výstavby, a to v souladu s èlánkem 14 odst. 4 vyhlášky OTPP, který stanovuje, že
odvádìní srážkových, odpadních a technologických vod ze staveništì musí být
zabezpeèeno tak, aby se zabránilo rozmoèení pozemku staveništì vèetnì
vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a nezneèiš•ovala se odtoková zaøízení
pozemních komunikací a jiných ploch pøiléhajících ke staveništi a nezpùsobovalo se
jejich podmáèení. Upozoròuje, že v pøípadì potøeby dodávky pitné vody a vypouštìní
odpadních vod do stokové sítì v prùbìhu realizace stavby musí být uzavøena s PVK,
a.s. smlouva o dodávce vody a odvádìní odpadních vod.
Vybudování nového veøejného vodovodu a veøejné splaškové kanalizaèní stoky
podléhá pøedchozímu projednání ve vodoprávním øízení u pøíslušného vodoprávního
úøadu mìstské èásti Praha 17. Podmínky pøipojení objektù na veøejnou splaškovou
kanalizaci stanoví správce a provozovatel veøejné kanalizace.
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Z hlediska zájmù chránìných zákonem o vodách se nepožaduje dále pokraèovat
v procesu EIA.

Pøíslušný úøad na podkladì oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených, doplòujících
informací od oznamovatele zámìru a podle hledisek a mìøítek uvedených v pøíloze è.
2 k zákonu došel k následujícím závìrùm. pøièemž je vìnována pozornost pouze tìm

nebo které mohou zpochybnit závìry oznámení. Ve vyjádøeních jsou však další
pøipomínky, které nejsou pøedmìtem posuzování vlivù na životní prostøedí a které lze
považovat za požadavky èi doporuèení pro následná správní øízení o povolení
zámìru.

Zámìr a jeho umístìní

Øešený pozemek pro stavbu bytových domù se nachází severozápadnì od
køižovatky ul. Strojírenské, Žalanského a Engelmullerova, západnì od stávající
rodinné zástavby a východnì od železnièního pøejezdu. V blízkosti øešeného
pozemku se nachází stávající zástavba v bytových a rodinných domech a stávající
skladovací areály. Dotèený pozemek je v katastru nemovitostí evidován jako orná
pùda a je proto souèástí ZPF.

Podle pøíslušného stavebního úøadu odboru výstavby mìstské èásti Prahy 17 (viz
è. j. H/08012908 ze dne 7. 5. 2008) je navrhovaná stavba dle závazné èásti
schváleného ÚPn souèástí polyfunkèního území - pøevážnì všeobecnì smíšeného
(SV); severním cípem zasahuje zèásti do èistì obytného území (OB) a zèásti do
všeobecnì obytného území (OV). Tato území slouží mj. pro umis•ování staveb pro
bydlení a polyfunkèních objektù. Ve vyjádøení se konstatuje, že z výše uvedeného
vyplývá, že navrhovaná stavba je s ÚPn funkènì v souladu.

Dle oznamovatele (èervenec 2008) pøedložený zámìr øeší koordinaci, resp. kolizi
s veøejnì prospìšnou stavbou è. 52/DK/57 - obvodové komunikace kolem Zlièína a
to plnì v souladu s ÚPn. Obvodová komunikace kolem Zlièína byla øešena i ve
schválené úpravì smìrné èásti ÚPn è. 0522/2007 ze dne 13.12.2007. Obvodová
komunikace je øešena pouze na èásti pozemku s funkèním využitím S4 (282 m2),
projekt tuto obvodovou komunikaci plnì respektuje a umožòuje její vybudování.
Oznamovatel dále uvádí, že z výše uvedených dùvodù došlo v rámci schvalování
úpravy ÚPn k pøepracování zámìru, kdy byly jednotlivé objekty posunuty dále od
stávající komunikace Strojírenská.

Ze schválené úpravy smìrné èásti ÚPn U 0522/2007 vyplývá, že Útvar rozvoje mìsta
hl. m. Prahy v rámci projednávání úpravy souhlasil s výjimeènì pøípustným
umístìním obytné funkce v doloženém návrhu zástavby, která pøesahuje více než
60 % z celkové kapacity dané plochy SV.

K urbanistickému hledisku, regulativùm ÚPn, požadavkùm na koordinaci staveb
v území a dopravní øešení pøíslušný úøad konstatuje, že posouzení souladu
s vydanou územnì plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,
koordinace zmìn v území, výstavby a jiných èinností ovlivòujících rozvoj území,
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posouzení souladu s požadavky na veøejnou dopravu, technickou infrastrukturu a
s požadavky zvláštních právních pøedpisù je pøedmìtem øízení podle stavebního
zákona, které provádí stavební úøad.

Pøedmìtem zjiš•ovacího øízení je zhodnotit vlivy navrhovaného zámìru na životní
prostøedí a veøejné zdraví a v pøípadì, že lze oèekávat významné ovlivnìní,
rozhodnout, že zámìr bude samostatnì posuzován v režimu zákona.

Doprava v klidu:

V pøedloženém oznámení (duben 2008) je navrženo 139 PS, z toho 34 PS na
povrchu a 105 v podzemních garážích. Dle oznamovatele (èervenec 2008) je
potøebný poèet PS stanoven dle vyhlášky è. 26/1999 Sb. HMP, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hlavním mìstì Praze (OTPP). Oznamovatel
zámìru pøedložil pøíslušnému úøadu nový výpoèet dopravy v klidu (èervenec 2008),
ze kterého vyplývá:

Vvooèet ootøebv PS dle OTPP:
1 stání

pøipadá na x
iednotek

~.~

Poèet
jednotek

Požadovaný
poèet stání Pp

Navrhovaný
poèet PS

Funkce Velikost b.j.

Bytový dùm Byt o 1
obytné

místnosti

2
-
15 8

Bytový dùm 69
~

69

-

Byt do 100 m2 1

Bytový dùm
~

Byt nad 1 00
m2

-

0,5

-
7 14

Návštìvníci
-
10 91 10

Celkem
bytová funkce

101 118

Kanceláøe
(cca 231 m2)

-
71/35 m2-Komerce

Komerce Obchodní
plochy (cca

147 m2)

1/50 m: 3

Celkem
komerce

1Q 21

Celkem 111 139

Celkový poèet PS v podzemních garážích je 105, celkový poèet venkovních PS je 34.
Navržené øešení dopravy v klidu splòuje podmínky dle vyhlášky hl. m. Prahy
è. 26/1999 Sb. (OTPP).
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Vlivy na hlukovou situaci

Pro posuzovaný zámìr byla v rámci oznámení zpracována hluková studie (duben
2008, Ing. Adamec), ze které vyplývá:

- Podkladem pro zpracování hlukové a rozptylové studie byly oficiální data

poskytnutá Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, ve kterých je jednak prùzkumové zatížení
vybraných komunikací automobilovou dopravou v požadovaném území v období
sèítání 2007 ÚDI Praha a jednak kartogram modelového zatížení vybraných
komunikací automobilovou dopravou v požadovaném území v období ÚPn návrh, ve
kterém je modelována i budoucí obchvatová komunikace Zlièína. Zprovoznìní
obchvatové komunikace Zlièína nebude znamenat významný nárùst poètu
projíždìjících vozidel oproti stávající dopravní zátìži na komunikaci Strojírenská.

- Z dùvodu pomìrnì velké vzdálenosti od frekventovaných komunikací (pøedevším
mìstský okruh) a nízké intenzity dopravy na okolních komunikacích nebude docházet
ani v dlouhodobém výhledu, tak jako v souèasné dobì, k výraznému pøekraèování
požadavkù na nejvyšší pøípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve
venkovních chránìných prostorech navržené zástavby. Výjimkou je èást fasád
obrácených k ulici Strojírenské, kde budou tyto limitní hodnoty mírnì pøekraèovány.
Tyto fasády budou osazeny akusticky odolnými okny a u nejzatíženìjších fasád bude
zajištìno nezávislé vìtrání prostor.

- Výstavbou navržených bytových domù nedojde k výrazným zmìnám v dopravní
zátìži a zvýšení hluènosti u okolní obytné zástavby a nezpùsobí zde výraznou
zmìnu v hlukové zátìži ani pøekraèování hygienických limitù.

- Pro období výstavby se pøedpokládá splnìní hygienických limitù,

Orgán ochrany veøejného zdraví ve svém vyjádøení k oznámení ze dne 3. 6. 2008
konstatuje, že realizace zámìru nepøedstavuje zdravotní riziko pro obyvatele v okolí.

Pøíslušnému úøadu byl na základì pøipomínek doplnìn dodatek k hlukové studii
(èervenec 2008, Ing. Adamec), který zhodnotil vliv tepelných èerpadel a vyhodnotil
hluènost na východních a západních fasádách objektù.

S ohledem na výše uvedené a na vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy
lze konstatovat, že za pøedpokladu dodržení v oznámení uvedených podmínek jsou
vlivy na hlukové pomìry akceptovatelné. V dalších fázích pøípravy zámìru bude
dodatek akustické studie pøedložen pøíslušnému orgánu ochrany veøejného zdraví a
ke kolaudaci stavby v rámci eventuálního zkušebního provozu provedeno mìøení
hluku.

Vlivy na ovzduší

Dle rozptylové studie (duben 2008, Ing. Vejr) bude v období výstavby staveništì
doèasným plošným zdrojem a vyvolaná doprava (max. v období zemních prací až 12
TNA dennì) doèasným pøíspìvkem k liniovým zdrojùm zneèiš•ování ovzduší. Autor
rozptylové studie (RS) zdùrazòuje s ohledem na blízkost obytné zástavby nutnost
pøijetí opatøení na snížení až vylouèení nepøíznivých vlivù na kvalitu ovzduší bìhem
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výstavby. V RS jsou opatøení uvedena a orgán ochrany ovzduší konstatuje, že
pokrývají všechny fáze výstavby a nemá proti nim námitky.
V období provozu zámìru budou vyvolaná doprava pøíspìvkem k liniovému zdroji a
odvìtrání garáží bodovými zdroji zneèiš•ování ovzduší. Vyèíslené pøíspìvky k roèním
koncentracím sledovaných zneèiš•ujících látek se dají podle RS oèekávat max.
v øádu tisícin ~g/m3. Vliv provozu zámìru pøispìje ke zneèiš•ování ovzduší v dané
lokalitì pouze malým dílem a nebude pøíèinou pøekraèování imisních limitù u
sledovaných látek,

Za pøedpokladu dodržení opatøení pro prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci
nepøíznivých vlivù jsou vlivy akceptovatelné.

Vliv~ na faunu. flóru a ekosystémy

Zámìr významnì negativnì neovlivní zvláštì chránìná území, významné krajinné
prvky, územní systém ekologické stability ani evropsky významné lokality èi ptaèí
oblasti. V øešené lokalitì ani v širším zájmovém území se nenachází žádný památný
strom.

V biologickém prùzkumu byl zmiòován výskyt druhu myšice køovinné (Apodemus
sy/vaticus) , jejíž pøípadná pøítomnost ve zkoumané lokalitì by signalizovala funkèní
biotop vlhèích keøových partií. Dle zpracovatele oznámení (èervenec 2008) byl
v biologickém prùzkumu výskyt myšice køovinné uveden omylem. V lokalitì se
periodické zvodnìné plochy nevyskytují. Na ploše se vyskytují vlhèí místa, ale tyto
nemají charakter pravidelných periodických zvodní. Výskyt synantropního druhu
ropuchy zelené (Pseudepida/ea viridis) nebyl biologickým prùzkumem prokázán.

Dle oznámení (duben 2008) bude realizace zámìru znamenat kácení cca 20
mladých náletových døevin. Vzhledem k výše uvedenému bude nutné v dalších
stupních projektové pøípravy stavby zpracovat podrobný dendrologický prùzkum,
který bude podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení ke kácení døevin.

Z hlediska ochrany pøírody je zámìr akceptovatelný

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Navržený zámìr nemá významné nároky na spotøebu vody. Zpùsob likvidace
odpadních vod pøedstavuje standardní technické øešení. Dle zpracovatele oznámení
(èervenec 2008) se pøedpokládá svedení odpadních vod na ústøední èistírnu
odpadních vod (ÚÈOV). Vzhledem k celkové bilanci všech odvádìných odpadních
vod je vliv napojení zámìru minimální.
Pøipojení na stávající kanalizaci bylo projednáno s PVS a.s., která vydala dne
17. 6. 2008 souhlasné stanovisko zn. 3564/08/2/02.

Dle oznámení (duben 2008) je pøi navržené likvidaci deš•ových a splaškových vod
možnost negativního ovlivnìní povrchových a podzemních vod minimální. Srážkové
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vody ze støech bytových domù, komunikací a zpevnìných ploch jsou navrženy
k likvidaci zasakováním na vlastním pozemku.

Pøíslušný úøad konstatuje, že vzhledem k navrženému zpùsobu likvidace deš•ových
vod je nutné, aby podkladem k územnímu rozhodnutí pro návrh jejich likvidace bylo
vyjádøení místnì pøíslušného vodoprávního úøadu. Podklad pro vyjádøer:'lí bude
obsahovat velikost pøípadných navrhovaných zasakovacích objektù, pøedevším jejich
plochy, pøípadné retence pro zajištìní snížení kulminací odtoku kanalizací a možnost
využití vody pro zalévání. Návrh bude vycházet z podrobného hydrogeologického
posouzení.

Za pøedpokladu dodržení opatøení pro prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci
nepøíznivých vlivù jsou vlivy akceptovatelné.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Výstavbou a provozem projektovaného objektu nebudou nepøíznivì ovlivnìny žádné
památkovì chránìné budovy ani architektonické èi archeologické památky. Na ploše
budoucího zámìru se nenachází památkovì chránìný objekt.

Nejsou oèekávány významné negativní vlivy na hmotný majetek ani na kulturní
památky.

Vlivy na obvvatelstvo

Za pøedpokladu dodržení opatøení pro prevencí, vylouèení, snížení a kompenzací
nepøíznivých vlivù jsou vlivy na obyvatelstvo akceptovatelné.

Shrnutí

V prùbìhu zjiš•ovacího øízení byly uplatnìny pøipomínky, které nezakládají dùvod
k tomu, aby bylo nutné pøistoupit ke zpracování dokumentace ve smyslu § 8 zákona.
Vznesené pøipomínky jsou uspokojivì øešitelné v návazných správních øízeních a
mìly by být posouzeny pøíslušnými dotèenými správními úøady. Z tohoto dùvodu
pøedává pøíslušný úøad s tímto závìrem zjiš•ovacího øízení kopie vyjádøení
oznamovateli zámìru.

Závìr:
Zámìr "Obytný komplex Nový Zlièín, Praha 17, k. ú. Zlièín" naplòuje dikci bodu 1 0.6,
kategorie II, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní
prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù
na životní prostøedí), v platném znìní. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován
podle citovaného zákona.
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Na základì provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad
že zámìr

k závìru

"Obytný komplex Nový Zlièín, Praha 17, k. ú. Zlièín"

nebude posuzován

podle citovaného zákona. Pøitom je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení
(Ing. Adamec, duben 2008) a zohlednit vyjádøení k oznámení zámìru.

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

)t 11/7
Ing. arch. Jan W i n k I e r

øeditel odboru

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Mariánské nám. 2
Praha 1
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