HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDI

Váš dopis zn.

SZn.
S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac

Vyøizuje/linka
Mgr. Pacner/4322

Datum
30.09.2008

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: Novostavba hotelu Petrská 29, è. p. 2081, Praha 1, k. ú. Nové Mìsto
Zaøazení zámìru dle zákona:
Pøíloha è. 1, kategorie II, bod 10.10 - Rekreaèní a sportovní areály, hotelové
komplexy a související zaøízení v územích chránìných podle zvláštních právních
pøedpisù.
Umístìní:
kraj:
obec:

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha

mìstská èást:
katastrální území

Praha 1
Nové Mìsto

Oznamovatel:
GeoVisions.r.o.
Chodovická472/4
193 00 Praha 9
Charakter a kapacita zámìru:
Pøedložené oznámení zámìru øeší vybudování hotelu v místì bývalé administrativní
budovy. Pùvodní objekt bude zdemolován a na jeho místì vznikne budova o 6
nadzemních podlažích (NP) a 1 podzemním podlažím (PP) s parkingem, kde je
navrženo 11 parkovacích stání (PS). Ubytovací kapacita bude 49 dvoulùžkových
pokojù (tedy až 98 osob). Souèástí hotelu je restaurace a jednací sál pro 27 osob.
Celková plocha pozemku èiní 323 m2.

Dle Územního plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy (ÚPn) je zámìrem
dotèena plocha náležející do území SV (všeobecnì smíšené) bez regulativu.
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Zjišt'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. Pøiurèování, zda zámìr má významné
vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží k okolnosti, zda zámìr svou kapacitou dosahuje
limitních hodnot uvedených u zámìrù pøíslušného druhu kategorie II v pøíloze È. 1
k zákonu a dále k obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených správních úøadù
a dotèených územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru (èervenec 2008) bylo zpracováno podle pøílohy È. 3 zákona firmou
GeoVision, spol. s r.o., pod vedením Ing. Pavla Musiola, držitele autorizace
dle zákona. V oznámení je podrobný popis souèasného stavu dotèeného území a
jsou identifikovány oèekávané vlivy pøi realizaci i provozu zámìru. 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
(vyjádøeníè. j. MHMP529524/2008 ze dne 2. 9. 2008)
. mìstská èást Praha 1
(usnesení Rady è. 08_0781 ze dne 11. 8. 2008)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
(vyjádøeníè. j. HK1/4086/8570/08 ze dne 5. 8. 2008)
. Èeská inspekce životního prostøedí
(vyjádøenízn. ÈIŽP/41/IPP/0814441.001/08/PMM ze dne 8. 8. 2008)
. odbor ochrany prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøeníè. j. SZn. S-MHMP-441850/2008/1/00PNI ze dne 20. 8. 2008)
. odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta
Prahy
(vyjádøeníè. j. S-MHMP 457262/2008 ze dne 18. 8. 2008).
Pøímý požadavek zpracovat dokumentaci ve smyslu § 8 zákona uplatnila MÈ
Praha 1.
Podstata jednotlivých vyjádøení je shrnuta v následujícím textu

Hlavní mìsto Praha (HMP) má k pøedloženému oznámení pøipomínky z hlediska
akustiky, geologie, hospodaøení s odpady a dopravy. Z výše uvedených hledisek
HMP uvádí, že pøedložené oznámení nelze považovat za vyhovující a je tøeba
chybìjící èásti doplnit. HMP žádá, aby vznesené pøipomínky byly zaøazeny do závìrù
zjiš•ovacího øízení.
Z hlediska urbanistické koncepce a funkèních systému HMP sdìluje, že je zámìr
situován do funkèní plochy SV - všeobecnì smíšené, ve které je ubytovací funkce
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možná. Uvedený zámìr je v souladu s platným ÚPn. HMP se domnívá, že
v souèasné dobì je v centru Prahy již dostateèná kapacita hotelù a doporuèuje
podpoøitspíše funkci nebytovou.

Z akustického hlediska HMP postrádá akustické grafické výstupy s pøíslušnými
izofonami nebo pásmy a v potøebnýchvýškových øezech(v souvislo'stis okolními
chránìnými stavbami). Akustické posouzení požaduje HMP doplnit o grafické
výstupy.
Z hlediska ochrany ovzduší HMP se zámìrem

souhlasí.

Z hlediska mìstské zelenì, ochrany pøírody a krajiny nemá HMP k posuzovanému
oznámení pøipomínky.
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu se uvádí, že je uvedený zámìr
v souladu s platným ÚPn a neznamená žádný negativní vliv.
Z geologického hlediska se konstatuje, že v oznámení jsou zhodnoceny vlastnosti
horninového prostøedí velmi zjednodušenì a nelze souhlasit se zpracovatelem
oznámení, že když je prakticky celý povrch území zastavìn, není možno zhodnotit
inženýrsko-geologické pomìry lokality. Pøivyužití pøíslušného mapového listu z edice
"Podrobné inženýrsko-geologické mapy" v mìøítku 1:5000 lze geologické a
hydrogeologické pomìry formou rešerše pro tento úèel popsat. Vzhledem ke
skuteènosti, že v textu oznámení není uvedeno, v jaké hloubce je hladina podzemní
vody v pøedmìtném území, není jasno, jak zpracovatel oznámení dospìl k názoru, že
k ovlivnìní hladiny podzemní vody nedojde, nebo• zámìr bude realizován nad
hladinou podzemní vody. Dále se v pøedloženém oznámení postrádá zhodnocení
radonového indexu lokality. HMP konstatuje, že vzhledem k výše uvedeným
nedostatkùm nelze považovat oznámení za vyhovující a je tøeba chybìjící èásti
doplnit do dalšího stupnì projektové pøípravyzámìru.
Z hlediska hospodaøení s odpady se v pøedloženémoznámení postrádá hrubý odhad
množství odpadù z demolic stávajících objektù a orientaèní prùzkum možného
zneèištìní stavebních konstrukcí nebezpeènými látkami.
Z dopravního hlediska má HMP tyto pøipomínky:
- V oznámení se postrádá bilanèní výpoèet dopravy v klidu dle platné vyhlášky è.
26/1999 Sb. (OTPP), aby bylo možné pøehledným zpùsobem ovìøit správnost
navrženého poètu parkovacích stání.
- V kapitole 8.11.5(Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu) oznámení je tøeba uvést
též údaj o pøedpokládaném rozsahu vyvolané dopravy.
- S ohledem na omezený rozsah doložených grafických pøíloh oznámení HMP
upozoròuje, že navržené pøedsazení objektu musí zachovat plnohodnotný prùjezdný
profil v hlavním dopravním prostoru ul. Helmovy.
Z hlediska zásobování vodou, odkanalizování, vodních tokù, zásobování teplem,
zemním plynem a elektrickou energií nemá HMP pøipomínky.
Mìstská èást Praha 1 požaduje posuzování zámìru podle zákona a uplatòuje
následující pøipomínky:
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Z hlediskaodpadovéhohospodáøství:
Odpady z bou racích prací a stavební èinnosti budou zaøazeny podle druhu a
kategorií, tøídìny a odstranìny vhodným zpùsobem. Upozoròuje se na ustanovení
§ 10 až 16 zákona o odpadech zejména § 12 odst. 4 ("Každý je povinen zjistit, zda
osoba, které pøedává odpady je k jejich pøevzetí podle tohoto zákona oprávnìna") a
§ 11 odst. 1, zajistit pøednostnì využití odpadù pøedjejich odstranìním ("Materiálové
využití odpadù má pøednost pøedjiným využitím odpadù"). Veškerý stavební odpad
po vytøídìní nebezpeèných složek bude v maximálnì možné míøe recyklován
v recyklaèním zaøízení. Dále se upozoròuje, aby pøi výstavbì objektu byla
zohlednìna potøeba dostateèné plochy pro umístìní sbìrných nádob jak na smìsný,
tak tøídìný odpad.
Provozovatel hotelu, jako pùvodce odpadu je povinen dodržovat i pøíslušné
provádìcí vyhlášky, zejména vyhlášku MŽP è. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady. V pøípadì použitých tukù a kuchyòského odpadu je nutno pøi
jejich shromažïování, pøed následným pøedáním oprávnìné osobì k využití èi
zneškodnìní dodržovat platné hygienické pøedpisy.
K pøedloženému oznámení nemá MÈ Praha 1 námitky, pokud budou pøi vlastní
realizaci stavby splnìny povinnosti plynoucí z výše uvedeného zákona.
V poznámce MÈ Praha 1 uvádí, že pøi stavební èinnosti je nutné dodržet postup
bourací demolice, jak je uvedeno v rozptylové studii. Dále je nutné dodržovat
pracovní dobu od 8:00 hod. do 18:00 hod. a pøi stavební èinnosti dodržovat pøijatá
opatøení pro vlastní realizaci (viz oznámení).
MÈ Praha 1 upozoròuje, že zkušenosti ukazují na pøekraèováníhygienických limitù u
všech velkých staveb na území mìstské èásti (napø. výstavba Palladia, stavba
kolektoru CI. A Vodièkova, Gallery Myšák Vodièkova 31, hotelový komplex
Truhláøská è. p. 16). Konstatuje se, že je známé, že nejsou dodržovány povolené
limity hluku a také dochází k velké prašnosti. Zpravidla nejsou dodržována
protihluková a protiprašná opatøení,která jsou doporuèována v akustických studiích.
Konstatuje se, že výstavbou hotelu dojde ještì k vìtší koncentraci vozidel, a tím i ke
zhoršení životního prostøedív uvedené lokalitì.
V závìru MÈ Praha 1 upozoròuje na to, že stavební práce by mìly být provádìny
stroji nejvyšší kvality s ohledem na hluk a zneèiš•ování životního prostøedí. Pøipoužití
stavebních strojù je nutné dodržovat naøízení vlády è. 148/2006 Sb., o ochranì
zdraví pøed nepøíznivýmiúèinky hluku a vibrací.
Hyqienická stanice hlavního mìsta Prahy (HS HMP) ve svém vyjádøení konstatuje,
že k projektové dokumentaci pro územní øízení bylo dne 8. 4. 2008 pod è. j.
HK1/611/1058/08 vydáno kladné stanovisko orgánu ochrany veøejného zdraví bez
podmínek. V rámci tohoto øízení bylo provedeno komplexní zhodnocení souladu
pøedloženéhodokumentu s požadavky pøedpisùv oblasti ochrany veøejného zdraví.
Èeská inspekce životního prostøedí (ÈIŽP) má k pøedloženému zámìru pøipomínky
z hlediska odpadového hospodáøstvía ochrany vod. ÈIŽP požaduje jejich zohlednìní
pøihodnocení daného zámìru podle zákona.
Z hlediska odpadového hospodáøství má ÈIŽP tyto pøipomínky:
. Vzhledem k tomu, že se jedná o starý objekt, který mùže obsahovat rùzné
materiály s obsahem azbestu (trubky, tìsnìní, zateplení, apod.), postrádá ÈIŽP
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v oznámení informaci o provedení prùzkumu objektu zamìøenou na ovìøení èi
vyvrácení této skuteènosti.
Je zøejmé, že pøi pøestavbì domu bude vznikat i rùzný stavební odpad
z bou racích prací, jelikož se nejedná o železobetonovou stavbu, chybí ve výètu
odpadù vzniklých stavbou stavební odpad cihly Oe zde pouze beton, døevo,
železo). V této souvislosti se upozoròuje na nutnost tøídit dále využitelné odpady
již v místì jejich vzniku a oddìlenì shromažïovat odpady kategorie nebezpeèné.

Z hlediska ochrany vod se upozoròuje, že pøipojení na veøejnou kanalizaci je tøeba
projednat s provozovatelem kanalizace a zhodnotit pøípadný vliv na provoz ÚÈOV
Praha.
Odbor ochranv prostøedí Maqistrátu hlavního mìsta Prahv (OOP MHMP) jako
dotèený správní úøadmá k zámìru následující pøipomínky:
Z hlediska nakládání s odpady se požadují doplnit následující informace:
. odhad množství odpadù vznikajících v prùbìhu výstavby zejména u odpadù
skupin 15 a 17 dle Katalogu odpadù,
. bližší specifikaci zpùsobu nakládání s odpady (využívání/odstraòování) vzhledem
k charakteru uvedených odpadù,

.

zvážit možnost vzniku dalších odpadù pøi provozu napø. skupiny 15 (odpadní

obaly). Upozoròuje se na možnost využití zpìtného odbìru vybraných druhù
výrobkù uvedených v § 38 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech.
Z hlediska ochrany ovzduší považuje OOP MHMP pøedložené oznámení za
dostateèné a nepožaduje pokraèování v dalším stupni procesu podle zákona.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny OOP MHMP uvádí, že oznámení postihuje
všechny významné aspekty sledované z pohledu zákona è.114/1992 Sb., o ochranì
pøírodya krajiny, v platném znìní, a k jeho zpracování nejsou pøipomínky.
Další pokraèování v procesu EIA se nepožaduje.
Z hlediska ochrany vod nemá OOP MHMP k zámìru pøipomínky, upozoròuje pouze,
že napojení na kanalizaci v povodí Ústøední èistírny odpadních vod Praha zapovídá
osazování drtièù kuchyòských odpadù na vnitøní kanalizaci, nebo• z pohledu právní
úpravy je kuchyòský odpad odpadem dle ust. § 3 zákona è. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších právních
úprav.
Naopak kuchyòský provoz v pøípadì restauraèního provozu nad 100 jídel dennì je
nezbytné vybavit lapákem tukù. Pro osazení je nutné splnit podmínky správce
vodohospodáøské infrastruktury mìsta Pražské vodohospodáøské spoleènosti a.s.
Lapák tukù je vodním dílem a realizace podléhá vodoprávnímu projednání. Kvalita
vypouštìných odpadních vod musí být v souladu s platným Kanalizaèním øádem pro
jednotnou kanalizaci v povodí ÚÈOV Praha.
Vzhledem k blízkosti øekyVltavy je tøeba provést na kanalizaci technická opatøení pro
pøípad zpìtného vzdutí vody pøiprùchodu povodnì. Upozoròuje se, že pøestožejsou
vybudovány ochranné hráze, nelze vylouèit možnost zaplavení oblasti vodou.
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uvádí, že vydal k návrhu stavby kladné závazné stanovisko è. j. 84540/2008/Kos ze
dne 16. 4. 2008.

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:

Zámìr se nachází na pozemcích parc. è. 266/2 a 266/3 k. ú. Nové Mìsto vedených
v katastru nemovitostí jako zastavìná plocha a nádvoøí. Zámìr je umístìn ve
vnitrobloku a je pøístupný z ulice Helmova. Hotel bude vybudován v místì bývalé
administrativní budovy. V souèasné dobì je budova opuštìná a pomìrnì znaènì
zchátralá.
Podle pøíslušnéhostavebního úøaduodboru výstavby mìstské èásti Prahy 1 (viz è. j.
Výst.051118/2008- Tr-2/2081 ze dne 2. 6. 2008) je navrhovaná stavba v souladu s
ÚPn, nebo• území na kterém se stavba nachází (SV - všeobecnì smíšené), funkci
ubytovacího zaøízení umožòuje.
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,
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.

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

ovlivnìní,

Doprava v klidu:
V pøedloženém oznámení (èervenec 2008) je navrženo 11 PS v podzemní garáži
v 1. PP. Oznamovatel zámìru pøedložil pøíslušnému úøadu výpoèet dopravy v klidu
dle vyhlášky è. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hlavním mìstì Praze - OTPP (záøí2008), ze kterého vyplývá:
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Výpoèet potøeby PS dle OTPP:
Hotel *** a více

.

na 3 lùžka
na 98 lùžek
Restaurace
. na 10m2 odbytové plochy
na 52 m2odbvtové plochv
Celkem základní poèet stání (Pz)
Požadovaný poèet stání (Pp) = 38 x 0,25 (Ku) x 0,60 (Kd)
Celkový poèet PS v podzemní garáži je 1
provoz sousedního hotelu Petrská 31.

1 stání
3216stání
1 stání
5.2 stání
38 stání
6 stání

Pøebyteèných 5 PS bude využíváno pro

Vlivy na hlukovou situaci:
Pro posuzovaný zámìr byla v rámci oznámení zpracována
2008, Ing. Králíèek), ze které vyplývá:

hluková studie (kvìten

1) Hluk v chránìném vnitøním a venkovním prostoru staveb od zdrojù technického
zajištìní novostavby hotelu Petrská 29 bude vyhovovat souèasnì platnému naøízení
vlády è. 148/2006 Sb., a to za podmínky dodržení navržených opatøení vyplývajících
z hlukové studie (HS).
2) Na základì výpoètu hluku lze konstatovat, že hluk ze stavební èinnosti bude
vyjádøen v chránìném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby
hodnotami LAeq,Tpod, resp. v úrovni hygienického limitu LAeq,s= 65 dB, který je
stanoven pro hluk ze stavební èinnosti v denní dobì v èasovém rozmezí 7 - 21
hodin.
V pøípadì chránìného vnitøního prostoru staveb stavebnì sousedících domù nebude
od stavební èinnosti související s výše uvedenou akcí pøekroèen hygienický limit
LAeq,s= 55 dB stanovený pro èasový úsek stavby od 7 do 21 hodin v pracovních
dnech, a to za podmínky dodržení navržených opatøenívyplývajících z HS.
Orgán ochrany veøejného zdraví ve svém vyjádøení k oznámení ze dne 5. 8. 2008
konstatuje, že v rámci územního øízení bylo provedeno komplexní zhodnocení
souladu pøedloženého dokumentu s požadavky pøedpisù v oblasti ochrany veøejného
zdraví a vydáno souhlasné stanovisko bez podmínek.
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 posuzovaného zámìru na hlukové pomìry akceptovatelné.
Vlivy na ovzduší:

Z rozptylové studie (èerven 2008, Ing. Pulkrábek) vyplývá následující:
. Pøíspìvek k celoroèní prùmìrné koncentraci NO21 jakožto škodliviny pro
posouzení vlivu objektu na ovzduší rozhodující, bude nejvyšší na budovì na
pozemku Petrská 255 a bude menší než 1,45 % krátkodobého limitu pro NO2 a
0,26% limitu roèního.
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K pøekroèení platných imisních limitù (vèetnì meze tolerance) v okolí objektu
vlivem posuzovaného zdroje nedojde ani v souètu s pozadím. Souètová hodnota
s pozadím závisí zejména na velikosti pozadí. To je však v souèasné dobì
v limitu pouze s využitím meze tolerance.
Provoz
objektu
hoteluzneèištìní
Petrská 29
kvalituv ovzduší
málo. Tavytápìní
bude záviset
na vývoji
ovzduší
Praze. v okolí .ovlivní velmi
Pøi výstavbì je dle zpracovatele rozptylové studie tøeba dodržovat veškerá
dostupná opatøení k omezení prašné zátìže.

Za pøedpokladu dodržení opatøení pro prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci
nepøíznivýchvlivù jsou vlivy posuzovaného zámìru akceptovatelné.
Inženýrsko - qeoloqicképomìry lokality:

Dle zpracovatele oznámení (záøí 2008) vychází geologický popis lokality nejen
z dostupných lG map, ale i z vrtné prozkoumanosti lokality. Nejbližší vrt V1, který byl
realizován pro prùzkum pražského metra (1973) je vzdálen zhruba 50 m. Z hlediska
geologického vývoje a popisu okolních vrtù se pod navážkami nacházejí sedimenty
(terasové) øekyVltavy.
Území výstavby zámìru je øazeno mezi lokality se støední kategorií radonového
rizika.
Z hlediska geologie je zámìr akceptovatelný.

Odpady:
Dle zpracovatele oznámení (záøí 2008) nebyly na lokalitì nalezeny materiály
s obsahem azbestu Zpracovatel oznámení dále doložil pøedpokládaný výèet a
množství materiálu z demolic:
--Èísloodpadu

Název odpadu

kategorie
-

Množství (t)

nakládání

170102

Cihly

o

1500

01

170107

Smìsi nebo oddìlené
frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobkù
neuvedené pod èíslem 17

o

800

01

o
o

5
0,3

R5

N

0,1

010

0106

170201

Døevo

170202

Sklo

170301

Asfaltové smìsi obsahující
dehet
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Z hlediska odpadù je zámìr akceptovatelný.
Vlivy 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.

Z hlediska ochrany pøírodyje 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
(záøí 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 firmou PVK a. s., která vydala dne
13. 2. 2008 souhlasné stanovisko zn. PVK 688/0TPÈ/08.
Ustálená hladina podzemní vody v nejbližším vrtu V1 je v hloubce 5,3 m pod
povrchem. Hladina podzemní vody klesá smìrem k lokální erozivní bázi, kterou tvoøí
øeka Vltava cca 7 m pod úrovní zámìru. Z uvedených údajù je zøejmé, že
prohloubení sklepù na úroveò 5,2 m pod povrchem by nemìlo ovlivnit hladinu
podzemní vody.
Z hlediska ochrany vod jsou vlivy posuzovaného zámìru akceptovatelné.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Objekt se nachází v památkové rezervaci v hl. m. Praze, prohlášené naøízenímvlády
è. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním mìstì Praze a leží v území
s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona È. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péèi ve znìní pozdìjších pøedpisù.
OKP MHMP vydal dne 16
84540/2008/Kos.

4.

2008 k návrhu stavby kladné stanovisko è.

Nejsou oèekávány významné negativní vlivy na hmotný majetek ani na kulturní
památky.
Vlivy na obyvatelstvo:
Za pøedpokladu dodržení opatøení pro prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci
nepøíznivýchvlivù jsou vlivy na obyvatelstvo akceptovatelné.
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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 "Novostavba hotelu Petrská 29, è. p. 2081, Praha 1, k. ú. Nové Mìsto"
naplòuje dikci bodu 10.10, kategorie II, pøílohy è.1 zákona è. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù
(zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v platném znìní. Proto bylo dle § 7
citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení,jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr
bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základì
že zámìr

provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl

pøíslušný úøad k závìru,

"Novostavba hotelu Petrská 29, È. p. 2081, Praha 1, k. Ú. Nové Mìsto"

nebude

posuzován

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

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

/a.

0/'7

Ing. arch. Jan W i n k I e r
øeditelodboru
Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Mariánské nám. 2
Praha 1
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