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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Vyøizuje/linka
Ing. Žáková/4425
Ing. Beranová/4443

Datum
12.5.2008

Váš dopis zn. SZn.
S-M HM P-14344 7/2008/00PNI/EIA/527 -2/Žá

ZÁVÌR ZJIŠ•OVACíHO ØíZENí

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

v platném znìní, (dále jen zákon)

Název: Sacre Coeur II - polyfunkèní dùm, bytový dùm a dùm pro seniory, Praha 5
Smíchov

Zaøazení zámìru dle zákona:
Pøíloha è. 1, kategorie II, bod 10.6

Umístìní:
kraj:
obec:

Praha 5
Smíchov

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha

mìstská èást:
katastrální území:

Oznamovatel:
SATPO Sacre Coeur II, s.r.o., Plzeòská 3217/16, 15000 Praha 5 - Smíchov

IÈ: 27151751

Charakter a kapacita zámìru:
Pøedmìtem zámìru je výstavba objektù polyfunkèního bloku (polyfunkèní dùm + bytový dùm)
a domu pro seniory.
Celková plocha pozemkù èiní 13425 m2.
Celková zastavìná plocha objektù a dalších zpevnìných ploch èiní 6 844 m2.
Zastavìná plocha polyfunkèního bloku èiní 2 718 m2. Objekt polyfunkèního bloku je èásteènì
situován nad betonovou konstrukcí Strahovského tunelu (nad hloubenou portálovou èástí),
má tvar hranatého písmene "C", otevøeného smìrem k jihozápadu.
Polyfunkèní dùm má zastavìnou plochu 1 662 m2, 6 nadzemních podlaží (dále jen NP),
z toho jedno ustupující. Jsou zde navrženy obchodní prostory (1. - 2. NP) a 45 bytových

jednotek.
Bytový dùm má zastavìnou plochu 1 056 m2, 6 nadzemních podlaží (dále jen NP), z toho
jedno ustupující. Jsou zde navrženy obchodní prostory (1. - 2. NP) a 21 bytových jednotek
vìtších rozmìrù.
Polyfunkèní dùm a bytový dùm mají spoleèný krytý parking, poèet parkovacích stání (dále jen
PS) èiní 110 PS, 18 PS je umístìno na povrchu.
Objekt pro seniory má zastavìnou plochu 2 700 m2, 4 NP a 1 podzemní podlaží (dále jen
PP). V 1. PP je umístìno 75 PS, sklepy a skladovací prostory. 1. NP je tvoøeno podnoží, kde
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budou umístìny obchodní prostory a služby pro obyvatele domu. Od 2. NP budou umístìny
v pìti tøípatrových pavilonech pøevážnì malometrážní byty pro seniory.
Souèástí návrhu zámìru je vybudování parku ve støedové èásti mezi objekty. Investor se
rovnìž bude podílet na vzniku a úpravì pa rkové plochy jihovýchodnì od navrhovaných
objektù smìrem k portálu tunelu.
Zdrojem tepla bude plynová kotelna o celkovém výkonu 350 kW.

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

Oznámení zámìru (leden 2008) bylo zpracováno podle pøílohy è. 3 zákona Ing. Ivou Vrátnou
(EKOLINE), držitelkou autorizace dle zákona s týmem spolupracovníkù.
V pøedloženém oznámení jsou hodnoceny vlivy výstavby i provozu zámìru na základì
zpracovaných studií - rozptylová studie, hluková studie, studie hodnocení zdravotních rizik,

dendrologické hodnocení.
Z pøedloženého oznámení vyplývá, že zámìr je umís•ován do území se znaènou imisní a
hlukovou zátìží vzhledem k dopravní zátìži území.
Provoz navrhovaného zámìru ovlivní kvalitu ovzduší pouze malou mìrou. Vzhledem
k vysoké pozaïové koncentraci NO2 a PMo (mírné pøekroèení imisních limitù) jsou navržena
technická opatøení spoèívající v umístìní funkce bydlení ve vyšších podlažích a technická
úprava vìtrání domu seniorù.
Provoz zámìru neovlivní hlukovou situaci.
Pro období výstavby jsou navržena opatøení pro zmírnìní negativních úèinkù z hlediska
ochrany ovzduší i hluku a tato opatøení budou pøi další projektové pøípravì stavby

precizována.
Ze studie hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že vliv provozu zámìru na hlukovou situaci
v øešené lokalitì lze oznaèit za nevýznamný. Z hlediska zneèištìní ovzduší lze konstatovat,
že realizací zámìru nedojde v místech nejbližší obytné zástavby k významnému zvýšení
rizika akutních ani chronických úèinkù.
Zámìr neovlivní podzemní ani povrchové vody, nedojde ke zmìnám v odvodnìní oblasti, ani
zmìnám hydrogeologických charakteristik.
Zámìr nebude mít vliv na chránìné èásti pøírody. Dotèená lokalita se zèásti nachází nad
podzemní stavbou Strahovského tunelu (dále jen SA T) na lokalitì, která sloužila jako
zaøízení staveništì. V lokalitì nebyl zjištìn výskyt chránìných druhù živoèichù. Zámìr
neovlivní krajinný ráz, nebudou ovlivnìny architektonické ani archeologické památky.
Zpracovatel oznámení na základì znalostí uvedených v pøedkládaném oznámení doporuèuje
zámìr realizovat pøi zohlednìní opatøení, navržených v kapitole D.IV oznámení a dalších
podmínek, vyplývajících z pøipomínek dotèených orgánù státní správy a samosprávy pøi další

projektové pøípravì stavby.

Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný vliv na
evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti (viz SZn. S-MHMP-295912/2007/1/00PNI
ze dne 24. 7. 2007).

K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující subjekty:
. hlavní mìsto Praha

(vyjádøení è.j. MHMP 231958/2008 ze dne 15.4.2008)
. mìstská èást Praha 5
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(vyjádøení zn. MÈ05/7620/2008/00ŽJbeshp ze dne 14.4.2008)
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - západ
(vyjádøení Z.HK 1142/5142/08 ze dne 31.3.2008)
Èeská inspekce životního prostøedí, oblastní inspektorát Praha
(vyjádøení è.j. ÈIŽP/41/1PP/0805968.001/08/PMP ze dne 2. 4.2008)
odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení è.j. MHMP 155600/2007 ze dne 31. 3. 2008)
odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení SZn. S-MHMP-143447/2008/1/00PNI ze dne 17. 4. 2008)
Atelier EIS s.r.o., Kovákù 13, Praha 5
(vyjádøení ze dne 9. 4. 2008).

Podstata jednotlivých vyjádøení je shrnuta v následujícím textu.

Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) v úvodu vyjádøení konstatuje, že má k pøedloženému
oznámení pøipomínky z hlediska urbanistické koncepce a funkèních systémù, z hlediska
dopravy a ochrany ovzduší. HMP žádá, aby uvedené pøipomínky byly zaøazeny do závìru
zjiš•ovacího øízení a realizace domu pro seniory byla podmínìna ponecháním rezervy pro
rozšíøení mateøské školy.
Z hlediska urbanistické koncepce a funkèních systémù je zámìr situován do funkèních ploch
SV - všeobecné smíšené, W - veøejné vybavení a ZP - parky, historické zahrady a

høbitovy. Pro funkèní plochu SV je stanovena míra využití území daná kódem H. Vzhledem
k poloze zámìru nad tìlesem SA T byl úpravou Územního plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy (dále jen ÚPn) È. U 564/2007 potvrzen minimální podíl zelenì daný koeficientem
zelenì (dále jen KZ) 0,05.
Podíl bytové funkce v návrhu obou domù ve smíšeném území pøekroèil 60%. Souhlas Útvaru
rozvoje hl. m. Prahy s výjimeènì pøípustným pomìrem funkèního využití pro 90% bydlení a
10% obchod/služby byl sdìlen pod è.j. 11877/07 ze dne 7. 2. 2008.
Dùm pro seniory je umístìn dle ÚPn na ploše W. Z hlediska funkèního využití není zámìr
v rozporu s ÚPn.
Pro uvedenou funkèní plochu W však platí veøejnì prospìšná stavba (dále jen VPS)
è. 7 NS/5 - Praha 5 - Smíchov - rozšíøení mateøské školky (MŠ) v ul. Holeèkova. Navržený
dùm pro seniory neodpovídá vyhlášené VPS, která je souèástí závazné èásti ÚPn. Je
doporuèeno v rámci domu seniorù poèítat s možností rezervy pro rozšíøení MŠ.

Z akustického hlediska bez pøipomínek.

Z hlediska ochrany ovzduší HMP upozoròuje, že z oznámení není zøejmé, jaká bude
koncentrace NO2 v místnostech s filtrací vzduchu a jak bude ošetøena kvalita ovzduší v parku
Sacre Coeur, který má být souèástí areálu (místo urèené pro procházky seniorù). HMP
požaduje z hlediska kvality ovzduší zavedení co nejvìtšího pásma tøípodlažní ochranné
zelenì a redukci navrženého poètu parkovacích stání.

Z hlediska mìstské zelenì, ochrany pøírody a krajiny bez pøipomínek

Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu je uvedený zámìr v souladu s ÚPn a
neznamená žádný negativní vliv.

Z hlediska hospodaøení s odpady HMP postrádá bilanci výkopových zemin.
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Z dopravního hlediska HMP požaduje vysvìtlit hodnoty uvedené v tabulce è. 5 oznámení -
Pøírùstky dopravy na okolních komunikacích.
Úsek komunikace mezi Grafickou a Kobrovou HMP doporuèuje v kontaktu s navrhovaným
novým pásem zelenì øešit jako zklidnìný.

Z hlediska zásobování vodou, odkanalizování a vodních tokù bez pøipomínek.

Z hlediska zásobování teplem, zemním plynem a elektrickou energií bez pøipomínek.

Mìstská èást Praha 5 (dále jen MÈ Praha 5) bere na vìdomí vyjádøení odboru dopravy a
životního prostøedí Úøadu MÈ Praha 5 (dále jen OOŽ ÚMÈ Praha 5) a nemá jiné pøipomínky.
OOŽ ÚMÈ Praha 5 z hlediska ochrany pøírody a krajiny sdìluje, že na uvedenou akci bylo
vydáno rozhodnutí o povolení kácení døevin a uloženo provedení vegetaèních úprav - viz è.j.

MC05/5626/08/00ŽJKøeh ze dne 17. 3. 2008, které zatím není pravomocné.

Z hlediska odpadového hospodáøství je upozornìno na povinnosti vyplývající ze zákona o
odpadech a z provádìcích vyhlášek.

Z hlediska vodního hospodáøství je upozornìno na projednání následné projektové
dokumentace s pøíslušným vodoprávním úøadem, vèetnì zpùsobu odvodnìní stavební jámy
a provádìní ostatních zemních prací, které budou navrženy na základì zpracovaného
hydrogeologického posudku.

Z hlediska ochrany ovzduší lze realizaci aktivní varianty zámìru v pøedmìtné lokalitì pøipustit
za podmínky, že v prùbìhu realizace stavby budou dùslednì dodržována technická opatøení
pro ochranu ovzduší, zejména pak opatøení smìøující k omezení prašnosti.

Hygienická stanice hlavniho mìsta Prahy upozoròuje, že navržený zpùsob vìtrání
upravovaným vzduchem je v rozporu s požadavky vyhl. è. 26/1999 Sb. HMP (dále jen
OTPP). Dle èi. 23 OTPP musí mít obytné místnosti zajištìno pøímé vìtrání, nucené vìtrání
lze pøipustit pouze u pobytových místností. Nucené vìtrání je rizikem i z hlediska možného
výskytu mikrobiálního zneèištìní filtrù vzduchu, u osob s poškozenou imunitou mùže dojít
k poškození zdraví (výskyt legionel).

Èeská inspekce životního prostøedí (dále jen ÈIŽP) z hlediska odpadového hospodáøství,
ochrany ovzduší, ochrany pøírody bez pøipomínek.
Z hlediska ochrany vod ÈIŽP požaduje zhodnotit vliv nárùstu odpadních vod na funkci ÚÈOV
vzhledem k provozním a technickým problémùm na zastaralé ÚÈOV, a z toho vyplývajícího
následného ovlivnìní povrchových vod. V další fázi projektové pøípravy stavby ÈIŽP
požaduje doložit souhlas majitele a provozovatele kanalizace s napojením na kanalizaci.
ÈIŽP nesouhlasí s tím, aby srážkové vody byly odvádìny jednotnou kanalizací, ale
požaduje, aby co nejvìtší množství vod bylo zasakováno. Zhodnocení možnosti zasakování
srážkových vod ÈIŽP požaduje zhodnotit v další projektové pøípravì stavby.

Odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy nemá
k oznámení pøipomínek.

Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy (OOP MHMP) z hlediska ochrany
zemìdìlského pùdního fondu, lesù a lesního hospodáøství a myslivosti, z hlediska nakládání
s odpady bez pøipomínek.

Z hlediska ochrany ovzduší není považována jako vhodná navržená úprava vìtrání domu
pro seniory. V pøedloženém oznámení se objevuje øešení odlišné od øešení prezentovaného
pøi konzultaèních jednáních. Toto øešení má øadu problematických aspektù. Navrhované filtry
nemají odluèovací schopnost pro NO2 , nevhodné je lokální øešení pro každé okno nebo
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místnost zvláštì. Samostatná zaøízení pro úpravu vzduchu v jednotlivých místnostech by
byla zdrojem obtìžujícího hluku, což by návaznì vedlo k vypínání tìchto jednotek, a tím k
ztrátì žádoucích úèinkù. Tím, že je vobjektu uvažováno s klasicky individuálnì
ovladatelnými okny, je efekt jakéhokoliv èištìní vzduchu prakticky nulový.
Orgán ochrany ovzduší považuje za nutné zajistit pøípravu vzduchu pro dùm pro seniory
centrálním zaøízením se schopností odluèovat jak prachové èástice PM1o, tak NO2! pøípadnì
jiným zpùsobem, kterým bude dosaženo žádoucího efektu.
Vlastní provoz komplexu ovlivní kvalitu ovzduší v dané lokalitì jen zanedbatelnou mìrou.
Stavba je však umís•ována do území s velmi problematickou kvalitou ovzduší a špatnými
rozptylovými podmínkami. To se musí promítnout v taková technická øešení, která budou
schopna efektivnì a dlouhodobì tento problém eliminovat, nebo alespoò výraznì zmírnit a to
zejména pro funkce bydlení seniorù a bydlení jako takové. Orgán ochrany ovzduší
konstatuje, že navržená opatøení jsou nedostateèná a navrhuje pokraèovat v procesu EIA.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny OOP MHMP sdìluje, že oznámení obsahuje
dendrologické hodnocení. Dále oznámení obsahuje zhodnocení výskytu zvláštì chránìných
druhù a živoèichù, které bylo provedeno na základì bìžného terénního prùzkumu, který je
vzhledem k charakteru okolí dostaèující. Vliv zámìru na krajinu a krajinný ráz je rovnìž
dostateènì zpracován.

Z hlediska ochrany vod se upozoròuje na následné povinnosti pro napojení objektù na
vodovod a veøejnou kanalizaci, osazení lapáku tukù, nepoužívání kuchyòských drtièù
odpadù, odolnost podlah podzemních garáží proti pùsobení ropných látek apod.

Atelier EIS s.r.o. upozoròuje, že navržený dopravní systém a koncept nového parku na jih
od Kobrovy ul. jsou øešeny zcela bez ohledu na zajištìní dopravní obslužnosti objektu è.p.
1365, è.parc. 3105, k. ú. Smíchov. V souèasné dobì je doprava do objektu øešena podél
západní fasády domu, která je v návrhu zcela zrušena.
Atelier EIS jako vlastník objektu požaduje, aby výše uvedené pøipomínky byly respektovány
a zaøazeny jako podmínky závìru zjiš•ovacího øízení tak, aby mohly být zapracovány do
dokumentace pro územní øízení.

Pøíslušný úøad zhodnotil jednotlivá vyjádøení a konstatuje, že nebyly uplatnìny pøipomínky
k identifikaci a zhodnocení vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví, prezentovanému
v oznámení. V obdržených vyjádøeních jsou povìtšinou formulovány pøipomínky a
požadavky pro další projektovou pøípravu stavby. Orgány ochrany ovzduší a ochrany
veøejného zdraví uplatnily pøipomínky k navrženému zpùsobu úpravy vìtrání domu pro
seniory .
Pøíslušný úøad po prostudování oznámení a pøipomínek k nìmu uplatnìných požádal
zástupce oznamovatele a zpracovatele oznámení o poskytnutí doplòujících informací
k zámìru ještì pøed vydáním závìru zjiš•ovacího øízení.

Doplòující informace se týkaly jednotlivých pøipomínek
posuzovaného zámìru a vyplývají z nich následující skuteènosti:

z vyjádøení k oznámení

. Umístìní zámìru a soulad s ÚPn
Zájmové území pro výstavbu je umístìno v lokalitì, která byla narušena výstavbou SAT a
pod èástí lokality se nachází tìleso SAT. Snahou investora je realizací zámìru pøispìt
k obnovì pùvodní blokové zástavby, v centru zástavby vybudovat nový veøejný park,
napojený na stávající park Sacre Coeur a pøíspìt k obnovì zelenì v místech mezi
plánovanou výstavbou a portálem Strahovskéhu tunelu.
Dle vyjádøení odboru územního rozhodování Úøadu MÈ Praha 5 è.j. OÚR.Sm.p.3109/1-
4875/14-977/07-Lac ze dne 20.7.2007, kterým je pro potøeby oznámení doložen soulad
pøíslušného stavebního úøadu s územnì plánovací dokumentací, je zámìr v souladu s ÚPn.
I z vyjádøení HMP k oznámení zámìru vyplývá, že umístìní domu pro seniory ve funkèní
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ploše W není v rozporu s ÚPn. Zároveò se ve vyjádøení konstatuje, že pro uvedenou
funkèní plochu W platí veøejnì prospìšná stavba (VPS) È. 7NS/5 - Praha 5 - Smíchov -
rozšíøení mateøské školky (dále jen MŠ) v ul. Holeèkova.
Výše uvedená plocha W (vèetnì VPS è.7NP/5) sestává ze tøech dílèích ploch. Prostorová
rezerva pro umístìní MŠ (bude-Ii ji v budoucnu zapotøebí) je zachována na okolních dvou
èástech funkèní plochy W. Tyto dvì èásti funkèní plochy jsou umístìny pøevážnì na
pozemcích Magistrátu hlavního mìsta Prahy.
Informaci o souladu zámìru s územnì plánovací dokumentací je v rámci procesu hodnocení
vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví nutno chápat jako informaci doplòkovou. Soulad
zámìru s ÚPn v území bude podrobnì provìøován v rámci následných správních øízení.

. Ovzduší
Souèástí oznámení je autorizovanou osobou zpracovaná rozptylová studie (Ing. Miloš
Pulkrábek, bøezen 2008) pro období výstavby i provozu zámìru. Ze závìru této studie
vyplývá, že provoz navrhovaného zámìru kvalitu ovzduší prakticky neovlivní. Problémem
jsou pozaïové koncentrace NO2 a PM1o, které v místì výstavby mírnì pøekraèují imisní limity
a v blízké budoucnosti nelze vzhledem k nárùstu automobilové dopravy oèekávat zlepšení
imisní situace v území. Vzhledem k této skuteènosti je navrženo umístìní bytové funkce do
vyšších podlaží a navržena úprava vìtrání v objektu seniorù.
Rozptylová studie byla podkladem pro zpracování studie hodnocení zdravotních rizik. Studii
zhodnocení zdravotních rizik zpracovala autorizovaná osoba pro oblast posuzování vlivù na
veøejné zdraví (RNDr. Marcela Zambojová). V závìru studie zkonstatovala, že i pøi velmi
konzervativním odhadu (nejhorší modelové hodnoty zneèištìní ovzduší se vztahují na celou
exponovanou populaci) lze pøedpokládat, že v místech nejbližší obytné zástavby nedojde
realizací zámìru k významnému zvýšení rizika akutních ani chronických zdravotních úèinkù.
Z vyjádøení orgánu ochrany ovzduší a orgánu ochrany veøejného zdraví vyplývá, že nároky
na zajištìní úpravy vìtrání v domì pro seniory jsou rozdílné a tato otázka bude muset být
ještì rozpracovávána pøi další projektové pøípravì stavby.

. Voda
Zástupce oznamovatele a projektanta vysvìtlili, že otázka vsakování deš•ových vod se jeví
v dané lokalitì jako velmi problematická s ohledem na konstrukci SAT. Konstrukce SAT je
s navrhovanými objekty v pøímém kontaktu (objekt polyfunkèního a bytového domu jsou
umístìny pøímo na konstrukci SAT, objekt domu pro seniory je umístìn v pøímém kontaktu
servisního tunelu). Vlastní tìlesa tunelu jsou opatøena hydroizolací a drenážním systémem
umístìným na vnìjší stranì SAT, který odvádí srážkovou vodu z okolí konstrukcí SAT do
kanalizaèního øadu. Reálnì se ale ukazuje, že vlastní konstrukce tunelu je již v souèasné
dobì znaènì zatìžována srážkovou vodou - viz stávající prùsaky vody do konstrukcí SAT.
Z tìchto dùvodù se jeví jako nevhodné vnášet do pøímého okolí konstrukcí SAT další
srážkovou vodu pomocí vsakovacího systému, který by konstrukce tunelu dále zatìžoval a
pøevážná èást vsáknutých vod by byla stejnì odvedena drenážním systémem SAT do
kanalizaèního øadu.
Pøipojení navrhovaných objektù na vodovodní øad a kanalizaèní sí• bylo projednáno se
správcem a provozovatelem kanalizace PVK a.s. a PVS a.s. a navrhované množství vody
spotøebované i vypouštìné do kanalizaèní sítì bylo tìmito správci schváleno.
K hodnocení vlivu nárùstu odpadních vod na funkci ÚÈOV bylo uvedeno, že
pøedpokládaná roèní produkce splaškových vod je nevýznamným nárùstem ve vztahu
k roèní kapacitì ÚÈOV.

. Doprava
Zástupce oznamovatele a projektanta vysvìtlili, že tabulka È. 5 na stranì 67 oznámení
(Tabulka denních intenzit dopravy vozidel) byla zpracována na základì podkladù
z dopravního modelu Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Tato tabulka monitoruje stávající situaci,
výhled v roce 2010 a výhled v roce 2010 vèetnì realizace zámìru (vèetnì jednosmìrného
zprùjezdnìní ulice Grafická smìrem od ulice Holeèkova do ulice Kmochova) . Sloupec se
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zámìrem 2010 zobrazuje dopravní modelování s již zahrnutým uvažovaným areálem.
Sloupec "Pøírùstek díky zámìru" je rozdílem mezi sloupci "se zámìrem 2010" a "bez zámìru
2010" a urèuje pøírùstek vozidel, která budou na uvedených komunikacích díky realizaci
zámìru (vèetnì jednosmìrného zprùjezdnìní ulice Grafická smìrem od ulice Holeèkova do
ulice Kmochova). Dvì hodnoty v pøíslušném sloupci tabulky zachycují stav dvousmìrné
komunikace ve smìru do centra a z centra.

K doporuèení zklidnit úsek mezi ulicemi Grafická a Kobrova bylo sdìleno, že tento úsek je
øešen zvýšeným pøejezdným pruhem pro zpomalení a omezení dopravy. Pochozí èást je
oddìlena regulaèními sloupky. Prùjezd je øešen jednosmìrnì smìrem z Kobrovy do Grafické
s omezenými šíøkovými parametry.

Pøedložené dopravní øešení, prezentované v oznámení EIA je výsledkem požadavkù odboru
dopravy MÈ Praha 5. V prùbìhu zjiš•ovacího øízení došlo na základì vyjádøení Atelieru EIS
s.r.o. ohlednì omezení vjezdu do jejich nemovitosti k jednání mezi oznamovatelem a
Atelierem EIS s.r.o., na kterém bylo navrženo øešení situace. Toto øešení bude projednáno
za úèasti obou stran na odboru dopravy MÈ Prahy 5 a jeho výsledek bude zapracován do
dokumentace pro územní rozhodnutí. Doøešení tohoto problému pøímo nesouvisí s vlastním
hodnocením vlivù zámìru na životní prostøedí a jeho výsledky neovlivní.

K navrhovanému poètu PS v domì pro seniory bylo zástupcem oznamovatele a projektanta
sdìleno, že dùm pro seniory je koncipován jako objekt penzionového typu bydlení. Senioøi
budou využívat vlastní bytové jednotky upravené pro pobyt seniorù. Z tohoto dùvodu byl
stanoven výpoèet požadovaného poètu parkovacích stání stejnì jako u bytových domù a byl
projednán s odborem dopravy MÈ Praha 5.

Shrnutí:
Na základì obdržených podkladù a informací dospìl pøíslušný úøad k závìru, že v prùbìhu
zjiš•ovacího øízení byly identifikovány vlivy zámìru na životní prostøedí a veøejné zdraví,
které byly zváženy ve vztahu k charakteru zámìru a jeho umístìní s ohledem na jejich
rozsah, velikost a složitost, pravdìpodobnost, dobu trvání, frekvenci a vratnost. Pøi aplikaci
opatøení k prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci nepøíznivých vlivù, které jsou podrobnì
rozvedeny v oznámení a které vyplývají z provedeného zjiš•ovacího øízení, lze konstatovat,
že realizace zámìru je z hlediska vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví akceptovatelná.
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 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 "Sacre Coeur II - polyfunkèní dùm, bytový dùm a dùm pro seniory, Praha 5 -
Smíchov" naplòuje dikci bodu 10.6, kategorie II, pøílohy È. 1 zákona È. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o
posuzování vlivù na životní prostøedí), v platném znìní. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován podle
citovaného zákona.
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Na základì provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že zámìr

"Sacre Coeur II - polyfunkèní dùm, bytový dùm a dùm pro seniory,
Praha 5 - Smíchov"

nebude posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeních dodržet opatøení k prevenci,
vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù na životní prostøedí navržených
v oznámení (Ing. Iva Vrátná, EKOLINE, leden 2008) a zohlednit pøipomínky v jednotlivých
vyjádøeních k oznámení.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení
ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

dotèených orgánù státn í správy,

" 1c/7
-'

Ing. arch. Jan W i n k I e r
øeditel odboru
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