OZNÁMENÍ ZÁM RU PODLE P ÍLOHY . 3 K ZÁKONU . 100/2001 Sb.

NOVOSTAVBA HOTELU PETRSKÁ 29
.p. 2081, Praha 1

Odpov dný ešitel: Ing. Pavel Musiol
ešitelský tým:

Jednatel:

Ing. Lucie Karnetová
Ing. Ji í Králí ek
Ing. Miloš Pulkrábek
RNDr. Miroslav Raus
RNDr. Miroslav Raus

GeoVision s.r.o.
Chodovická 472/4
193 00 Praha 20
pracovišt Praha, Badeniho 1
160 00 Praha 6
tel./fax: 281 864 391; 602 391 831
e-mail: raus@geovision.cz, gv@geovision.cz

ervenec 2008

Oznámení Novostavba hotelu Petrská 29, .p. 2081, Praha 1
Obsah:
ÚVOD ........................................................................................................................................ 4
A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI ...................................................................................... 4

B.

ÚDAJE O ZÁM RU ...................................................................................................... 4
B.I.

Základní údaje.............................................................................................................. 4

B.I.1.

Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1. ......................................................... 4

B.I.2.

Kapacita (rozsah) zám ru .............................................................................................. 6

B.I.3.

Umíst ní zám ru............................................................................................................ 6

B.I.4.

Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry .............................................. 8

B.I.5.

Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu zvažovaných variant a
hlavních d vod pro jejich výb r, respektive odmítnutí ............................................... 8

B.I.6.

Stru ný popis technického a technologického ešení zám ru........................................ 9

B.I.7.

P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení ........................... 12

B.I.8.

Vý et dot ených územn samosprávních celk .......................................................... 12

B.I.9.

Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad , které budou tato
rozhodnutí vydávat ...................................................................................................... 12

B.II. Údaje o vstupech ........................................................................................................ 13
B.II.1.

P da ............................................................................................................................. 13

B.II.2.

Odb r a spot eba vody ................................................................................................. 13

B.II.3.

Energetické zdroje ....................................................................................................... 13

B.II.4.

Surovinové zdroje....................................................................................................... 13

B.II.5.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu ................................................................. 14

B.III. Údaje o výstupech ...................................................................................................... 14

C.

B.III.1.

Ovzduší........................................................................................................................ 14

B.III.2.

Odpadní vody ............................................................................................................. 16

B.III.3.

Odpady......................................................................................................................... 16

B.III.4.

Hluk ............................................................................................................................. 17

B.III.5.

Oslun ní a denní sv tlo................................................................................................ 19

B.III.6.

Vibrace......................................................................................................................... 19

B.III.7.

Zá ení ionizující a neionizující .................................................................................... 19

B.III.8.

Rizika havárií............................................................................................................... 20

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ NA VE EJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROST EDÍ............................................................................................... 20
C.I.

Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného území............... 20

C.I.1.

Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání ................ 20

C.I.2.

Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p írodních zdroj .................... 20

C.I.3.

Schopnost p írodního prost edí snášet zát ž............................................................... 21

2
GeoVision s.r.o., 0850817

Oznámení Novostavba hotelu Petrská 29, .p. 2081, Praha 1
C.II. Stru ná charakteristika stavu složek životního prost edí v dot eném území, které
budou pravd podobn významn ovlivn ny............................................................... 22

D.

C.II.1.

Ovzduší....................................................................................................................... 22

C.II.2.

Hluk ............................................................................................................................. 22

C.II.3.

Voda ............................................................................................................................ 22

C.II.4.

P da ............................................................................................................................. 23

C.II.5.

Geofaktory životního prost edí.................................................................................... 23

C.II.6.

Fauna a flóra ................................................................................................................ 23

C.II.7.

Územní systémy ekologické stability .......................................................................... 23

C.II.8.

Ostatní charakteristiky ................................................................................................. 24

C.II.9.

Situování stavby ve vztahu k územn plánovací dokumentaci.................................... 24

ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA VE EJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROST EDÍ ................................................................................................................. 25
D.I. Charakteristika možných vliv a odhad jejich velikosti a významnosti..................... 25
D. I.1.

Vliv na ovzduší............................................................................................................ 25

D. I.2.

Vliv na hlukové pom ry .............................................................................................. 27

D.I.3.

Ostatní vlivy ............................................................................................................... 29

D.II. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci ............................................ 29
D.III. Údaje o možných významných nep íznivých vlivech p esahujících státní hranice.... 29
D.IV. Opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad kompenzaci nep íznivých vliv . 30
D.IV.1.

Opat ení p i stavb ....................................................................................................... 30

D.IV.2.

Opat ení a požadavky na stavební konstrukce zám ru ................................................ 32

D.IV.3.

Opat ení a požadavky na technické zajišt ní zám ru .................................................. 33

D.IV.4.

Opat ení a požadavky na provoz zám ru..................................................................... 36

D.V. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které se vyskytly p i
specifikaci vliv .......................................................................................................... 36
E.

POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU ......................................................... 36

F.

DOPL UJÍCÍ ÚDAJE ................................................................................................. 37

G.

SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU ................................................... 37

H.

P ÍLOHY - VYJÁD ENÍ........................................................................................... 38

P ílohy:.................................................................................................................................... 41

3
GeoVision s.r.o., 0850817

Oznámení Novostavba hotelu Petrská 29, .p. 2081, Praha 1

ÚVOD
Oznamovaným zám rem je p estavba bývalé administrativní budovy v Praze 1,
Petrská 2081/29 na hotel s kapacitou 49 pokoj . Ministerstvo životního prost edí se vyjád ilo
(dopis ze dne 2.7. 2008, .j. 48409/ENV/08) k zám ru tak, že zám r „napl uje dikci bodu
10.10 (Rekrea ní a sportovní areály, hotelové komplexy a související za ízení v územích
chrán ných podle zvláštních právních p edpis ), kategorie II p ílohy . 1 k zákonu .100/2001
Sb....“ (viz strana 5 tohoto Oznámení), protože objekt se nachází v Pražské památkové
rezervaci. Zárove ministerstvo p enáší posuzování zám ru na Magistrát hlavního m sta
Prahy, odbor ochrany prost edí.
Oznámení je tedy zpracováno podle uvedeného zákona . 100/2001 Sb. (zákon o
posuzování vliv na životní prost edí) ve zn ní pozd jších p edpis , podle p ílohy .3.

A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1 Obchodní jméno:

GeoVision s.r.o.

A.2 I O:

25128442

A.3 Sídlo:

Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9

A.4 Oprávn ný zástupce:

RNDr. Miroslav Raus

bydlišt :

Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9

telefon:

281 864 391

B.
B.I.

ÚDAJE O ZÁM RU
Základní údaje

B.I.1.

Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1.

Zám r je uvád n pod názvem: Novostavba hotelu Petrská 29, .p. 2081, Praha 1
Za azení podle p ílohy . 1 zákona . 100/2001 Sb.
Zám r je za azen podle vyjád ení MŽP, odboru posuzování vliv na životní prost edí a IPPC
ze dne 2.7.2008, .j.: 48409/ENV/08 (viz strana 5) do:
Kategorie II Zám ry vyžadující zjiš ovací ízení.
sloupec B

Krajský ú ad – v tomto p ípad MHMP.

bod 10.1.0:

Rekrea ní a sportovní areály, hotelové komplexy a související za ízení
v územích chrán ných podle zvláštních právních p edpis .

MŽP p eneslo posuzování zám ru na MHMP – odbor ochrany prost edí.
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Vyjád ení Ministerstva životního prost edí
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B.I.2.

Kapacita (rozsah) zám ru

Hotel**** bude vybudován v míst bývalé administrativní budovy a bude mít stejnou
výšku. Jedná se o šestipatrovou budovu s parkingem v p ízemí a s jedním podzemním patrem.
Ubytovací kapacita bude 49 dvoul žkových pokoj
zam stnanc bude zhruba 20.

(tedy až 98 osob). Po et

V parkingu v p ízemí je navrženo 11 parkovacích stání.
Základní charakteristiky areálu:
celková plocha pozemku
323,0 m2
celková podlažní plocha PP
244,3 m2
celková podlažní plocha NP
319,1 m2 (v prvním nadzemním podlaží)
Základní len ní hotelu:
Suterén

–

technické zázemí, konferen ní místnost, zázemí hotelu (sklady, šatny),
strojovna VZT, kotelna, náhradní zdroj, parking;

P ízemí

–

parking (po et parkovacích stání je celkem 11), zádve í, hotelová hala,
recepce, zázemí recepce, restaurace se 46 místy + lobby bar, toalety,
kuchyn s p ípravnou;

1. až 5. patro

– komunika ní chodby, sklad
celkem 45 (5 x 9);

6. patro

–

istého a špinavého prádla, po et pokoj

komunika ní chodby, sklad istého a špinavého prádla, 4 pokoje.

Hotelová budova má tedy 7 užitných nadzemních podlaží s požární výškou do 22,5 m.
Poslední užitné nadzemní podlaží (6.patro – 7.NP) má úrove podlahy na + 18,600 m.
Budova má jedno podzemní podlaží s výškovou úrovní podlahy – 5,200 m od ± 0,000 p ízemí
(1.NP).
Sou ástí dispozice objektu je centrální vnit ní schodišt , procházející celým objektem
od 1.PP až 7.NP. Schodišt bude tvo it chrán nou únikovou cestu.
Dle SN 73 0833 l. 6.3.6 je v objektu skupiny budov OB4 navržen požárn
evakua ní výtah – objekt má více než 3 užitná nadzemní podlaží.

B.I.3.

Umíst ní zám ru

Zám r se nachází na území hlavního m sta Praha, na Praze 1, v katastrálním území
Nové M sto (727181). Jedná se o pozemky 266/2 a 266/3 vedené v katastru nemovitostí jako
zastav ná plocha a nádvo í. Zám r je umíst n ve vnitrobloku a je p ístupný z ulice Helmova
.p. 2081. Název Oznámení vychází z platné adresy, která je Petrská 29.
Lokalita:
Katastrální území:
Parcely:

ulice Petrská 29, .p. 2081, Praha 1
Nové M sto (727181)
266/2 a 266/3

Zám r se nachází na památkov chrán ném území – Pražská památková rezervace.
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lokalita zám ru
V následující tabulce je charakteristika pozemk dot ených stavbou:
Admin. jednotka

název
hlavní m sto Praha (CZ011)

kraj

Nové M sto (727181)

obec - katastrální
území (ÚTJ)
parcela
266/2

vým 2 ra
(m )
263

266/3

60

druh pozemku

majitel

zastav ná plocha a
nádvo í
zastav ná plocha a
nádvo í

PHL Petrská
s.r.o.
PHL Petrská
s.r.o.
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B.I.4.

Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry

Zám rem je hotel****, který by vyhovoval domácí i zahrani ní náro né klientele
s p íznivým umíst ním blízko historického jádra m sta.
V sou asné dob není známá žádná kumulace s jinými zám ry. V budoucnosti
pravd podobn dojde k renovaci domu v p edním traktu (sm rem do Petrské ulice) na administrativní budovu. V dob vypracování tohoto oznámení však nebyly další údaje k dispozici.

B.I.5.

Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu zvažovaných
variant a hlavních d vod pro jejich výb r, respektive odmítnutí

Realizací zám ru bude zásadn upravena opušt ná budova, která je ve zna n
zchátralém stavu. Varianty zám ru nejsou zpracovány, protože zám r odpovídá svým
charakterem územnímu plánu a dojde k celkovému zkulturn ní lokality. Stávající objekt p.
2081 byl p vodn dvoupatrovým dvorním objektem p iléhajícím k p. 1168, Petrská 29.
Postaven byl v letech 1883–84, ve dvacátých letech 20. století nastav n a v 70. letech 20.
století zcela p estav n. Tehdy došlo k vým n oken i dve í a likvidaci štukatérské výzdoby a
k razantním p estavbám interiér a dispozic. Na parcele se nachází i dvoupatrová dvorní dílna
z konce 19. století, která doplnila starší dvorní zástavbu, rovn ž druhotnými úpravami
znehodnocená.
Stav dnešního p. 2081 je tak z hlediska architektonických i památkových hodnot siln
podpr m rný, jak dokládá stavebn -historické posouzení i regula ní plán Petrské tvrti, kde
se píše: „V urbanisticky nedotvo ené a nejasné situaci lomu Helmovy ulice je regulací
umožn na p estavba stávajícího objektu podpr m rné architektonické kvality. Specifická
situace vytvá í podmínky pro vznik stavby svébytného architektonického výrazu. Regulace
p edpokládá kaskádovité vyvíjení objemu nové stavby a korekce uli ního prostoru…“. Za
hodnotná a zachování hodná však lze pokládat sklepení objektu a také hlavní v etenovité
schodišt . Návrh zám ru na základ t chto skute ností zásadn p estavuje a dostavuje
sou asný objekt, odstra uje novodobé, památkov nehodnotné a technicky nekvalitní
konstrukce, m ní jeho výraz a charakter, zachovává sklepení a modifikuje hlavní schodišt .
Architektonické ešení se p izp sobuje specifické situaci Helmovy ulice. Blok
vymezený ulice Petrská, P tova a Helmova je totiž atypický svým trojúhelníkovým tvarem a
pr b hem parcel v nich, který v Helmov ulici nevytvá í souvislou uli ní frontu, ale je
hmotov neuzav en, takže ást pr b hu ulice je tvo ena ohradní zdí a dvorními objekty
pat ícími k uli ním dom m v Petrské ulice, které však nevytvá ejí uli ní frontu. Taková
kombinace uli ních fasád a otev eného vnitroblokového prostranství má svou hodnotu
v rámci pražské památkové rezervace a je projektem respektována.
V souladu s regula ním plánem je objekt rozd len z hlediska hmoty a architektonického výrazu na dv ásti – severní hmotu se ty osou fasádou, která dotvá í uli ní frontu
Helmovy ulice, a odleh enou hmotu jižní ásti, která kombinací lehlých konstrukcí a
d ev ných prvk upomíná na dešt né pavla e typické pro Pražské dvory. Tímto ešením je
jednak z eteln ji definován pr b h Helmovy ulice, narušený nekvalitním dvoupodlažním
objektem v líci uli ní fronty, jednak je zachován pot ebný „dvorní výraz“ ásti objektu a pro
místo typický pr hled do vnitrobloku, který vytvá í „genia loci“.
Zvolený architektonický výraz je sou asný, avšak respektující kontext okolní historizující architektury.
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B.I.6.

Stru ný popis technického a technologického ešení zám ru

Nosné konstrukce hotelového objektu jsou navrženy jako železobetonové z betonu
C30/37 vyztužené ocelí 10 505. Po konstruk ní stránce se bude jednat o bezpr vlakový skelet
tvo ený sloupy a železobetonovou, k ížem armovanou deskou tl. 180-200 mm
Rastr sloup je limitován jednak novou dispozicí, ale p edevším zachovanou dispozicí
stávajícího suterénu. Z toho plyne nepravidelný rastr sloup s rozte emi až 6,4x6,4 m. Pro
tyto rozpony nelze provést ten í stropní desku jak 180 mm, protože jinak nelze zajistit limitní
pr hyby v ádu 1/500 rozp tí ( pro d lící p í ky a obvodové prosklené st ny.
Celý skelet bude dopln n obvodovými, ale i vnit ními nosnými st nami v doporu ené
tl. 200 mm. Nosné železobetonové st ny budou rovn ž lemovat výtahovou šachtu a
schodiš ový prostor a vytvo í tak tuhé ztužující jádro objektu. Konstruk ní výška typických
nadzemních podlažích iní 3,0 m, p i emž poslední podlaží bude provedeno jako lehká
ocelová nástavba s lehkým zast ešením a oplášt ním. Toto poslední podlaží již p dorysn
neodpovídá dispozici nižších podlaží a svým obvodem bude ležet a zat žovat stropní desku 5.
podlaží. Do ulice Helmova je pak pohledov dopln n v úrovni 5. a 6. podlaží pultový krov.
Atypické dispozice jsou rovn ž v suterénu a v p ízemí, kde je sm rem do ulice Helmova
umíst n automatický garážový systém pro 11 vozidel. Garážový prostor je proto situován p es
p ízemí a z ásti i v prostoru suterénu, který je v tomto prostoru snížen až na hloubku cca -5,2
m. V prostoru ponechaných konstrukcí suterénu p vodního objektu, bude snížena p vodní
podlaha a provedeno rubové zpevn ní ponechaných stropních konstrukcí a to v etn
ztužujících železobetonových žeber. Nové železobetonové sloupy skeletu bude nutné založit
v nov provedených drážkách v p vodním zdivu suterénu. Po celém obvod stavby na styku
se sousedními objekty je navržena nosná obvodová st na tl. 200.
Dispozice typického hotelového p dorysu neodpovídá p dorysu p ízemí a jde
p edevším o atypické arký ové rozší ení v jihozápadním rohu objektu. Vnit ní schodišt jsou
navržena jako železobetonové konstrukce provázané se stropními konstrukcemi a kotvené do
obvodových nosných st n. Vn jší balkony a ímsy budou do ešeny jako konzolové
(krakorcové) p esahy stropní desky s vložením prvk pro p erušení tepelného mostu.
ešení akustických problém (projektantem akceptované p ipomínky akustické studie):
St na mezi dv mi hotelovými pokoji, chodbou a pokoji:
bude provedena ze zvukoizola ních cihelných blok Supertherm AKU 14 P+D s
oboustrannou omítkou tl. 15 mm (1740 kg/m3), tl. st ny je 170 mm. P i zd ní se dodrží
technologický p edpis výstavby, v etn vylití cementovou maltou nebo betonem o min.
objemové hmotnosti 1940 kg/m3.
Konstrukce mezi chodbou hotelu a ložnicovým prostorem pokoje:
Hodnota dve í z chodby hotelu do p edsín bude bude Rw = 35 dB (laboratorní
hodnota, vztahující se na celý systém – k ídlo dve í, zárube , ut sn ní k ídla dve í v zárubni,
v etn prahu, instalace zárubn do stavebního konstrukce) a dále p i osazení vstupu mezi
p edsíní pokoje a ložnicovým prostorem b žnými interiérovými dve mi (Rw = 23 dB). Dále je
nutné dodržet, aby pokles mezi hodnotu Rw vstupních nepr zvu ných dve í z chodby do
p edsín a hodnotou R´w zabudovaných dve í na stavb byl v úrovni max. 3 dB (musí
garantovat dodavatel dve í a firma provád jící montáž). Stavební konstrukce, do kterých
budou instalovány výše uvedené nepr zvu né dve e musí vykazovat min. hodnotu R´w = 47
dB.
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Novostavba hotelu se pružn oddilatuje od stávajících okolní objekt :
Petrská 29/1168, Petrská 31/1167, Helmova 8/1746.
Stropní konstrukce mezi hotelovými pokoji:
Sou ástí stropní konstrukce je t žká plovoucí podlaha a zát žový koberec. T žká
plovoucí podlaha bude provedena v každém hotelovém pokoji, v etn hygienických za ízení,
p edsíní, chodeb hotelu, dále po celém p ízemí. T žká plovoucí deska bude odd lena i od st n
místnosti pokoje pomocí podlahových pásk z minerální izolace Orsil N/PP tl. 15 mm.
Stropní konstrukce mezi snídárnou v 1. NP, v etn p ípraven (provoz pouze ve dne), resp.
hotelovými pokoji v podlaží nad t mito prostory:
Mezi hotelovými pokoji bude železobetonová stropní deska dopln na o pružn
zav šený sádrokartonový podhled ve skladb - vzduchová mezera tl. 200 mm, vypln ná
deskami z minerální izolace v tl. 160 mm, nad nosným rastrem podhledu bude použita Orsil
Orstrop. Konstrukce (rastr) z plechových profil tl. 50 mm bude pružn zav šena ke stropní
konstrukci pomocí pružných spojek od firmy Knauf, prostor mezi nosníky rastru bude
vypln n také deskami minerální izolace tl. 50 mm. Dále bude následovat 2x sádrokartonová
deska tl. 12,5 mm (celková tl. 25 mm). Mezi sádrokartonovými deskami podhledu a st nami
místností ponecháme mezeru 3 mm, kterou vyplníme trvale pružným tmelem.
Skladba stropní konstrukce v prostoru garáže:
Zát žový koberec. Litý samonivela ní pot r Anhydrit (min. 2000 kg/m3), tl. 50 mm.
Hydroizolace-fólie (zabrání prote ení betonu do pružné vrstvy). Minerální kro ejová izolace
Orsil T-N tl. 40 mm.
Nosná železobetonová deska (min. 2500 kg/m3), min. tl. 240 mm (nosná plovoucí
deska bude pružn oddilatována od st n místností).
Poznámka:
Hudební aparatury ve snídárn , konferen ní místnosti budou instalovány
s omezova em hlasitosti hudební produkce (úrove omezova e bude nastavena konkrétním
m ení hluku p ed kolaudací). Reproduktory nelze instalovat do nepr zvu ných podhled .
Uchycení reproduktor ke stavební konstrukci provedeme pouze pružnou spojkou –
silentblokem, resp. gumovým záv sem.
Okna a terasové dve e pokoj host :
Sm rem do ulice Helmova a do dvora k objektu Petrská 29/1168 a do dvora k objektu
stávajícího hotelu Petrská 31/1167 se instalují s následující hodnotou Rw (vážená laboratorní
nepr zvu nost).
Sm rem do ulice Helmova,
1. – 6. patro: Rw = 34 dB (TZI=2)
Sm rem do dvora objektu:
1. – 5. patro: Rw = 34 dB (TZI=2)
6. patro:
Rw = 36 dB (TZI=3)
Poznámka:
Rw oken a terasových dve í je vážená (laboratorní) nepr zvu nost. TZI je t ída
zvukové izolace oken a terasových dve í. Hodnotu Rw celého okna, resp. terasových dve í
(zasklení, rám, ut sn ní skel do okenních, resp. dve ních k ídel, ut sn ní k ídel do rámu,
uchycení rámu do stavební konstrukce) musí garantovat výrobce oken a dve í, hodnota se
vztahuje na celý systém okna, resp. terasových dve í. Zasklení oken a terasových dve í volit
s hodnotou Rw v úrovni min. o 2 dB v tší než jsou výše uvedené minimální hodnoty Rw
vztažené na celý systém okna, resp. terasových dve í.
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Akustické úpravy polootev eného prostoru 610 v 6. pat e, kde bude instalován výrobník
chladu:
Prostor bude opat en z východu a z jihu zvýšenou atikou, která spolu se st nami
místností 603 a 602b zcela zastíní výrobník chladu ve sm ru k okolní chrán né zástavb .
Výška atiky bude p evyšovat horní hranu výrobníku chladu (~2 m nad st echou) min. o 1,3 m.
Horní hrana zvýšené atiky tedy bude ve výšce min. 3,3 m nad st echou ásti F. Atika bude
provedena montovanou konstrukcí z desek cetris tl. 18 mm.
Nosná konstrukce (prostor mezi nosníky konstrukce tl. 60 mm bude zcela vypln na
deskami z minerální izolace Orsil ORSIK tl. 60 mm). Desky cetris tl. 18 mm.
Zvýšená atika, st ny místností 603, 602b a st ny šachty ze strany výrobníku chladu
budou obloženy zvukoabsorp ním obkladem ve skladb :
Desky ISOVER AKUSTIK SSP2 (P3/V)5, tl. 50 mm. Desky budou instalovány
kašírovanou stranou sm rem k výrobníku chladu a p ipevn ny ke zvýšené atice a ke st nám
ohrani ujících prostor výrobníku chladu. Vzduchová mezera tl. 20 mm.
D rovaný pozinkovaný plech tl. 1 mm, pr. díry 8 mm, rozte d r 11 mm (ze strany
zdroje hluku).
D lící st ny mezi prostorem výrobníku chladu 610 a stavebn sousedícím pokojem
603 budou zesíleny sendvi ovou konstrukcí ve skladb :
Zvukoizola ní cihelné bloky Supertherm AKU 14 P+D, opat ené oboustrannou
omítkou tl. 15 mm, tl. st ny je 170 mm. Vzduchová mezera tl. 50 mm, bude zcela vypln na
deskami ORSIL N 5 tl. 50 mm. Zvukoizola ní cihelné bloky Supertherm AKU 14 P+D
s jednostrannou omítkou tl. 15 mm, tl. st ny je 155 mm.
Stropní konstrukce mezi prostorem výrobníku chladu 610 a prostory v 5. pat e pod
výrobníkem budou zesíleny a provedeny ve skladb :
Plovoucí železobetonový blok tl. cca 100 mm – na základ statického posouzení
z hlediska zát že výrobníku chladu je po celém p dorysu prostoru 610 hmotnost bloku vyšší
(2,5x) než je hmotnost instalovaného za ízení. Základový blok bude pružn odd len od st n
ohrani ujících prostor výrobník chladu použitím pásky Orsil N/PP tl. 15 mm. Vzniklá spára
u st n bude opat ena trvale pružným tmelem.
Hydroizolace – zabrání prote ení betonu p i lití základového bloku do pružné vrstvy,
hydroizolací budou p ekryty i pásky N/PP u st n. Pružná vrstva - REGUPOL tl. 30 mm, resp.
Sylomer L tl. 25 mm. Nosná železobetonová konstrukce, tl. min. 250 mm (navrženo na
základ statického výpo tu).
D ležité je, aby se výrobník chladu ke stavební konstrukci instaloval pružn na
silentbloky.
Výtah:

Vodící lišty výtahové kabiny se instalují ke stavební konstrukci rovn , aby nevznikaly
p i pojezdu kabiny rázy. K naprostému zamezení hluku od provozu výtahu bude výtahová
šachta provedena železobetonovou konstrukcí jako samonosnou pružn oddilatovanou od
ostatní konstrukce domu. Výtahový stroj bude instalován v i stavební konstrukci na
silentbloky. Zvedací n žková plošina bude opat ena gumou, která ztlumí náraz p i vkládání a
odebírání zboží. Plošinu bude instalována na t žkou plovoucí podlahu.
Strojovna VZT (S.20), plynová kotelna (S.21, S22):
Ve strojovn a v koteln bude provedena t žká plovoucí podlaha, vzduchotechnické a
chladící jednotky a plynové kotle budou instalovány na plovoucí železobetonové základy
zcela oddilatované od nosné konstrukce objektu i od okolní t žké plovoucí podlahy. Jako
pružná vrstva bude použit REGUPOL v tl. 30 mm, resp. Sylomer L 25, tl. 25 mm. Hmotnost
plovoucích ŽB základ bude v úrovni instalovaných za ízení a bude 2,5x vyšší.
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VZT za ízení a chladící za ízení se provede v i stavební konstrukci na silentbloky.
Mezi p íruby ventilátor a vzduchotechnické potrubí bude vložen pružný len – kompenzátor.
Veškeré VZT potrubí a chladící potrubí p i pr chodu stavební konstrukcí bude obaleno
rohožemi minerální izolace a na okrajích zpevn no stavební p nou (je nep ípustné potrubí ve
st n natvrdo zazdít). Ke stavební konstrukci se potrubí nainstaluje p es pružné záv sy.
Potrubní rozvody vody, odpadu a topení p i pr chodu stavební konstrukcí budou obaleny
(v etn kolen) p novou potrubní izolací tl. min. 12 mm. Je nep ípustné potrubí, resp. ást
potrubí „natvrdo“ zazdít do st ny. V koteln budou instalovány mezi p íruby erpadel (ÚT,
TUV, cirkula ní, kotlové) a potrubí pružné leny – kompenzátory od firmy Grundfos.
Parkovací zaklada e v garáži v 1. NP:
Systém zaklada
v garáží v 1. NP, v etn vrat budou instalovány ke stavební
konstrukci pružn na silentbloky. V míst instalace zaklada bude provedena t žká plovoucí
podlaha s pružnou vrstvou Sylomer L, resp. REGUPOL.
B.I.7.

P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
Zahájení prací
01/2009
Ukon ení prací
04/2010

B.I.8.

Vý et dot ených územn samosprávních celk

krajský ú ad:

Magistrát hlavního m sta Praha
Magistrát hl. m. Praha
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

místní ú ad:

Ú ad m stské ásti Praha 1
Vodi kova18
115 68 Praha 1

B.I.9.

Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad , které
budou tato rozhodnutí vydávat

- územní rozhodnutí o umíst ní stavby:
- rozhodnutí o p ípustnosti stavby (stavební povolení):
- kolauda ní rozhodnutí:

M stská
výstavby
M stská
výstavby
M stská
výstavby

ást Praha 1, odbor
ást Praha 1, odbor
ást Praha 1, odbor
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B.II.
B.II.1.

Údaje o vstupech
P da

Pozemky, na nichž je plánován zám r nemají BPEJ – nejsou vedeny ani jako orná
p da, ani jako pozemky plnící funkci lesa. P ehled dot ených pozemk je v následující
tabulce:
Dot ené pozemky:
Parcela .
vým ra (m2)
266/2
263
266/3
60

druh pozemku
zastav ná plocha a nádvo í
zastav ná plocha a nádvo í

BPEJ
nemá
nemá

K záboru zem d lské p dy nebo pozemk plnících funkci lesa tedy nedojde.

B.II.2.

Odb r a spot eba vody

Do objektu Petrská 2081 bude provedena nová polyetylénová vodovodní p ípojka
HDPE 63. Vodovodní p ípojka bude napojena na stávající litinový vodovodní ad LT 150
položený v Helmov ulici.
Ro ní spot eba vody v objektu bude cca 21 280 m3.

B.II.3.

Energetické zdroje

Objekt bude napojen na elektrickou rozvodnou sí . Rozvad RE bude p ipojen z nov
vybudované trafostanice v objektu Petrská 31 kabelem CYKY 3x240+120. Spot eba
elektrické energie je odhadována na úrovni 671 200 MWh/rok.
Pro vytáp ní objektu bude vybudována samostatná plynová teplovodní kotelna, která
vedle úst edního vytáp ní bude zajiš ovat i centrální oh ev TUV a oh ev topné vody pro
vzduchotechnická za ízení. Kotelna bude obsahovat 3 ks plynového kotle „DE DIETRICH“
– typ DTG 320-9 ECO NOX o výkonu 144 kW a 2 ks nep ímotopeného oh íváku TUV „DE
DIETRICH“ typ B 1000 o obsahu 1000 l a výkonu 110,7 kW. Kotelna bude umíst na v
suterénu objektu, odkou ení kotl bude vyvedeno nad st echu objektu.
Tepelná bilance:
- úst ední vytáp ní ...............................
96,0 kW
- vzduchotechnika ...............................
82,0 kW
-----------------------------------------------------------------sou et .................................................
178,0 kW
- oh ev TUV ......................................... 225,0 kW
P edpokládaná ro ní spot eba plynu je odhadována na cca 66 800 m3/rok.

B.II.4.

Surovinové zdroje

P i stavb budou použity b žn dostupné stavební materiály bez zvláštních nárok na
surovinové zdroje (beton, stavební dílce, keramické dlaždice, sklo apod.).
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Na lokalit se nenacházejí žádné surovinové zdroje (ložiska nerostných surovin,
podzemní vody apod.).

B.II.5.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Stavba bude p ístupná z ulice Helmova. Vstup do ulice Helmova je možný ze spodní
Klimentské ulice, i spolu s jednosm rným vjezdem z Petrského nám stí.
Budoucí hotel se nachází v Praze 1 – Staré M sto, Petrská 29 v zón 1, ve spádovém
území stanic metra.
Aby byly spln ny požadavky hl. m. Prahy, je nutno zajistit 6 parkovacích stání. V
parkingu je navrženo 11 parkovacích míst.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1.

Ovzduší

Údaje o ovzduší byly zpracovány v Rozptylové studii (p íloha F3). V objektu nebude
žádná výroba produkující specifické škodliviny do ovzduší. Zdrojem zne išt ní budou
stavební práce, vytáp ní a vyvolaná doprava.
Zne išt ní ovzduší p i výstavb
Demolice bude probíhat ru n s využitím drobné mechanizace (úhlová bruska,
elektrické sbíjecí kladivo apod.). Práce budou probíhat výhradn v denní dob , skute ná
pracovní doba, resp. využití jednotlivých dopravních a stavebních stroj bude trvat max. 8
hodin. Stavební práce budou provád ny pouze v pracovních dnech, v dob od 8.00 do 18.00
hodin.
Maximální denní p itížení provozu bude v dob betonáže 18 jízd/den, tj. 2 jízdy/hod a
pr m rné p itížení bude 1,5 jízd/hod a 12 jízd za den. P itížení na okraji komunikací
zatížených staveništní dopravou se tak bude pohybovat v max. krátkodobých hodnotách do
0,4 µg/m3 NO2, p ísp vek k pr m rné ro ní koncentraci bude menší než 0,002 µg/m3 NO2.
V ostatních referen ních bodech budou p ísp vky ješt menší.
Kritickou zne iš ující látkou pro pozadí v Praze se však v sou asné dob stávají
suspendované ástice PM10, jejichž ro ní imisní limit je p ekra ován na nejv tším území
Prahy ze všech limitovaných zne iš ujících látek. Emisní faktory umož ují však vypo íst
imisní p ísp vky však pouze z primárních zdroj . Ty se (dle emisních faktor MEFA) budou
pohybovat v max. krátkodobých hodnotách do 0,03 µg/m3 NO2, p ísp vek k pr m rné ro ní
koncentraci bude menší než 0,00008 µg/m3 NO2. U oxidu dusi itého a oxidu uhelnatého se
vypo tené hodnoty blíží skute ným. U prachu však významnou roli hraje sekundární
zne išt ní. Sekundární zne išt ní ovzduší vzniká vznosem zne iš ujících látek již usazených
z dot ených ploch, v etn komunikací. Jedná se hlavn o pevné ástice – prach. Plynné
sorbované složky se uvol ují do ovzduší (p i poklesu koncentrace v ovzduší) v zanedbatelné
mí e. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se tak dosahuje p i vysokých rychlostech
v tru, tj. nad 15 m/s. Tyto stavy lze v míst výstavby o ekávat cca po dobu 0,10 % doby
trvání v roce a to pouze p i západním sm ru v tru.
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Imisní p
PM10 [µg/m3]:
Bod .
1
2
3
4
5
6
7

ísp vek výstavby k 24 hodinové koncentraci a pr m rné ro ní koncentraci
název bodu . pozemku
Petrská 250
Petrská 254/1
Petrská 255
Helmova 271
Klimentská 270
Stárkova 259
Petrská 267 vnitroblok

Krmax24h PM10 Kr PM10
0,65
0,06
0,72
0,08
0,68
0,11
1,45
0,16
1,59
0,21
0,48
0,05
3,21
0,45

Stavební práce provád né v období velkého sucha jsou významným zdrojem prašnosti.
Proto je t eba vznik prašnosti snižovat na nejmenší možnou míru (viz kapitola D.IV).
Zne išt ní ovzduší p i provozu
Pro pot eby vytáp ní hotelu bude vybudována plynová kotelna o instalovaném výkonu
432 kW. Kotelna bude v 1.PP. Budou v ní 3 kotle po 144 kW, DE DIETRICH typ DTG 320-9
– ECO NOX s atmosférickými ho áky s ú inností spalování cca 92%.
Posuzovaná technologie pat í do spalovacích za ízení spalujících plynná paliva.
Jmenovitý tepelný výkon je
0,2 MW a < 5 MW a proto zdroj pat í do kategorie st ední
zdroj zne iš ování ovzduší.
Každý kotel bude odkou en samostatným komínovým pr duchem ø250mm nad
st echu objektu. Výrobce zaru uje u t chto kotl m rné emise NOx menší než 70 mg/m3 a CO
menší než 20 mg/kWh.
Spot eba plynu pro kotle bude 3 x 16,6 m3/hod, ro n 66 800 m3/rok. Oh ev TUV
bude nep ímotopenými zásobníky.
Výkony a emise z kotelny Petrská 31:
Objekt

Petrská 29

instalova spot eba spot eba
ný výkon paliva
paliva
3
[kW]
[m /h] [m3/rok]
488

49,8

66800

Emise
NOx
[g/s]

Emise
NOx
[kg/rok]

Emise
CO [g/s]

Emise
CO
[kg/rok]

0,00948

45,8

0,00271

13,1

Emise oxidu si i itého závisí na aktuálním obsahu síry ve spalovaném zemním plynu.
Jeho emise budou však v pr m ru cca 20krát nižší než uvedené (nízké) emise NOx. Proto
jsou u spalování zemního plynu nevýznamné. Obdobn jsou zanedbatelné emise pevných
látek.
Doprava
Vyvolaná doprava na 11 parkovací stání (max. 4 pojezdy ve špi kové hodin ) je
emisn nevýznamná.
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B.III.2.

Odpadní vody

Odpadní vody budou splaškové a deš ové. Množství splaškových vod je rovno
spot ebované vod (cca 21 280 m3 ). Splašková voda bude odvád na do splaškové kanalizace.
Nový objekt bude odkanalizován do stávající jednotné kameninové kanaliza ní
p ípojky DN 200, sklonu cca 6%, která je provedena z objektu Petrská 31/1167.
Deš ové vody:
V úrovni terénu budou umíst ny lapa e st ešní krytiny typu Hutterer + Lechner HL
600. Na st eše objektu v prostoru dvora bude umíst n dvorní vtoky HL 606.1 se zápachovou
uzáv rkou. Na vnit ním odpadním kanaliza ním potrubí bude umíst n pouze istící kus +
zápachová uzáv rka Geberit.
Množství deš ových vod: Qd = 185,25 m3/rok. Nedojde k nár stu deš ových vod
p ivád ných do ve ejné kanalizace. Na lokalit nejsou vhodné podmínky pro zasakování
srážkových vod, proto jedinou možností jejich odvodu je zaúst ní do svodného potrubí.

B.III.3.

Odpady

Odpady vzniklé realizací zám ru lze zásadn rozd lit do dvou hlavních skupin:
♦
odpady vzniklé p i stavb ;
♦
odpady vzniklé novým provozem.
Odpady vzniklé p i stavb
P ehled p edpokládaných odpad ukazuje následující tabulka i s jejich kategorizací:
. odpadu

03 01 05
08 01 11
08 01 12
08 04 09
08 04 10
12 01 01
12 01 03
12 01 13
12 01 21
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 07
17 01 01
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04
20 03 01

název odpadu

Piliny, hobliny, od ezky, d evo, d evot ískové desky a dýhy
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né
látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod íslem 08 01 11
Odpadní lepidla a t snicí materiály obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné
nebezpe né látky
Jiná odpadní lepidla a t snicí materiály neuvedené pod íslem 08 04 09
Piliny a t ísky železných kov
Piliny a t ísky neželezných kov
Odpady ze sva ování
Upot ebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod íslem 12 01 20
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
D ev né obaly
Sklen né obaly
Beton
D evo
Sklo
Plasty
Železo a ocel
Sm sné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03
Sm sný komunální odpad

kategorie
O
N
O
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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Odpady vzniklé novým provozem
(uvedeno je p edpokládané množství)
. odpadu
20 03 01
20 01 08
20 01 21
20 01 39
20 01 01
20 01 02

název odpadu
Sm sný komunální odpad
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Zá ivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
Plasty
Papír a lepenka
Sklo

kategorie

množství (t/r)

O
O
N
O
O
O

30
0,5
0,005
1
1
0,5

Odpady budou t íd ny a odstra ovány v souladu se zákonem (185/2001 Sb., o
odpadech a o zm n n kterých dalších zákon ve zn ní pozd jších p edpis ).
Odpady charakteru sm sného komunálního odpadu budou shromaž ovány ve
vymezeném prostoru. V tomto vymezeném prostoru budou shromaž ovány i druhotné
suroviny (p edevším z obal ). P edpokládán je pravidelný odvoz cca 2x týdn . Pro komunální
odpad jsou ur eny samostatné pojízdné kontejnery. B žný odpad z kuchyn bude ukládán do
nádob s víkem. Odpadový materiál, který má nebo m že mít nebezpe né vlastnosti (N), bude
shromaž ován odd len do zvláš k tomu ur ených nádob. Veškerý odpad bude odstra ován
specializovanou autorizovanou firmou za dodržení zákona o odpadech 185/2001Sb a
související vyhlášky 381/2001Sb. a 383/2001Sb.

B.III.4.

Hluk

Ovlivn ní hladiny hluku b hem stavby a p i provozu objektu bylo podrobn
posouzeno v Akustické studii (p íloha F4). Zde jsou proto uvedeny pouze zásadní údaje.
Hluk b hem stavby
Hluk v chrán ném venkovním prostoru staveb okolní chrán né zástavby:
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve sledovaných bodech zjišt né výpo tem
Sledovaný
LAeq,T (dB)
bod .:
Rozebírání st echy a
Bourací práce
Hrubá výstavba
krovu stávajícího
obvodového zdiva
novostavby
objektu p. 2081/II.
stávajícího objektu p.
plánovaného hotelu –
2081/II – ze strany
betonáž p ízemí
ulice Helmova.
1
60
59
65
2
53
43
62
3
54
43
62
4
52
44
59
5
65
65
65
Vypo tené hodnoty LAeq,14h jsou pod, resp. v úrovni hygienického limitu 65 dB, který
je stanoven pro hluk ze stavební innosti v asovém rozmezí 7–21 hodin dne.
D.IV.

Aby nebyl p ekro en hygienický limit musí být dodržena opat ení popsaná v kapitole
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Hluk v chrán ném vnit ním prostoru staveb sousedících obytných dom :
Nejbližším chrán ným vnit ním prostorem staveb ve sm ru ke staveništi Petrská 29
jsou obytné místnosti byt domu Helmova 8/1746 (v úrovni 4. a 5. NP), obytné místnosti byt
domu Petrská 29/118 a hotelové pokoje hotelu Petrská 31 (objekt ze strany ulice P tova).
Hodnota R´w mezi stávajícím objektem p. 2081/II, který bude demolován a sousedícími
objekty na úrove : R´w > 52 dB (konstrukce z plných cihel ve skladb : st na tl. 300 - 600
mm, dilata ní spára, st na tl. 300 - 600 mm).
V prostoru demolovaného objektu lze p edpokládat hodnotu LAeq,T od stavebních
mechanism v úrovni: LAeq,T < 75 dB (vztaženo k asovému úseku trvání stavby 14
hodin/pracovní den).
P edpokládaná hodnota LAeq,T od zdroj hluku souvisejících se stavební inností v
objektu p. 2081/II bude < 50 dB. Tato hodnota je pod hygienickým limitem LAeq,s = 55 dB
stanoveným pro asový úsek stavby od 7 do 21 hodin v pracovní dny.
Hluk z provozu zám ru
Hluk v chrán ném vnit ním prostoru staveb hotelu
V hlu ných prostorách lze p edpokládat následující maximální hodnoty LAmax od
instalovaných za ízeních:
- plynová kotelna:
LAmax ~ 75 dB
- strojovna VZT:
LAmax ~ 85 dB
- zaklada ový systém v garáži v 1. NP:
LAmax ~ 70 dB
- místnost 610 (místo instalace výrobníku chladu v 6.pat e):
LAmax ~ 70 dB
Hladiny akustického tlaku A ve vybraných vnit ních prostorách staveb novostavby
hotelu Petrská 29 (uvažována pouze cesta ší ení hluku na základ vzduchové pr zvu nosti
konstrukce a na základ p enosu vibrací):
Vybraná místnost charakterizující chrán ný vnit ní
prostor staveb novostavby hotelu
Zasedací místnost (S.15) v 1.PP
Hotelový pokoj (ložnicový prostor 101,102) v 1.pat e.
Hotelový pokoj (ložnicový prostor 507) v 5.pat e.
Hotelový pokoj (ložnicový prostor 603) v 6.pat e.

LAmax (dB)

Hygienický limit

~ 38
~ 33
~ 33
~ 28

LAmax = 45 dB
LAmax = 40 dB
LAmax = 40 dB
LAmax = 40 dB

Pro snížení hladiny hluku jsou navrženy a projektantem akceptovány akustické úpravy
polootev eného prostoru 610 v 6. pat e, kde bude instalován výrobník chladu (viz kapitola
B.I.6.).
Hluk v chrán ném venkovním prostoru staveb
Z hlediska hluku vyza ovaného sm rem do venkovního prostoru jsou nejvýznamn jší
zdroje technického zajišt ní hotelu situované na st eše hotelu – výrobník chladu (1x),
vyúst ní komín kotelny (3x) a VZT vyústky (18x).
Výpo et je proveden pro letní variantu – v provozu chladící jednotka na st eše objektu,
VZT jednotky na plný výkon a kotelna na 1/3 výkonu (pouze oh ev TUV) a pro zimní
variantu – v provozu VZT jednotky a kotelna na plný výkon, chladící jednotka v 6.pat e
mimo provoz. Výsledky jsou na stran bezpe nosti výpo tu, protože soub h všech zdroj
VZT v denní, resp. hlavn v no ní dob prakticky nenastane.
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Výsledky výpo tu od výše uvedených zdroj technického zajišt ní novostavby Hotelu
Petrská 29:
Sledovaný bod .
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A
Letní varianta
Zimní varianta
1
36,9
33,0
2
39,4
39,5
3
39,4
37,7
4
32,7
30,1
5
35,4
33,7
Nejistota výpo tu je 2 dB.
Hodnoty budou pro variantu letního i zimního provozu pod hygienickým limitem
LAeq,8h = 50 dB pro 8 nejhlu n jších po sob následujících hodin dne a pod, resp. v úrovni
hygienického limitu LAeq,1h = 40 dB pro nejhlu n jší 1 hodinu v noci.
V Akustické studii jsou podrobn popsána opat ení, která je nutno dodržet ke snížení
hluku v objektu. Podmínky a opat ení stanovené hlukovou studií byly zapracovány do
projektu (viz kapitola B.I.6.). Jejich spln ní umož uje dodržet všechny hlukové limity.

B.III.5.

Oslun ní a denní sv tlo

Oslun ní:
Pro stavbu byla zpracována Studie oslun ní a denního osv tlení. Bylo posuzováno
oslun ní pro objekty P tova 3 a Helmova 8.
Ze studie vyplývá, že objekt P tova 3 nemá dvorní fasádu v bec oslun nou v úrovni
1., 2. a 3. NP ani za stávajícího stavu. Dvorní fasáda bude oslun na ve 4. NP za stávajícího
stavu 30 min a nebude tedy dostate n oslun na dle požadavk
SN 73 4301. Po realizaci
navrhované výstavby se tento nevyhovující stav nezm ní.
Denní osv tlení:
Posuzované kancelá e sousedního objektu Helmova 8 budou i nadále využitelné pro
umíst ní trvalého pracovního místa v rozsahu dle stávajícího stavu.
U obytných místností bytového domu P tova 3, které jsou již za stávajícího stavu
nevyhovující, nedojde po výstavb objektu Petrská 29 ke zhoršení initele denního osv tlení.
B.III.6.

Vibrace

Vibrace budou zp sobovány p edevším p i stavb , budou však zna n tlumeny
podložím. Je nutné však p i demoli ních pracích brát ohled na p ilehlou zástavbu. P i provozu
zám ru se zdroje vibrací nep edpokládají.
B.III.7.

Zá ení ionizující a neionizující

V p edm tném území nejsou žádné zdroje ani za ízení, která by byla zdrojem
ionizujícího zá ení ve smyslu § 2 písm. c) zákona . 18/1997 Sb., o mírovém využívání
jaderné energie a ionizujícího zá ení (atomový zákon) a o zm n a dopln ní n kterých zákon
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ve zn ní pozd jších p edpis a neionizujícího zá ení ve smyslu § 35 zákona 258/2000 Sb., o
ochran ve ejného zdraví ve zn ní pozd jších p edpis .
Zám r p i provozu nebude pracovat s žádnými zdroji zá ení.
B.III.8.

Rizika havárií

Rizika havárií jsou dána charakterem zám ru a jeho provozu. Nejvýrazn jším je riziko
požáru. V rámci projektu bylo vypracováno „Požárn bezpe nostní ešení“. Ostatní havárie
jsou minimální a v podstat takové havárie lze odstranit pomocí b žných provozních opat ení.

C.
C.I.
C.I.1.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ NA VE EJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného území
Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Zám r se nachází na území hlavního m sta Praha v katastrálním území Nové M sto
(727181). Stavba je umíst na ve vnitrobloku a je p ístupná z ulice Helmova .p. 2081. Na
pozemku se nachází p vodn dvoupatrová budova, vystav ná v letech 1883–84, která byla ve
dvacátých letech 20. století nastav na a v 70. letech 20. století zcela p estav na. Tehdy došlo
k vým n oken i dve í a likvidaci štukatérské výzdoby a k razantním p estavbám interiér a
dispozic. Na parcele se nachází i dvoupatrová dvorní dílna z konce 19. století, která doplnila
starší dvorní zástavbu, rovn ž druhotnými úpravami znehodnocená.

C.I.2.

Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p írodních zdroj

Na lokalit zám ru ani v jeho blízkém okolí se nevyužívají žádné p írodní zdroje.
V dalším textu je podána základní charakteristika oblasti, ze které vyplývá, že na lokalit je
možnost využívání nebo ovlivn ní p írodních zdroj prakticky nulová.
Geomorfologicky oblast zám ru náleží do Pražské kotliny:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

provincie:
subprovincie:
oblast:
celek:
podcelek:
okrsek:

I
I5
I5A
I5A-2
I5A-2A
I5A-2A-d

eská vyso ina
Poberounská soustava
Brdská podsoustava
Pražská plošina
í anská plošina
Pražská kotlina

Pražská kotlina je st ední ást í anské plošiny. Jedná se o erozní kotlinu v povodí
eky Vltavy na staropeleozických b idlicích, drobách, pískovcích a k emencích Barrandienu.
Vyvinuty jsou hojn pleistocenní í ní písky a št rky. Je jen nepatrn nebo málo zalesn ná
dubovými a smíšenými lesními porosty, charakteristické jsou m stské zahrady v intravilánu
Prahy.
Území zám ru náleží do klimatického regionu T2 (QUITT, 1971), charakterizovaného
dlouhým teplým a suchým létem, velmi krátkým p echodným obdobím, s teplým až mírn
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teplým jarem i podzimem, krátkou, mírn teplou suchou až velmi suchou zimou, s velmi
krátkým trváním sn hové pokrývky.
Hydrologicky pat í oblast do povodí Vltavy (1-12-02). Nejbližší vodote í je Vltava
(cca 350 m od lokality), která pramení na Šumav a ústí zleva do Labe u M lníka ve výšce
155 m n.m..

C.I.3.

Schopnost p írodního prost edí snášet zát ž

♦

Územní systém ekologické stability:
Lokalita leží v ochranném pásmu
nadregionálního biokoridoru . K 59 Údolí Vltavy - Št chovice.

♦

Zvlášt chrán ná území:

v okolí zám ru nejsou.

♦

Území p írodních park :

v okolí nejsou.

♦

Významné krajinné prvky: v okolí nejsou.

♦

Území historického, kulturního nebo archeologického významu: pozemek se
nachází na památkov chrán ném území Pražské památkové rezervace

♦

Území hust zalidn ná: území je hust zalidn no. Lokalita se nachází v m stské ásti
Praha 1, uprost ed liniové zástavby.

♦

Území zat žovaná nad míru únosného zatížení: nejsou.
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C.II. Stru ná charakteristika stavu složek životního prost edí v dot eném území, které
budou pravd podobn významn ovlivn ny
Celková realizace zám ru zásadn neovlivní životní prost edí v lokalit . Výrazn ji by
mohly být postiženy rozptylové a hlukové podmínky. Byla tedy vypracována Rozptylová
studie (p íloha F3) a Akustická studie (p íloha F4). Dále bude ovlivn na zele .

C.II.1.

Ovzduší

Posuzované území se nachází tém v centru Prahy, v nadmo ské výšce cca 195
m.n.m. Okolní terén je p ibližn rovinný. V t sné blízkosti není sice výrazná automobilová
doprava, místo je však zasahováno zne išt ním z Prahy p i všech sm rech v tru.
V okolí proponované výstavby lze o ekávat tyto koncentrace zne iš ujících látek:
Pr m rné ro ní koncentrace škodlivin v daném území – porovnání s limity:
Škodlivina
Kr [ µg/m3 ]
limit [ µg/m3 ]
NOx
78
80*)
NO2
40
40; 44**)
SO2
6
50
PM10
37
40

*) dnes již neplatný limit
**) s mezí tolerance pro rok 2008

Na nejbližších m ících stanici AIMs nám stí Republiky a Riegrovy sady byly nam eny v roce 2007 tyto pr m rné hodnoty koncentrací zne iš ujících látek:
Pr m rné ro ní koncentrace oxid dusíku NOx a oxidu dusi itého NO2 na stanicích
Nám. Republiky [ µg/m3 ]:
stanice
NOx
NO2
Nám. Republiky *)
55,1
34,7
Riegrovy sady
42,5
30,1
*) pouze za 3. a 4. kvartál 2007.

C.II.2.

Hluk

Oblast plánované novostavby hotelu je stín ná v i dopravn zatíženým komunikacím
(zejména magistrála východním sm rem) stávajícími objekty. Ulice Helmova je málo zatížená
dopravou.
Podle hlukových map zve ejn ných na serveru atlasu životního prost edí v Praze, jsou
sou tové hlukové hodnoty z automobilové a tramvajové dopravy pod úrovní 50 dB ve dne i v
noci.
C.II.3.

Voda

P i výstavb dojde k pom rn malému zahloubení sou asných sklep – o 70 cm. Podle
technické zprávy by toto zahloubení nem lo zasáhnout hladinu podzemní vody, což odpovídá
i umíst ní zám ru nad místní erozivní bází, kterou tvo í eka Vltava. Výškový rozdíl tvo í 7
m, což p i hloubce sklepa 5,2 m znamená, že hladina podzemní vody nebude ovlivn na.
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C.II.4.

P da

Pozemky 266/2 a 266/3 jsou vedeny v katastru nemovitosti jako zastav ná plocha a
nádvo í. P i výstavb tedy nedojde k záboru ZPF.

C.II.5.

Geofaktory životního prost edí

♦

Vlastnosti horninového prost edí: Vlastnosti horninového prost edí na lokalit
nejsou p esn známy, protože prakticky celý povrch území je zastav n. Podle IG map
je horninové prost edí na lokalit ve svých svrchních partiích tvo eno antropogenními
uloženinami a terasovými sedimenty Vltavy.

♦

Jevy na zemském povrchu: Lokalita se nachází uprost ed liniové zástavby. Pozemek
je zastav n. Žádné zvláštní jevy na zemském povrchu nebyly pozorovány.

♦

Procesy v horninovém prost edí: Význa né procesy nejsou p edpokládány, protože se
jedná o geologicky stabilní oblast.

C.II.6.

Fauna a flóra

Fauna:
Na lokalit nebyly p i inventarizaci zastiženy žádné druhy živo ich . Obecn lze
o ekávat výskyt p edevším pták (nap . holub domácí – Columba livia f. domestica aj.). Na
lokalit však nebylo zaznamenáno jejich hnízd ní, takže p edpokládáme pouze jejich p elety.
Flóra:
Na lokalit se nevyskytuje žádná zele . V t sn blízkosti lokality roste v chodníku
jeden vzrostlý exemplá pajasanu žlaznatého (Ailanthus altissima). Tento strom bude v rámci
stavby pokácen. Odbor životního prost edí (M stská ást Praha 1) vydal dne 7.5. 2008 pod
.j. ÚM P1/035224/2008/OŽP/Zo k tomuto kácení povolení, s od vodn ním, že jde o
náletovou krátkov kou d evinu na daném míst zcela neperspektivní – viz p íloha F6
Oznámení.
Na lokalit se nevyskytují žádné druhy rostlin ani živo ich
114/92Sb.
C.II.7.

chrán né dle zákona

Územní systémy ekologické stability

V nejbližším okolí nejsou žádné významné krajinné prvky (VKP). Lokalita leží
v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru . K 59 Údolí Vltavy - Št chovice.
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C.II.8.

Ostatní charakteristiky

Zne išt ní horninového prost edí
Zne išt ní horninového prost edí nebylo zkoumáno a vzhledem k bývalému využívání
pozemku (d m bez pr myslové výroby) se nep edpokládá.
Krajina a krajinný ráz
Lokalita a její širší okolí byly zna n pozm n ny inností lov ka. Krajinný ráz je dán
umíst ním stavby v intravilánu HMP a nebude stavbou zm n n.
Chrán né oblasti, p írodní rezervace, prvky Natura 2000
Lokalita zám ru neleží v žádné chrán né oblasti i p írodní rezervaci. P ípadný vliv na
pta í oblasti a evropsky významné lokality podle § 45i odst. 1 zákona . 114/1992 Sb., o
ochran p írody a krajiny ve zn ní pozd jších p edpis posoudil Odbor ochrany prost edí
MHMP s tím, že zám r nem že mít na zmín né lokality významný vliv (viz p íloha H).
Ochranná pásma
Lokalita leží v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru . K 59 Údolí Vltavy Št chovice.
Architektonické a historické památky, archeologická nalezišt
Stávající objekt p. 2081 byl p vodn dvoupatrovým dvorním objektem p iléhajícím
k p. 1168/II, Petrská 29, zbudovaným v letech 1883–84, který byl ve dvacátých letech 20.
století nastav n a v 70. letech 20. století zcela p estav n. Tehdy došlo k vým n oken i dve í a
likvidaci štukatérské výzdoby a k razantním p estavbám interiér a dispozic. Na parcele se
nachází i dvoupatrová dvorní dílna z konce 19. století, která doplnila starší dvorní zástavbu,
rovn ž druhotnými úpravami znehodnocená.
Stav dnešního p. 2081 je tak z hlediska architektonických i památkových hodnot siln
podpr m rný, jak dokládá i regula ní plán Petrské tvrti, kde se píše: „V urbanisticky
nedotvo ené a nejasné situaci lomu Helmovy ulice je regulací umožn na p estavba stávajícího
objektu podpr m rné architektonické kvality. Specifická situace vytvá í podmínky pro vznik
stavby svébytného architektonického výrazu. Regulace p edpokládá kaskádovité vyvíjení
objemu nové stavby a korekce uli ního prostoru…“. Za hodnotná a zachování hodná však lze
pokládat sklepení objektu a také hlavní v etenovité schodišt .
Lokalita se nachází v památkov chrán ném území (Pražská památková rezervace).
P ed zapo etím zemních prací bude zasláno oznámení instituci provád jící archeologický
výzkum (Muzeum hlavního m sta Prahy). V p ípad u in ní archeologického nálezu b hem
výkopových prací je nutné postupovat dle §23, zákona 20/1987 Sb.

C.II.9.

Situování stavby ve vztahu k územn plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s územn plánovací dokumentací, což je doloženo v ásti H .
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D.

ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA VE EJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

D.I.

Charakteristika možných vliv a odhad jejich velikosti a významnosti

Charakter zám ru, jeho stavba a provoz mohou ovlivnit kvalitu ovzduší a hlukové
pom ry v lokalit . Proto byly vypracovány speciální studie, které tyto vlivy eší. Jejich
významu jsou v novány samostatné následující subkapitoly.

D. I.1.

Vliv na ovzduší

Vliv na ovzduší byl posouzen Rozptylovou studií, která je samostatnou p ílohou
tohoto Oznámení (F3, za azená na konci zprávy). K ovlivn ní ovzduší dojde jednak p i
vlastní stavb a dále p i provozu zám ru. Základní údaje jsou též v kapitole B.III.1. (Množství
a druh emisí do ovzduší).
Zne išt ní ovzduší p i výstavb
Emise zne iš ujících látek v rámci výstavby budou vznikat jak primárn , tj. z vlastních mechanizm a jejich innosti a provozu automobil na p íjezdových trasách, tak sekundárn , tj. vznosem zne iš ujících látek již usazených z dot ených ploch, v etn komunikací.
P itížení na okraji komunikacích zatížených staveništní dopravou se tak bude
pohybovat v max. krátkodobých hodnotách do 0,4 µg/m3 NO2, p ísp vek k pr m rné ro ní
koncentraci bude menší než 0,002 µg/m3 NO2. V ostatních referen ních bodech budou
p ísp vky ješt menší.
Kritickou zne iš ující látkou pro pozadí v Praze se však v sou asné dob stávají
suspendované ástice PM10, jejichž ro ní imisní limit je p ekra ován na nejv tším území
Prahy ze všech limitovaných zne iš ujících látek. Emisní faktory umož ují však vypo íst
imisní p ísp vky však pouze z primárních zdroj . Ty se (dle emisních faktor MEFA) budou
pohybovat v max. krátkodobých hodnotách do 0,03 µg/m3 NO2, p ísp vek k pr m rné ro ní
koncentraci bude menší než 0,00008 µg/m3 NO2. U oxidu dusi itého a oxidu uhelnatého se
vypo tené hodnoty blíží skute ným. U prachu však významnou roli hraje sekundární
zne išt ní.
Sekundární zne išt ní ovzduší
Sekundární zne išt ní ovzduší vzniká vznosem zne iš ujících látek již usazených
z dot ených ploch, v etn komunikací. Jedná se hlavn o pevné ástice – prach. Plynné
sorbované složky se uvol ují do ovzduší (p i poklesu koncentrace v ovzduší) v zanedbatelné
mí e. Množství emitovaného prachu závisí na množství uvol ovatelné (nikoli pevn vázané
složky) na ploše, na velikostním složení usazeného prachu, na jeho soudržnosti a vlhkosti a na
rychlosti v tru. Výrazným faktorem je vlhkost prachu. P i vlhkosti nad 35 % velikost emisí
z usazeného prachu na skládkách se blíží tém nule. Imisní koncentrace pak dále závisí na
odlehlosti posuzovaného místa od zdroje, rychlosti v tru a rozptylových podmínkách.
Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se tak dosahuje p i vysokých rychlostech v tru,
tj. nad 15 m/s. Tyto stavy lze v míst výstavby o ekávat cca po dobu 0,10 % doby trvání
v roce a to pouze p i západním sm ru v tru.
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Stanovení p edpokládané imisní zát že ze sekundárního prachu výpo tem má v sob
adu úskalí a jeho vypovídací hodnota je vyšší pouze u speciálních p ípad (plošné skládky
sypkých materiál , vyschlá kalová pole, skládky popílku apod.). U stavební innosti je rozsah
vstupních faktor takový, že výpo tové stanovení má znehodnocující chyby. Pro stanovení
emisní vydatnosti stavby tak lze s jistými omezeními využít výsledky m ení v okolí
provád ných staveb v rámci výstavby stanic metra. Ta samoz ejm hodnotí sekundární i
primární zne išt ní jako celek (zde primární zejména z rozpojování a p emis ování sypkých
hmot) a proto výpo et na jejich základ provedený hodnotí primární a sekundární
zne išt ní jako celek. V další tabulce jsou uvedeny vypo tené hodnoty imisního p itížení
prachem PM10, ve vybraných referen ních bodech – pro hodnocení výstavby byly body
dopln ny ješt o místo ve vnitrobloku na objektu Petrská 29., pozemek 267.
Imisní p ísp vek výstavby nadstavby k 24 hodinové koncentraci a pr m rné ro ní
koncentraci PM10 [µg/m3]:
Bod . název bodu . pozemku
Krmax24h
Kr
PM10
PM10
1
Petrská 250
0,65
0,06
2
Petrská 254/1
0,72
0,08
3
Petrská 255
0,68
0,11
4
Helmova 271
1,45
0,16
5
Klimentská 270
1,59
0,21
6
Stárkova 259
0,48
0,05
7
Petrská 267 vnitroblok
3,21
0,45
P es malou vypovídací hodnotu vypo tených hodnot v p edchozí tabulce je t eba
konstatovat, že stavební práce provád né v období velkého sucha jsou významným zdrojem
prašnosti. Proto je t eba vznik prašnosti snižovat na nejmenší možnou míru. K omezení
vzniku prachové zát že (sekundární i primární p i vlastní innosti rozpojování a p emis ování
tuhých hmot) je proto t eba zajistit opat ení, která jsou uvedena níže v kapitole D.IV.
Zne išt ní ovzduší vytáp ním objektu
Toto hodnocení je provedeno pro zásadní škodlivinu, pro kterou pom r mezi emisemi
a imisními limity je nejvyšší íslo a má emisní limit. V daném p ípad je to oxid dusi itý
NO2. Jsou-li spln ny imisní limity pro NO2 budou s velkou rezervou spln ny limity i pro
ostatní škodliviny.
V následující tabulce jsou uvedeny maximální imisní p ísp vky (hodinová maxima) a
p ísp vek k pr m rné ro ní koncentraci NO2 v referen ních bodech.
Max. krátkodobé (hodinové) imisní p ísp vky NO2 a p ísp vek k pr m rné ro ní
koncentraci [µg/m3]:
Bod . název bodu . pozemku
Kmax
Kr
1
2
3
4
5
6

Petrská 250
Petrská 254/1
Petrská 255
Helmova 271
Klimentská 270
Stárkova 259

0,47
2,67
2,90
1,10
0,58
0,69

0,012
0,076
0,104
0,033
0,021
0,032
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Shrnutí výsledk rozptylové studie:
♦

Pro rekonstruovaný d m na hotel Petrská 29 v Praze 1, jsou navrženy kotle s nízkými
emisemi oxid dusíku.

♦

P ísp vek k celoro nímu pr m rné koncentraci NO2, jakožto škodliviny pro posouzení
vlivu objektu na ovzduší rozhodující, bude nejvyšší na budov na pozemku Petrská 255 a
bude menší než 1,45 % krátkodobého limitu pro NO2 a 0,26 % limitu ro ního.

♦

K p ekro ení platných imisních limit (v etn meze tolerance) v okolí objektu vlivem
posuzovaného zdroje nedojde ani v sou tu s pozadím. Sou tová hodnota s pozadím závisí
zejména na velikosti pozadí. To je však v sou asné dob v limitu pouze s využitím meze
tolerance.

♦

Provoz vytáp ní objektu hotelu Petrská 29 kvalitu ovzduší v okolí ovlivní velmi
málo. Ta bude záviset p edevším na vývoji zne išt ní ovzduší v Praze.

♦

Tato p íznivá skute nost je dána tím, že pro rekonstruovaný objekt Petrská 29 jsou
navrženy kotle nízkými emisemi oxid dusíku, výkon kotelny je relativn malý a
vyvolaná doprava je emisn nevýznamná.

♦

P i výstavb je t eba dodržovat veškerá dostupná opat ení k omezení prašné zát že (viz
kap. D.IV).

D. I.2.

Vliv na hlukové pom ry

Vliv na hlukové pom ry lokality p i výstavb a provozu zám ru byl posouzen
v Hlukové studii (p íloha F4 za azená na konci zprávy). Hlukové pom ry lokality budou
ovlivn ny p i stavb i p i provozu zám ru. Základní údaje jsou též v kapitole B.III.4. (Zdroje
hluku).
Hluk ze stavební innosti
V následující tabulce jsou uvedeny výpo tem zjišt né ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A ve sledovaných bodech . 1 - 5.

Sledovaný bod .:
1
2
3
4
5

LAeq,T (dB)

Rozebírání st echy a
krovu stávajícího
objektu p. 2081/II.

Bourací práce
obvodového zdiva
stávajícího objektu p.
2081/II – ze strany ulice
Helmova.

Hrubá výstavba
novostavby
plánovaného hotelu –
betonáž p ízemí

60
53
54
52
65

59
43
43
44
65

65
62
62
59
65

Z tabulky je z ejmé, že ve sledovaných bodech . 1 - 5 charakterizujících chrán ný
venkovní prostor staveb okolní zástavby jsou hodnoty LAeq,14h pod, resp. v úrovni
hygienického limitu 65 dB, který je stanoven pro hluk ze stavební innosti v asovém
rozmezí 7 – 21 hodin dne.
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Na základ výpo tu lze jednozna n konstatovat, že hlukové pom ry v chrán ných
vnit ních prostorách staveb dom v blízkosti staveništ od hluku pronikajícího
z venkovního prostoru vzduchem od stavební innosti v rámci výše uvedené akce budou
charakterizovány hodnotami LAeq,T v úrovni pod 39 dB. Výpo et vychází z faktu, že
hodnota LAeq,T v chrán ném venkovním prostoru staveb od stavební innosti bude v úrovni
65 dB.
Hluk z provozu zám ru
Hluk v chrán ném vnit ním prostoru hotelu.
Podle výpo t
akustické studie jsou hladiny akustického tlaku A ve
vybraných vnit ních prostorách staveb novostavby hotelu Petrská 29 (uvažována pouze cesta
ší ení hluku na základ vzduchové pr zvu nosti konstrukce a na základ p enosu vibrací):
Vybraná místnost charakterizující chrán ný vnit ní
prostor staveb novostavby hotelu
Zasedací místnost (S.15) v 1.PP
Hotelový pokoj (ložnicový prostor 101,102) v 1.pat e.
Hotelový pokoj (ložnicový prostor 507) v 5.pat e.
Hotelový pokoj (ložnicový prostor 603) v 6.pat e.

LAmax (dB)

Hygienický limit

~ 38
~ 33
~ 33
~ 28

LAmax = 45 dB
LAmax = 40 dB
LAmax = 40 dB
LAmax = 40 dB

Výpo tem zjišt né hodnoty LAmax ve vybraných místnostech charakterizujících
chrán ný vnit ní prostor staveb, který bude nejvíce ohrožen od zdroj technického zajišt ní
hotelu, jsou pod hygienickými limity.
Hluk v chrán ném venkovním prostoru staveb
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpo tu v chrán ném venkovním
prostoru od zdroj technického zajišt ní novostavby Hotelu Petrská 29.
Sledovaný bod .
1
2
3
4
5

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A
Letní varianta
Zimní varianta
36,9
33,0
39,4
39,5
39,4
37,7
32,7
30,1
35,4
33,7

Z tabulky je z ejmé, že výpo tem zjišt né hodnoty LAeq,T v bodech . 1 – 5
charakterizujících chrán ný venkovní prostor staveb nejbližší stávající obytné zástavby od
zdroj TZB novostavby hotelu Petrská 29 budou pro variantu letního i zimního provozu pod
hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro 8 nejhlu n jších po sob následujících hodin dne a
pod resp. v úrovni hygienického limitu LAeq,1h = 40 dB pro nejhlu n jší 1 hodinu v noci.
Hluk v chrán ném vnit ním a venkovním prostoru staveb od zdroj technického
zajišt ní novostavby hotelu Petrská 29 bude vyhovovat sou asn platnému na ízení
vlády . 148/2006 Sb., tzn. nebudou p ekro eny hygienické limity hluku. Je ovšem nutné
dodržet opat ení navržená akustickou studií, respektovaná projektantem a dále uvedená
v kapitole D.IV.
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D.I.3.

Ostatní vlivy
Ostatní vlivy nejsou významné a jsou proto jen krátce charakterizovány:

Vliv na ve ejné zdraví
Vlivy, které by se mohly negativn projevit (rozptylové a hlukové podmínky), byly
detailn diskutovány v p edchozích kapitolách a p íslušných odborných studiích. K p ekroení p íslušných limit nedojde.
Nezanedbatelné jsou faktory pohody. Tyto mohou být zhoršeny p i stavb a jsou
navržena opat ení, související s ovzduším a hlukem, aby jejich dopad byl co nejmenší. Na
druhou stranu je pot eba zd raznit, že zám r výrazn zlepší vzhled a charakter lokality.
Voda
K ovlivn ní hladiny ani kvality podzemní vody nedojde. Zám r bude realizován nad
hladinou podzemní vody.
Umíst ní lokality (zpevn né plochy) neumož uje zasakování, srážková voda bude
odvád na do kanalizace, odtok však nebude v tší, nežli je v sou asnosti. K ovlivn ní
povrchových tok rovn ž nem že dojít.
Flóra a fauna
Na lokalit nebyly zastiženy žádné chrán né druhy rostlin nebo živo ich . Jediný
strom (pajasan žláznatý – Ailanthus altissima) bude p i stavb pokácen v souladu s právními
p edpisy (viz p íloha F6).
Ekosystémy
Stavbou ani provozem zám ru nebudou ovlivn ny ekosystémy.
Horninové prost edí
Stavbou ani provozem zám ru nebude ovlivn no horninové prost edí na lokalit . P i
stavb dojde k nevýznamnému zahloubení suterénu pod stávající úrove (o 70 cm). Na
lokalit p evládají p edevším antropogenní materiály a dále se vyskytují kvartérní fluviální
uloženiny (št rky a písky) eky Vltavy.

D.II. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci
Lokalita se nachází v hust osídlené a zastav né m stské ásti Praha 1. Provedené
studie (rozptylová, akustická a oslun ní) prokázaly, že vliv zám ru je nevýznamný, resp. že
nedojde ke zhoršení sou asného stavu nebo p ekro ení p íslušných limit . Vlivy zám ru
budou omezeny jen na lokalitu a její nejbližší okolí.

D.III. Údaje o možných významných nep íznivých vlivech p esahujících státní hranice
Charakter a rozsah zám ru vylu ují takové nep íznivé vlivy, které by mohly
p esáhnout hranice R.
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D.IV. Opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad
vliv
D.IV.1.

kompenzaci nep íznivých

Opat ení p i stavb

Ovzduší
Vznik prašnosti je nutné snižovat na nejmenší možnou míru. K omezení vzniku
prachové zát že (sekundární i primární p i vlastní innosti rozpojování a p emis ování tuhých
hmot) je proto t eba zajistit:
♦

V místech rozpojování materiálu pracovat pouze s materiálem vlhkým. Tzn. zkráp t,
p edem vlh it, využívat operativn k innostem produkujícím prašnost vlhká období.

♦

Shozy všech materiál provozovat zakryté.

♦

Zajistit o istu všech mechanizm p i odjížd ní z upravované plochy.

♦

Zajistit pravidelný mokrý úklid dot ených p íjezdových komunikací. Ten ne ešit pouze
splachem, nýbrž i sb rem.

♦

Všechna opat ení provád ná k omezení prašnosti za adit do provozních p edpis a zajistit
prokazatelné seznámení pracovník s t mito opat eními

♦

P i výb ru provád cí firmy sledovat také v nabídce hledisko ohledu na vliv na životní
prost edí

Hluk
V p ípad chrán ného vnit ního prostoru staveb stavebn sousedících dom Helmova
8/1746, Petrská 29/1168 a Petrská 31/1167 nebude od stavební innosti zám ru p ekro en
hygienický limit LAeq,s = 55 dB stanovený pro asový úsek stavby od 7 do 21 hodin
v pracovních dnech. Je ovšem nutné dodržet následující:
♦

Je nutné použít mechanismy s hlu ností, která nep ekro í hodnoty uvedené v následující
tabulce (tabulka .5 akustické studie – p íloha F4 Oznámení), dále je nutné dodržet
vytížení stroj uvedené v tabulce na následující stran .

♦

Je t eba provést výb r stroj s co nejnižší hlu ností, tzn. použít nové a tím mén hlu né
neopot ebované mechanismy (toto by m la být podmínka pro výb rové ízení dodavatele
stavby).

♦

D ležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební innosti na okolní zástavbu, a
tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dot ené oblasti je asové
omezení hlu ných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné
hlu né mechanismy (automix, erpadlo na beton, el. pilu, rozbrušova ku, sbíje ku,
bourací kladivo, p íklepovou vrta ku, motorovou et zovou pilu, malé rypadlo,…)
provozovat v dob od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, a to pouze v pracovní dny (mimo
sobot a ned lí).

♦

Je nep ípustné z hlediska rušení hlukem provád t stavební innost v dob od 21 do 7
hodin a mimo pracovní dny, kdy platí snížené hygienické limity v chrán ném vnit ním
prostoru staveb stavebn sousedících objekt a v chrán ném venkovním prostoru staveb.

♦

Bourací práce ve st nách sm rem ke stavebn sousedícím objekt m je nutné provád t
hlavn ru n – kladivem a seká em.
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♦

Shoz sut ve venkovním prostoru z hlediska hluku provád t pouze ve vnit ních
prostorách demolovaného objektu, resp. su je nutné vertikáln dopravovat stavebním
výtahem.

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A od provozu p edpokládaných hlavních
mechanism :
Etapa stavby:

P edpokládané mechanismy:

1.etapa

El.bourací kladivo
Sbíje ka
Kompresor v protihlukové kapot
Malé rypadlo
Vrtná souprava pro mikropiloty
Nákladní souprava s kontejnerem

(Celková
demolice
nadzemních ástí objektu
p. 2081/I, yyhloubení
uli ní jámy, mikropilotáž.

Automix

2.etapa

Motorová et zová pila (p i úprav krovu)
Stavební výtah
Automix

výstavba objektu (zakládání,
hrubá stavba, montáž a
výstavba vnit k , kone né
úpravy)

erpadlo na beton
Vibrátor p ítla ný
Autoje áb
Ru ní rozbrušova ka
El.pila
Motorová et zová pila (p i úprav krovu)
P íklepová vrta ka
Lehký nákladní automobil (nap . AVIA)
Stavební výtah

* ...

LAeq-10 m (dB)
75
78
65
74
80
90* (LASEL-7.5 m)

P edpokládanévy
tížení za den:
~4
~4
~4
~2
~4
~20 jízd/den

72 (p i vypoušt ní
betonu)
90* (LASEL-7.5 m)

~4 jízd/den

70
75
75
75
75
78
75

87*(LASEL-7.5 m)

~4
~8
~2
~2
~2
~3
~4
10 jízd/den

60

~8

78
60
72 (p i vypoušt ní
betonu)
90* (LASEL-7.5 m)

~4
~8
~8 jízd/den

Hladina hluku LASEL (hluková expozi ní úrove ) jednoho pr jezdu je celková ekvivalentní hladina
akustického tlaku A od pr jezdu slou ená do asového intervalu 1 s. Hodnota byla stanovena pro
vzdálenost referen ního bodu 7,5 m a rychlost 15 km/h (v etn startování). Tento cyklus lze považovat
za jízdu ulicí Helmova. V p ípad jízdy po hlavních komunikacích rychlostí 50 km/h bude hodnota
LASEL v úrovni o 3 dB vyšší – odhad na základ m ení.

Voda
P edpokládaná stavební innost m že potenciáln vést k únik m ropných látek ze
stavebních a dopravních stroj . Proto je t eba dodržet základní opat ení, která ú inn
takovým haváriím mohou zabránit:
♦

Pravidelnou údržbou a kontrolou stavebních mechanism a dopravních stroj budou
minimalizovány i drobné úkapy pohonných hmot a mazadel.

♦

V p ípad úniku ropných látek ze stavebních mechanism nebo dopravních stroj bude
zne išt ný materiál sesbírán do nádob nebo PE pytl a následn p edán odborné firm k
odstran ní. Podrobnosti likvidace p ípadného zne išt ní budou zohledn ny i v havarijním plánu.

♦

Materiály a prost edky k likvidaci budou uloženy na pracovišti. Jedná se o sorp ní
rohože, absorp ní granuláty, lopaty, PE pytle. P edpokládá se pravidelné školení
zam stnanc se zd razn ním na možná rizika a havárie.
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D.IV.2.

Opat ení a požadavky na stavební konstrukce zám ru

Tato opat ení vyplývají z akustické studie. Stavební konstrukce hotelu musí vykazovat
následující minimální hodnoty R´w, DnT,W:
St na mezi sousedícími hotelovými pokoji: R´w = 47 dB.
Tuto hodnotu vykazuje st na ze zvukoizola ních cihelných blok Supertherm AKU
14 P+D s oboustrannou omítkou tl. 15 mm (1740 kg/m3), tl. st ny je 170 mm. P i zd ní je
nutné dodržet technologický p edpis výstavby, v etn vylití cementovou maltou nebo
betonem o min. objemové hmotnosti 1940 kg/m3.
Konstrukce mezi chodbou hotelu a ložnicovým prostorem pokoje: R´w = 42 dB.
Tato hodnota bude zaru ena p i instalaci dve í na vstupu z chodby hotelu do p edsín
pokoje s hodnotou Rw = 35 dB (laboratorní hodnota, vztahuje se na celý systém – k ídlo dve í,
zárube , ut sn ní k ídla dve í v zárubni, v etn prahu, instalace zárubn do stavebního
konstrukce) a dále p i osazení vstupu mezi p edsíní pokoje a ložnicovým prostorem b žnými
interiérovými dve mi (Rw = 23 dB). Dále je nutné dodržet, aby pokles mezi hodnotu Rw
vstupních nepr zvu ných dve í z chodby do p edsín a hodnotou R´w zabudovaných dve í na
stavb byl v úrovni max. 3 dB (musí garantovat dodavatel dve í a firma provád jící montáž).
Stavební konstrukce, do kterých budou instalovány výše uvedené nepr zvu né dve e
musí vykazovat min. hodnotu R´w = 47 dB.
Stropní konstrukce mezi hotelovými pokoji: R´w = 52 dB, L´nT,w = 58 dB
Tyto hodnoty vykazuje konstrukce s ozna ením S1. Sou ástí konstrukce je t žká
plovoucí podlaha a zát žový koberec.
T žkou plovoucí podlahu je nutné provést v každém hotelovém pokoji, v etn hyg.
za ízení, p edsíní, chodeb hotelu, dále po celém p ízemí. T žkou plovoucí desku je nutné
odd lit i od st n místnosti pokoje pomocí podlahových pásk z minerální izolace – nap . Orsil
N/PP tl. 15 mm.
Stropní konstrukce mezi snídárnou v 1. NP, v etn p ípraven (provoz pouze ve dne), resp.
garáží a hotelovými pokoji v podlaží nad t mito prostory: R´w = 57 dB
Tuto hodnotu vykazuje konstrukce s ozna ením S1 mezi hotelovými pokoji dopln ná
o pružn zav šený sádrokartonový podhled ve skladb :
♦ Vzduchová mezera tl. min. 200 mm vypln ná deskami minerální izolace v tl. min. 160
mm nad nosným rastrem podhledu (nap . Orsil Orstrop).
♦ Konstrukce (rastr) z plechových profil tl. 50 mm, konstrukci pružn zav sit ke stropní
konstrukci pomocí pružných spojek (nap . systém Knauf, resp. Rigips), prostor mezi
nosníky rastru vyplnit také deskami minerální izolace tl. 50 mm.
♦ 2x sádrokartonová deska tl. 12,5 mm (celková tl. 25 mm).
♦ Mezi SDK deskami podhledu a st nami místností musí být ponechána št rbina v tl. do 3
mm, št rbinu zcela vyplnit trvale pružným tmelem.
Vzhledem k nedostatku místa v prostoru garáže a tedy k nemožnosti instalace výše
uvedeného podhledu navrhujeme upravit skladbu stropní konstrukce S1 následujícím
zp sobem:
♦ Zát žový koberec.
♦ Litý samonivela ní pot r Anhydrit (min. 2000 kg/m3), tl. 50 mm.
♦ Hydroizolace-fólie (zabrání prote ení betonu do pružné vrstvy).
♦ Minerální kro ejová izolace Orsil T-N tl. 40 mm.
♦ Nosná železobetonová deska (min. 2500 kg/m3), min. tl. 240 mm.
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♦

Uvedená skladba zajistí hodnotu R´w stropní konstrukce v úrovni min. 57 dB (je nutné
pružn oddilatovat nosnou plovoucí desku od st n místností).

Poznámka:

Hudební aparatury ve snídárn , konferen ní místnosti musí být instalovány
s omezova em hlasitosti hudební produkce (úrove omezova e bude nastavena
konkrétním m ení hluku p ed kolaudací). Reproduktory nelze instalovat do
nepr zvu ných podhled . Uchycení reproduktor ke stavební konstrukci lze
provést pouze pružnou spojkou – silentblokem, resp. gumovým záv sem.

Okna a terasové dve e pokoj host sm rem do ulice Helmova a do dvora k objektu Petrská
29/1168 a do dvora k objektu stávajícího hotelu Petrská 31/1167 je nutné instalovat
s následující hodnotou Rw (vážená laboratorní nepr zvu nost).
Sm rem do ulice Helmova,
1. – 6. patro: Rw = 34 dB (TZI=2)
Sm rem do dvora objektu:
1. – 5. patro: Rw = 34 dB (TZI=2)
6. patro:
Rw = 36 dB (TZI=3)
Poznámka:

- Rw oken a terasových dve í je vážená (laboratorní) nepr zvu nost.
- TZI je t ída zvukové izolace oken a terasových dve í.
- Hodnotu Rw celého okna, resp. terasových dve í (zasklení, rám, ut sn ní skel
do okenních, resp. dve ních k ídel, ut sn ní k ídel do rámu, uchycení rámu do
stavební konstrukce) musí garantovat výrobce oken a dve í, hodnota se
vztahuje na celý systém okna, resp. terasových dve í. Zasklení oken a
terasových dve í volit s hodnotou Rw v úrovni min. o 2 dB v tší než jsou výše
uvedené minimální hodnoty Rw vztažené na celý systém okna, resp. terasových
dve í.

Novostavbu hotelu je nutné pružn oddilatovat od stávajících okolní objekt
29/1168, Petrská 31/1167, Helmova 8/1746.

D.IV.3.

– Petrská

Opat ení a požadavky na technické zajišt ní zám ru

Aby hluk v chrán ném vnit ním a venkovním prostoru staveb od zdroj technického
zajišt ní zám ru vyhov l sou asn platnému na ízení vlády . 148/2006 Sb. (nebudou
p ekro eny hygienické limity hluku uvedené v ásti 4. akustické studie), je nutné dodržet
následující požadavky:
Akustické úpravy polootev eného prostoru 610 v 6.pat e, kde bude instalován výrobník
chladu
Prostor je nutné opat it z východu a z jihu zvýšenou atikou, která spolu se st nami
místností 603 a 602b zcela zastíní výrobník chladu ve sm ru k okolní chrán né zástavb .
Výška atiky musí p evyšovat horní hranu výrobníku chladu (~2 m nad st echou) min. o 1,3 m.
Horní hrana zvýšené atiky tedy bude ve výšce min. 3,3 m nad st echou ásti F.
♦
♦
♦

Atiku navrhujeme provést jako montovanou konstrukci ve skladb :
Desky cetris tl. 18 mm.
Nosná konstrukce, prostor mezi nosníky konstrukce tl. 60 mm zcela vyplnit deskami
minerální izolace (nap . Orsil ORSIK tl. 60 mm).
Desky cetris tl. 18 mm.

Ze strany výrobníku chladu je nutné navíc instalovat na montovanou zvýšenou atiku a
na st ny místnosti 603, 602b a šachty zvukoabsorp ní obklad ve skladb :
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♦
♦
♦

Desky ISOVER AKUSTIK SSP2 (P3/V)5, tl. 50 mm, desky instalovat kašírovanou
stranou sm rem k výrobníku chladu. Desky p ipevnit ke zvýšené atice a ke st nám
ohrani ujících prostor výrobníku chladu.
Vzduchová mezera tl. 20 mm
D rovaný pozinkovaný plech tl. 1 mm, pr. díry 8 mm, rozte d r 11 mm (ze strany zdroje
hluku).

D lící st nu mezi prostorem výrobníku chladu 610 a stavebn sousedícím pokojem
603 je nutné zesílit, tak, aby hodnota R´w d lící konstrukce byla v úrovni min. 57 dB.
Doporu ujeme st nu provést jako sendvi ovou konstrukci ve skladb :
♦ Zvukoizola ní cihelné bloky Supertherm AKU 14 P+D, opat it oboustrannou omítkou tl.
15 mm, tl. st ny je 170 mm.
♦ Vzduchová mezera tl. 50 mm, zcela vyplnit deskami ORSIL N 5 tl. 50 mm.
♦ Zvukoizola ní cihelné bloky Supertherm AKU 14 P+D s jednostrannou omítkou tl. 15
mm, tl. st ny je 155 mm.
Stropní konstrukci mezi prostorem výrobníku chladu 610 a prostory v 5. pat e pod
výrobníkem je nutné zesílit, tak, aby hodnota R´w d lící konstrukce byla v úrovni min. 57 dB.
Dále bude t eba zamezit p enosu vibrací (a tedy strukturálního hluku) od výrobníku do
stavební konstrukce. Je proto nutné stropní konstrukci provést v následující skladb :
♦ Plovoucí železobetonový blok (tl. cca 100 mm – musí posoudit statik z hlediska zát že od
výrobníku chladu) po celém p dorysu prostoru 610, hmotnost bloku by m la být vyšší
než je hmotnost instalovaného za ízení (doporu ení je 2,5x). Základový blok je nutné
pružn odd lit od st n ohrani ujících prostor výrobník chladu – doporu uji použít pásky
Orsil N/PP tl. 15 mm. Vzniklou spáru u st n opat it trvale pružným tmelem.
♦ Hydroizolace – zabrání prote ení betonu p i lití základového bloku do pružné vrstvy,
hydroizolací p ekrýt i pásky N/PP u st n.
♦ Pružná vrstva - REGUPOL tl. 30 mm, resp. Sylomer L tl. 25 mm.
♦ Nosná železobetonová konstrukce, tl. min. 250 mm (tl. ur í statik podle p edpokládané
zát že).
Výrobník chladu je nutné ke stavební konstrukci instalovat pružn na silentbloky.
Hlu nosti venkovních za ízení TZB a venkovních vyústek:
Vyústky P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 a P20 musí mít
hlu nost LpA-1m < 53 dB. Snížení hluku lze dosáhnout osazením VZT tras ú inn jšími tlumi i
hluku cca o 5 - 7 dB.
V p ípad zdroje P1 nesmí být p ekro ena hodnota LW,A = 79,5 dB a v p ípad zdroj
P21, P22, P23 (komín kotelny) nesmí být p ekro ena hodnota LpA-1 m = 47.
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Koncové elementy VZT a chlazení v hotelových pokojích:
Hluk od fan-col musí být v hotelových pokojích v úrovni LAmax < 34 dB - na nejnižší
stupe , resp. LAmax < 44 dB – na b žný provozní stupe .
Výtah:
♦ Vodící lišty výtahové kabiny je t eba instalovat ke stavební konstrukci rovn , aby
nevznikaly p i pojezdu kabiny rázy. K naprostému zamezení hluku od provozu výtahu
doporu uji železobetonovou konstrukci výtahové šachty provést jako samonosnou pružn
oddilatovanou od ostatní konstrukce domu.
♦ Se ízení výtahu a dve í musí odstranit rázy p i dojížd ní, resp. rozjezdu výtahové kabiny
a p i otvírání a zavírání dve í (výtahový agregát a mechanismus otvírání a zavírání dve í
instalovat s frekven ním m ni em). Výtahové dve e navíc opat it vnit ní protihlukovou
výplní.
♦ Výtahový stroj je nutné instalovat v i stavební konstrukci na silentbloky.
♦ Zvedací n žkovou plošinu opat it gumou, která ztlumí náraz p i vkládání a odebírání
zboží. Plošinu je nutné instalovat na t žkou plovoucí podlahu.
Strojovna VZT (S.20), plynová kotelna (S.21, S.22):
♦ Ve strojovn a v koteln provést t žkou plovoucí podlahu, vzduchotechnické a chladící
jednotky, plynové kotle, instalovat na plovoucí železobetonové základy zcela
oddilatované od nosné konstrukce objektu i od okolní t žké plovoucí podlahy. Jako
pružnou vrstvu použít nap . REGUPOL v tl. 30 mm, resp. Sylomer L 25, tl. 25 mm.
Hmotnost plovoucích ŽB základ musí být v úrovni 2,5x p evyšující hmotnost
instalovaných za ízení.
♦ VZT za ízení, chladící za ízení instalovat v i stavební konstrukci na silentbloky. Mezi
p íruby ventilátor a vzduchotechnické potrubí je nutné vložit pružný len –
kompenzátor. Veškeré VZT potrubí a chladící potrubí p i pr chodu stavební konstrukcí je
nutné obalit rohožemi minerální izolace a na okrajích zpevnit stavební p nou (je
nep ípustné potrubí ve st n natvrdo zazdít). Ke stavební konstrukci je t eba instalovat
potrubí p es pružné záv sy.
♦ Potrubní rozvody vody, odpadu a topení je nutné p i pr chodu stavební konstrukcí obalit
(v etn kolen) p novou potrubní izolací tl. min. 12 mm. Je nep ípustné potrubí, resp. ást
potrubí „natvrdo“ zazdít do st ny.
♦ V koteln instalovat mezi p íruby erpadel (ÚT, TUV, cirkula ní, kotlové) a potrubí
pružné leny – kompenzátory (nap . od firmy Grundfos).
Parkovací zaklada e v garáži v 1. NP:
Systém zaklada
v garáží v 1. NP, v etn
konstrukci pružn na silentbloky.
V míst instalace zaklada
Sylomer L, resp. REGUPOL.

vrat je nutné instalovat ke stavební

provést t žkou plovoucí podlahu s pružnou vrstvou
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D.IV.4.

Opat ení a požadavky na provoz zám ru

Protipožární opat ení
V rámci projektu bylo vypracováno „Požárn bezpe nostní ešení“. Ve zpráv jsou
uvedeny požadavky na následující body, které je nutné respektovat:
- požární odolnost stavebních konstrukcí;
- únikové cesty;
- odstupy od okolních budov;
- instalace elektrické požární instalace;
- za ízení pro protipožární zásah (p ístupové komunikace, vnit ní a vn jší zásahové cesty);
- zásobování vodou pro hašení.

D.V.

Charakteristika nedostatk
specifikaci vliv

ve znalostech a neur itostí, které se vyskytly p i

Zám r stavby a provozu hotelu v Petrské 29 je posuzován podle projektové
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, což umož uje v rohodn stanovit vlivy
zám ru na životní prost edí a ve ejné zdraví.

E.

POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU

Zám r není p edložen ve variantách, proto nejsou posuzovány. Jedinou variantou by
bylo ponechat objekt v sou asném stavu (nulová varianta), což není výhodné pro celkový
charakter lokality.

36
GeoVision s.r.o., 0850817

Oznámení Novostavba hotelu Petrská 29, .p. 2081, Praha 1

F.

DOPL UJÍCÍ ÚDAJE
Seznam p íloh, které jsou za azeny na konci tohoto Oznámení.

G.

F1

Mapa širších vztah – situace zám ru (m ítko 1 : 5 000)

F2a

Situace zám ru v katastrální map

F2b

Dispozice p ízemí hotelu

F3

Rozptylová studie

F4

Akustická studie

F5

Fotodokumentace

F6

Rozhodnutí odboru životního prost edí m stské ásti Praha 1

SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Oznamovaným zám rem je celková p estavba bývalé administrativní budovy na
adrese Petrská 29, Praha 1, Nové M sto. Výsledkem bude hotel **** pro náro n jší klientelu.
V sou asné dob je budova opušt ná a pom rn zna n zchátralá. Architektonicky je
respektován hmotov neuzav ený blok vymezený ulicemi Petrská, P tova a Helmova.
Pozemky na nichž má být zám r proveden jsou vedeny v katastru nemovitostí jako zastav ná
plocha a nádvo í.
Zám r je projektován tak, aby nedošlo k narušení životního prost edí zájmového
území i jeho historické hodnoty.
Aby bylo možné kvalifikovan posoudit vlivy zám ru na životní prost edí a ve ejné
zdraví byly vypracovány rozptylová studie zne išt ní ovzduší (p íloha F3) a akustická studie
(p íloha F4). Dále byla zpracována studie oslun ní. Tyto studie prokázaly, že p i dodržení
vyjmenovaných opat ení na stavební práce a provoz zám ru nedojde k negativnímu ovlivn ní
složek životního prost edí.
Na lokalit nebyly nalezeny chrán né nebo ohrožené druhy rostlin nebo živo ich .
Stavba bude znamenat kácení jednoho vzrostlého stromu (d evina rostoucí mimo les). Jedná
se o náletovou d evinu a její kácení již povolil ú ad M Praha 1 – Odbor životního prost edí.
Pozemky se nacházejí v Pražské památkové rezervaci, proto se k posuzování zám ru
vyjád ilo ministerstvo životního prost edí s tím, že zám r bude posuzován dle zákona .
100/2001.
Lokalita leží v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru . K 59 Údolí Vltavy Št chovice. Pozemky se nacházejí mimo vymezené pta í a evropsky významné lokality.
Stavba na n nemá vliv.
Zám r Novostavba hotelu Petrská 29, .p. 2081 tak nep edstavuje ani p i stavb ,
ani p i provozu významné ovlivn ní složek životního prost edí. Je v souladu s územním
plánem a doporu ujeme tedy jeho realizaci.
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H.

P ÍLOHY - VYJÁD ENÍ

Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu k zám ru z hlediska územn
dokumentace

plánovací
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Stanovisko orgánu ochrany p írody podle § 45i odst. 1 zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní
zákona . 218/2004
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Datum zpracování : 17. ervence 2008
Garant zpracování:
Ing. Pavel Musiol,
Poradenské služby v oblasti ekologie v etn provád ní studií a projekt , Velhartice 183, 341
42 Kolinec, tel / fax 376 584 636, e-mail: musiol@quick.cz
oprávn ná osoba ke zpracovávání dokumentací o hodnocení vlivu stavby, innosti nebo
technologie na životní prost edí (§ 5 odst. 3 a §6 odst. 1 a p íloha .3 zákona . 244/1992
Sb., o posuzování vliv na životní prost edí) a ke zpracovávání posudk hodnotících vlivy
stavby, inností a technologií na životní prost edí (§ 9 zákona . 244/1992 Sb.) s íslem
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