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Použité zkratky
BD
CZT
ČSN
EIA
IČO
LA
MČ
MHMP
MŽP
NOx
NV
OPM
OP
PHS
PM10
POV
SMJ-K
TSK
ÚDI
ÚPn
ÚRM
ÚSES
VKP

bytový dům Novodvorská
centrální zásobování teplem
české státní normy
posuzování vlivů na životní prostředí
identifikační číslo organizace
hladina akustického tlaku
městská část
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo životního prostředí
oxidy dusíku, směs nitrózních plynů – (výklad pojmu uvádí § 2 písm. h) nařízení vlády č. 350/2002
Sb.)
Nařízení vlády
ochranné pásmo metra
ochranné pásmo
protihluková stěna
frakce prašného aerosolu o velikosti částic nižší než 10 µm
plán organizace výstavby
území smíšené městského jádra
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy
územní plán
Útvar rozvoje hlavního města Prahy
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
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Úvod
Předkládaný posudek byl zpracován podle §9 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č.
216/2007 Sb.
Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru:
Bytový dům Novodvorská
Dokumentace byla oznamovatelem předložena ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., na základě
závěru zjišťovacího řízení Magistrátu hlavního města Prahy, který je podle zákona příslušným
úřadem státní správy pro posuzovaný záměr.
Hodnocení vlivů na životní prostředí pro uvedený záměr bylo provedeno na základě §4, odst.
2 zákona s tím, že navrhovaný záměr patří do kategorie II a povinnost posuzování podle
zákona byla stanovena v závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Úkolem posudku je především ve smyslu přílohy č.5 k zákonu:
• zhodnocení dokumentace a technického řešení záměru
• vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci
• vypracování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy
Posudek byl zpracován Ing. Kateřinou Hladkou, autorizace č.j.: 10606/ENV/06, prodloužení
autorizace č.j. 34743/ENV/10
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby (dokumentace EIA,
listopad 2010), byla zpracovaná Ing. Richardem Kukem, držitelem osvědčení odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/2001 Sb., č.osvědčení
15700/4161/OEP/92.
Dokumentace byla na základě vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 18.3.2011
přepracována a doplněna rovněž Ing.Richardem Kukem a odevzdána v lednu 2012.
Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
Na základě připomínek k dokumentaci a požadavků uvedených při vrácení dokumentace
investor nechal záměr přepracovat. Výsledkem jsou dvě nové varianty řešení záměru „Alternativní varianta-3 BD“ a druhá „Redukovaná varianta-1 BD“.
Záměr z roku 2010 měl jednu nadzemní část a byl členěn na tři výškové sekce – dvě věžové
(16 a 13 NP) a střední o 11 NP. Všechny tři části měly společný suterén tvořený 3
podzemními patry. Celkem bylo v objektu navrženo 347 bytových jednotek a 562
parkovacích stání. Nový návrh posuzovaný v přepracované dokumentaci z roku 2012 s 210
bytovými jednotkami a 297 parkovacími stáními znamená významnou redukci původního
záměru o cca 40 %.
Další významnou změnou je zrušení dříve navržené nové komunikace před panelovými domy
propojující ulici Mirotickou a Zbudovskou se zrušením vjezdu do podzemních garáží z této
nové ulice. Vjezd do podzemních garáží bude jen jeden z ulice Zbudovské. Toto řešení
zároveň umožnilo významné zvýšení ploch zeleně v prostoru výstavby.
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Posuzovaný bytový dům uvažuje s 210 bytovými jednotkami a 1 – 2 obchodními plochami do
200 m2. Navržený počet parkovacích stání 297, z toho 64 (3 BD), resp. 58 (1 BD)
parkovacích stání pro stávající obyvatele.
Předpokládaný počet obyvatel – 550 (3 BD), resp. 550 (1 BD). Z toho 64 parkovacích stání je
navrženo jako náhrada za stávající parkovací dům.
Nový objekt bude oproti stávajícímu přepojen ze stávající kotelny na nově vybudovaný
teplovod (souběh s ul.Novodvorská) a bude tedy zásobován teplem a TUV z nově
vybudované výměníkové stanice.
Záměr je navržen ve dvou objemových variantách členěn půdorysně do 3 sekcí, stojících
vedle sebe. U varianty redukované -1 BD jde o sekce spojené do 1 objektu, u varianty
alternativní 3 BD jsou sekce od sebe vzdáleny na vzdálenost své výšky. V obou variantách je
navržena dvoupodlažní garážová podnož.
Záměr je podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE II (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), kde je uvedeno pod bodem č.10.6.:
10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad
3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích
stání v součtu pro celou stavbu.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví související s hodnoceným záměrem jsou v rámci
procesu posuzování předmětem oznámení záměru „Bytový dům Novodvorská“ a
dokumentace vlivů záměru „Bytový dům Novodvorská“ a tohoto posudku.
V rámci posuzování uvažovaného záměru příslušný úřad obdržel k původní dokumentaci 21
vyjádření, z toho 4 vyjádření dotčených správních orgánů, 6 vyjádření dotčených územně
samosprávných celků a 11 vyjádření veřejnosti. V rámci projednávání přepracované
dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo doručeno celkem 14 vyjádření
z toho 4 vyjádření dotčených správních orgánů, 3 vyjádření dotčených územně
samosprávných celků a 7 vyjádření veřejnosti.
V době zpracování posudku byly oznamovatelem poskytnuty tyto doklady, které jsou součástí
příloh posudku:
•

Bytový dům Novodvorská, Praha – Libuš – vrácení dokumentace podle zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění k doplnění a
přepracování, Č.j. S-MHMP-0921672/2009/OOP/VI/EIS/680-4e/Lin,
ze
dne
18.3.2011

•

Stanovisko k požadavku SÚ ÚMČ Praha 12 nahradit demolované garáže a odstraněné
parkoviště, oboje na soukromém pozemku Hercesa CZ, v rámci
přípravy
projektu
BD Novodvorská Praha – Libuš, ze dne 28.9.2011, Česká komora
autorizovaných
architektů

•

Reakce investora na připomínky SVJ Zbudovská 768 a OS Z.-M.

•

Vyjádření k žádosti kapacitně objemové studie - Bytový dům Novodvorská, parc.č.
1123/48 a 1123/60, kat. ú. Libuš v MČ Praha – Libuš, Hlavní město Praha, Útvar
rozvoje Hl.m. Prahy, ze dne 29.9.2011
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Vyjádření Dopravního podniku hlavního města Prahy ze dne 12.4.2012

V rámci zpracování posudku byly posouzeny informace vztahující se jak k technickému
řešení záměru prezentovanému v dokumentaci, tak k dotčenému území. Cílem bylo ověření
předpokládaných dopadů na okolní prostředí a rovněž ověření vstupních zadávacích
podmínek pro hodnocení vlivů na životní prostředí.
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Základní údaje
Název záměru

Bytový dům Novodvorská

I.2.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměr je podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE II (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), kde je uvedeno pod bodem č. 10.6.:
10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad
3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích
stání v součtu pro celou stavbu.
Tab.č.1 Plošné bilance území, na kterém bude probíhat výstavba BD.
(pouze ve vlastnictví investora parc. č. 1123/48 a 60)
Plocha Zbudovské mimo staveniště - k převodu městu
Trvalý zábor stavbou (BD vč. garáží a zeleně na terénu)
Zeleň na terénu celkem (bez započtení popínavých r.)
Plocha fasády podnože porostlá popínavými rostlinami
Zastavěná plocha garážovou podnoží
Zeleň na konstrukcích bez redukce
Komunikace nové mimo úprav stávajících
Plocha zásahů do stávajících komunikací (BUS stop, kruhový o.)
Plocha nových parkovacích stání – ev. úprava Mirotická (kolmá PS)
Nová parkovací stání na terénu celkem max.
Chodníky, rampy schodiště celkem
Recyklační dvory (jeden přesunutý – Mirotická)
Zařízení staveniště jiţní ZS 1
Zařízení staveniště severní ZS 2
Zařízení staveniště západní ZS 3
Tab.č.2 Počty bytů a podlažní plochy
Zastavěná plocha BD
HPP nadzemních podlaží
Čistá podlažní plocha bytů bez lodžií a balkonů
Hrubá užitná plocha podlaží bytů
Počet bytů
Nebytové prostory pro výpočet PS
HPP podzemních podlaží
Plocha parkování
Počet stání
Domovní vybavení
Technické vybavení

5 906 m2
300 m2
5 606 m2
228 m2
390 m2
5 378 m2
3 356 m2
0 m2
2 303 m2
483 m2
37 m2
430 m2
20 m2
1 084 m2
445 m2
900 m2

5 378 m²
19 920 m²
13 617 m²
15 349 m²
210 bj
402 m²
10 730 m²
7 959 m²
297 PS
1 032 m²
507 m²

Tab.č. 3 Zábory ploch podle účelu
Typ plochy
Hlavní staveniště
(pozemek č. 1123/48, 1123/60)
Vedlejší staveniště přeloţky IS
(873/88, 873/98, 873/99, 873/100, 873/101, 873/102, 873/103 a 873/104, 1122,
1123/1, 1123/48, 1123/116 všechny k. ú. Libuš, parcely č. 873/48,873/137 a
873/247, 1123/2 1947/27, 1577/1, vše k. ú. Kamýk)
Úprava povrchů ulice Novodvorská (kruhový objezd, posun BUS)

m2
5 906

Typ záboru
Trvalý

2 344

Dočasný

1 510

Trvalý
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Typ plochy
(1123/48, 1123/114, 873/74,88,99,100, 873/101,102,103,104, vše k. ú. Libuš,
1947/1,27,54,55, 1521/6, 1660/36, všechny k. ú. Kamýk,1577/1 k. ú. Lhotka
Plocha úpravy nových parkovišť (pouze Mirotická ulice)
(1122, k.ú.Libuš, 1577/1, k.ú. Lhotka)
Dočasný zábor pro parkoviště
(parcely 1123/43,114,116 k. ú. Libuš)
Dočasný zábor pro ZS
(1123/1,43 a 44, 1122, všechny k. ú. Libuš)
+ alternativně plocha pro dočasnou protihlukovou stěnu (parcela č. 1123/116)

m2

Typ záboru

668

Trvalý

775

Dočasný

2 743

Dočasný

153

Tab.č.4 Počty bytových jednotek v objektu

1NP
2NP
3NP
4NP
5NP
6NP
7NP
8NP
9NP
10NP
Celkem

HPP
2024
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
1956
1809
19920

UP bytů
1174
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1534
1427
15349

Počet bj
18
22
22
22
22
22
22
22
22
16
210

Počet bj
1+kk
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
21

Počet bj
2+kk
10
12
12
12
12
12
12
14
14
6
116

Počet bj
3+kk
6
8
8
8
8
8
8
6
6
5
71

Počet bj
4+kk

2
2

Navržený počet parkovacích stání 297, z toho 64 parkovacích stání pro stávající obyvatele.
Předpokládaný počet obyvatel – 550.

I.3.

Umístění záměru

kraj:

Hlavní město Praha

obec:

Městská část Praha Libuš, Městská část Praha 4, Městská část
Praha 12

katastrální území:

Libuš, Kamýk, Lhotka

I.4.

Obchodní firma oznamovatele

Název:
HERCESA CZ, s.r.o
Jana Masaryka 252/6
120 00 Praha 2
Oprávněný zástupce oznamovatele: Juan Marrodán Ciordia
tel: +420 236 040 289, email: hercesa@hercesa.com

I.5.
IČO:

IČ oznamovatele
27229823
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Sídlo (adresa) oznamovatele

sídlo:

II.

Jana Masaryka 252/6
120 00 Praha 2

Posouzení dokumentace

V následující kapitole je provedeno zhodnocení dokumentace z následujících hledisek:
•
•
•
•

úplnost dokumentace
správnost údajů uvedených v dokumentaci a použité metody hodnocení
hodnocení variant
hodnocení významných vlivů přesahujících státní hranice

II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byla zpracována v úvodní fázi přípravy
záměru, která předchází správním řízením ve smyslu složkových zákonů ochrany životního
prostředí a ve smyslu stavebního zákona. Technické řešení a související opatření budou dále
zpřesňována v dalších fázích projektové přípravy a projednávání záměru. Projektová
dokumentace pro jednotlivé stupně a správní řízení bude reflektovat závěry posudku,
respektive stanoviska příslušného úřadu státní správy k hodnocenému záměru z hlediska vlivů
na životní prostředí.
Úplnost dokumentace je nutné posoudit ze 2 hledisek:
a) porovnat obsah dokumentace s požadavky uvedenými v příloze č.4 k zákonu
č.100/2001 Sb. o posouzení vlivů na životní prostředí
b) vyhodnotit splnění požadavků uvedených v písemném závěru zjišťovacího řízení
Posuzovaná dokumentace záměru obsahuje tyto přílohy:
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.
H.6.
H.7.
H.8.
H.9.
H.10.
H.11.
H.12
H.13
H.14

Soulad s Územně plánovací dokumentací
Vyjádření dle § 45i zák. č.114/1992 Sb.
Komentář plnění požadavků Dokumentace 2010
Dopravně inženýrské podklady
Rozptylová studie
Vliv výstavby „Bytového domu Novodvorská“ na přirozenou ventilaci území
Akustická studie a Protokol o autorizovaném měření hluku
Hodnocení zdravotních rizik - Bytový dům Novodvorská
Studie proslunění a denního osvětlení sousedních domů
Objekt hromadných garáží, kotelny a trafostanice „3“ a „4“-Posouzení nosné
konstrukce
BD Novodvorská, Vliv stavby na konstrukce metra
Stanovisko k vedení tramvajové trati v ul. Novodvorská (ÚR hl.m. Prahy) + zákres
vedení TT v ÚPn
Dendrologický průzkum
Posouzení vibroizolace pro projekt BD Novodvorská vůči provozu trasy metra D
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H.15 Posouzení vlivu investičního záměru „Bytový dům Novodvorská“ na krajinný ráz
místa
H.16 Výkresové přílohy
H.16.1 Situace širších vztahů 1 : 2 000
H.16.2 Situace organizace výstavby 1 : 500
H.16.3 VARIANTA 3 BD - Architektonická situace 1 : 1 000
H.16.4 VARIANTA 3 BD - Koordinační situace 1 : 200
H.16.5 VARIANTA 3 BD - Sadové úpravy 1 : 500
H.16.6 VARIANTA 3 BD - Situace stavby - model 1 : 500
H.16.7 VARIANTA 3 BD - půdorys 2.PP 1 : 500
H.16.8 VARIANTA 3 BD - půdorys 1.PP 1 : 500
H.16.9 VARIANTA 3 BD - půdorys 1.NP 1 : 500
H.16.10 VARIANTA 3 BD - typické podlaží 1 : 500
H.16.11 VARIANTA 3 BD – severní sekce A úpravy proti hluku
H.16.12 VARIANTA 3 BD – střední sekce B úpravy proti hluku
H.16.13 VARIANTA 3 BD - jižní sekce C úpravy proti hluku
H.16.14 VARIANTA 3 BD - Půdorys 9.NP 1 : 500
H.16.15 VARIANTA 3 BD - Půdorys 10.NP 1 : 500
H.16.16 VARIANTA 3 BD - Řez podélný 1 : 500
H.16.17 VARIANTA 3 BD - Řez příčný 1 : 500
H.16.18 VARIANTA 3 BD - Pohled západní a východní 1 : 500
H.16.19 VARIANTA 3 BD - Pohled severní a jižní 1 : 500
H.16.20 VARIANTA 3 BD - Počítačová vizualizace
H.16.21 VARIANTA 3 BD - Zákres do fotografie
H.16.22 VARIANTA 3 BD - Zákres do fotografie
H.16.23 VARIANTA 3 BD - Zákresy do panoramatických pohledů
H.16.24 VARIANTA 1 BD – Architektonická situace 1 : 1 000
H.16.25 VARIANTA 1 BD - Koordinační situace 1 : 500
H.16.26 VARIANTA 1 BD - Sadové úpravy 1 : 500
H.16.27 VARIANTA 1 BD - půdorys 2.PP 1 : 500
H.16.28 VARIANTA 1 BD - půdorys 1.PP 1 : 500
H.16.29 VARIANTA 1 BD - půdorys 2.NP 1 : 500
H.16.30 VARIANTA 1 BD – typické podlaží 1 : 500
H.16.31 VARIANTA 1 BD - půdorys 9.NP 1 : 500
H.16.32 VARIANTA 1 BD - půdorys 10.NP 1 : 500
H.16.33 VARIANTA 1 BD - Řez podélný 1 : 500
H.16.34 VARIANTA 1 BD - Řez příčný 1 : 500
H.16.35 VARIANTA 1 BD - Pohled západní a východní 1 : 500
H.16.36 VARIANTA 1 BD - Pohled severní a jižní 1 : 500
H.16.37 VARIANTA 1 BD - Zákresy do panoramatických pohledů
H.17 Fotodokumentace
Formální stránka dokumentace
Jednotlivé části dokumentace obsahují všechny požadované kapitoly vyjmenované v příloze
č.4 zákona č. 100/2001 Sb.
Text dokumentace i odborné přílohy jsou zpracovány buď osobami s odpovídající autorizací a
nebo odborně způsobilými zaměstnanci.
V závěru zjišťovacího řízení je uvedeno:
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Příslušný úřad prostudoval obdržená vyjádření a konstatoval, že k předloženému oznámení
byla uplatněna řada připomínek, týkajících se hodnocení významnosti vlivů stavby na životní
prostředí a veřejné zdraví. Požadavek posuzovat záměr dle zákona byl obsažen ve vyjádřeních
dotčených územních samosprávných celků, ve vyjádřeních dotčených úřadů i ve vyjádřeních
veřejnosti. Příslušný úřad na základě provedeného zjišťovacího řízení nemůže vyloučit, že
záměr může mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo.
Záměr "Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš" naplňuje dikci bodu 10.6, kategorie II,
přílohy č. 1 zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném
znění. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
"Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš"
bude posuzován
podle citovaného zákona, neboť z provedeného zjišťovacího řízení vyplynulo, že nelze
vyloučit, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo.
Příslušný úřad požaduje zpracovat dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí (dále jen
dokumentace) podle přílohy č. 4 k citovanému zákonu, která bude zahrnovat zjištění, popis,
posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i
neprovedení záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, a současně zohlední uplatněná
relevantní vyjádření k oznámení záměru. Dle § 7 odst. 5 citovaného zákona navrhuje
příslušný úřad zpracovat varianty řešení záměru s ohledem na kapacitu a dopravní
obslužnost.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby (dokumentace EIA,
listopad 2010), byla zpracovaná Ing. Richardem Kukem, držitelem osvědčení odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/2001 Sb., č.osvědčení
15700/4161/OEP/92.
Dokumentace byla na základě vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 18.3.2011
přepracována a doplněna rovněž Ing.Richardem Kukem a odevzdána v lednu 2012.
Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
Z předložené dokumentace vyplývá, že byly zpracována pro varianty „Alternativní varianta –
3BD“ a „Redukovaná varianta – 1BD“ a nově je zde řešena dopravní obslužnost území a
doprava v klidu.
Celkově lze konstatovat, že předložená dokumentace je úplná a odpovídá požadavkům zákona
č.100/20001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, konkrétně
požadavkům přílohy č.4 k uvedenému zákonu a závěru zjišťovacího řízení.
Dokumentace obsahuje veškeré požadované náležitosti dle přílohy č.4 k zákonu
č.100/2001 Sb., a po formální stránce ji lze považovat za úplnou.
Struktura i rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Všechny části
dokumentace jsou zpracovány v takovém rozsahu, který je považován v daném případě
za běžný a standardní.
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Popis současného stavu životního prostředí i významných vlivů lze hodnotit jako úplný a
dostatečný pro formulování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
V této kapitole je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. Je prověřena
úplnost a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. Rovněž
jsou zde uvedeny nedostatky ve zpracování dokumentace a je vyhodnoceno, jak tyto
nedostatky ovlivňují závěry dokumentace. U každé kapitoly je uvedeno stručně vyhodnocení,
které obsahuje stanovisko zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování příslušné
kapitoly.
ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Hodnocení:
Kapitola obsahuje všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek.
ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
Tato část je členěna do 3 kapitol, které obsahují požadované informace. Mezi nejdůležitější
patří popis rozsahu a umístění záměru a technické řešení záměru. Popis technického řešení je
upřesněn ve výkresové části dokumentace.
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
2. Kapacita záměru
3. Umístění záměru
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehledu zvažovaných variant
6. Popis technického a technologického řešení záměru
7. Předpokládaný termín zahájení realizace řešení záměru
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
9. Výčet navazujících správních rozhodnutí
Hodnocení:
Základní údaje obsahují všechny informace požadované zákonem a jsou dostačující
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Dokumentace uvádí v části možnost kumulace s jinými záměry:
•
•
•
•
•
•
•

Výstavba tramvajové trati v úseku přiléhajícím k záměru „BD Novodvorská“
Výstavba metra trasy D v úseku Náměstí Míru – Nové Dvory
Plánované parkoviště P&R – 150 PS (DUR – MP a.s.)
Záměry z Koncepční studie KZP Invest
Rozvojové plochy u stanice Metra D – Nové Dvory (severně od řešeného území,
při ul. Chýnovská, Libušská)
Bytové domy KZP Invest
Rozvojové plochy KZP u stanice Metra D – Libuš (jiţně od řešeného území, při
ul. Zbudovská, Novodvorská).
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Zdůvodnění potřeby záměru a jejího umístění, i s historií řešení záměru je dostatečně
podrobné.
V kapitole B.I.9. je možné doplnit jako další rozhodnutí:
• Souhlas se zásahem do krajinného rázu dle § 12 zákona č.114/1992 Sb. – orgán
ochrany přírody
• Povolení k nakládání s vodami § 8, souhlas vodoprávního úřadu dle §17,
vyjádření dle § 18 dle zákona 254/2001Sb. o vodách, vydává příslušný obecní
úřad s rozšířenou působností.
V tabulce č. 6 "Plocha zeleně mimo pozemek investora - návrh", je uvedeno chybně
parcelní číslo 2113/116 místo 1123/116 k.ú. Libuš. Rovněž je v této tabulce chybně
uvedena plocha pro původní stav 211 m2 místo 1 211 m2 .
Posouzení údajů o vstupech
Kapitola B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Celý záměr se nachází na pozemcích v katastrálním území: 728390 Libuš a 728438 Kamýk,
728071 Lhotka. Záměr bude umístěn na pozemcích, které jsou uvedeny níže. Pozemky nejsou
součástí zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Ochranné
pásmo lesa nebude dotčeno.
Druhy ploch pozemků výstavby
k.ú.

p.č.

výměra
způsob využití
druh pozemku
(m2)
Vlastní BD bude realizován na pozemcích:
Libuš
1123/48
4 223
jiná plocha
ostatní plocha
Libuš
1123/60
1 683
budova č.p. 760
zastavěná plocha a nádvoří
Celkem
5 606 + 300 chodník a komunikace Zbudovská (později převod na hl. m.
Praha či MČ Libiš
Pozemky dotčené výstavbou IS:
Libuš
873/88
24,3
silnice
ostatní plocha
Libuš
873/98
17,1
zeleň
ostatní plocha
Libuš
873/99
38,8
silnice
ostatní plocha
Libuš
873/100
58,4
ostatní komunikace
ostatní plocha
Libuš
873/101
19,8
zeleň
ostatní plocha
Libuš
873/102
10,1
zeleň
ostatní plocha
Libuš
873/103
683,2
zeleň
ostatní plocha
Libuš
873/104
521,3
ostatní komunikace
ostatní plocha
Libuš
1122
184,9
ostatní komunikace
ostatní plocha
Libuš
1123/1
31,4
jiná plocha
ostatní plocha
Libuš
1123/48
295,2
jiná plocha
ostatní plocha
Libuš
1123/116
46,5
jiná plocha
ostatní plocha
Kamýk
873/48
158
ostatní komunikace
ostatní plocha
Kamýk
873/137
112,3
ostatní komunikace
ostatní plocha
Kamýk
873/247
18,8
ostatní komunikace
ostatní plocha
Kamýk
1123/2
109,6
zastavěná plocha a nádvoří
Kamýk
1947/27
4,5
ostatní komunikace
ostatní plocha
Lhotka
1577/1
20,5
jiná plocha
ostatní plocha
Celkem
2 355
Pozemky dočasně dotčené ZS 1+2+3:
Libuš
873/88
695
silnice Novodvorská
ostatní plocha
Libuš
873/103
522
ostatní komunikace
ostatní plocha
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výměra
způsob využití
(m2)
Libuš
1122
328
ostatní komunikace
Libuš
1123/1
785
jiná plocha
Libuš
1123/43
74
jiná plocha
Libuš
1123/44
185
jiná plocha
Libuš
1123/45
40
jiná plocha
Kamýk
1577/1
93
ostatní komunikace
Celkem
2 722
+ Alternativa protihlukové stěny při výstavbě se souhlasem vlastníků:

druh pozemku

1123/116
152,9
jiná plocha
Libuš
Pozemky dotčené dočasnou stavbou PS rezidentů:
Libuš
1123/43
668,6
jiná plocha
Libuš
1123/45
71,4
jiná plocha
Libuš
1123/114
18
jiná plocha
Celkem
758

ostatní plocha

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

Hodnocení:
Kapitola obsahuje základní informace o záborech půdy. Základní údaje obsahují
všechny informace požadované zákonem a jsou dostačující k posouzení vlivů záměru na
životní prostředí.
B.II.2. Voda
Dokumentace uvádí základní informace o potřebě vody v období výstavby a provozu.
Návrh -výstavba Voda potřebná pro provoz zařízení staveniště bude zajištěna vybudováním
staveništní přípojky vody napojené na stávající vodovod vedoucí v ulici Zbudovská. Voda
potřebná pro stavbu přeložek inženýrských sítí a pro stavbu BD bude zajištěna vybudováním
staveništní přípojky vody napojené na stávající vodovod vedoucí v prostoru hlavního
staveniště -venkovního parkoviště.
Návrh -provoz Záměr bude napojen 3 přípojkami na přeloženou trasu vodovodní sítě DN 300
LT v ul. Novodvorská. Bytový dům se skládá ze 3 sekcí a každá sekce bude napojena
samostatně vodovodní přípojkou DN 80 s měřením.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Suroviny
Návrh -výstavba V prostoru staveniště budou zabezpečeny pouze plochy pro minimální
předzásobení materiály a hmotami. Materiály a hmoty budou na staveniště operativně
dováženy v době jejich potřeby.
Beton bude na stavbu dovážen z centrálních výroben.
Materiál pro vyzdívky (cihly, tvárnice)
Beton -mazaniny
Směs na výrobu malty
Dále dokumentace uvádí způsob stávající způsob vytápění - vytápění stávajícího objektu je
zajištěno plynovou kotelnou, která je umístěna v přízemí objektu v samostatné. Zásobuje
topnou a užitkovou teplou vodou mimo vlastního objektu hlavně sousední blok obytných
domů (288 bytových jednotek).

15

Bytový dům Novodvorská

Posudek EIA

Návrh -provoz Realizace přípojky na CTZ a výměníkové stanice bude součástí dodávky
Pražské teplárenské a.s. Stavba horkovodu bude probíhat jako souběžná stavba investora PT
a.s., a to včetně výměníkové stanice v garážové podnoži. Odtud bude rozvod topné vody
veden suterénem do jednotlivých sekcí.
Stávající napojené bytové domy -budou řešeny pravděpodobně prodloužením horkovodem 2
x DN 80 společnosti PT a.s. do nového výměníku v technickém přízemí čp. 761. Stávající
teplovodní potrubí, potrubí TUV a cirkulace TUV nebudou na pozemku 1123/116 rušena,
protože si vlastníci nepřejí zasahování do svého vlastnictví, ale pouze odpojena v rámci
parcely 1123/60.
Dále je v dokumentaci uvedeno, že posuzovaný objekt nebude využívat plyn.
Rozvody VN a NN
Ve stávajícím objektu na pozemku jsou umístěny 2 trafostanice TS 2517 a TS 2522 pro
napájení objektu i okolní bytové zástavby. Plynová kotelna má vlastní rozvodnu. Návrh výstavba Elektrická energie potřebná pro stavbu bude zajištěna vybudováním staveništní
přípojky NN napojené na stávající trafostanici TS 2522 a následně přepojenou na nově
vybudovanou trafostanici umístěnou v objektu SO 01 realizovaném v 1. etapě a zprovozněnou
v průběhu 2. etapy.
Pro provoz posuzovaného záměru je navrženo: po vybudování přeložek VN a NN kabelů a
vybudování nové distribuční trafostanice umístěné v 1. PP (1. etapa), dojde k odpojení
stávající trafostanice TS 2517 a propojení kabelů VN a NN. Po dobu 0. a 1. etapy výstavby
BD bude část sousední bytové zástavby zásobované ze zprovozněné trafostanice TS 2517,
připojené pomocí stávajících kabelů do sítě VN a NN. TS 2522 bude odpojena a zrušena v
rámci Etapy 0 a kabely VN a NN budou propojeny dle návrhu PREdi.
Nová distribuční trafostanice bude řešena dle připravené smlouvy s PRE distribuce s dvěma
distribučními transformátory 2x 630 kVA. Trafostanice bude umístěna v jižní části garážové
podnože, u ulice Novodvorská.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Stávající dopravní situace
Novostavba bytového domu se nachází Praze 12, k.ú. Libuš na pozemcích 1123/48 a 1123/60.
V současnosti zde stojí železobetonový objekt, ve kterém se nachází kryté vícepodlažní
parkoviště s původně 192 parkovacími místy dnes 8 využívanými a kotelna. 63 PS se nachází
na parkovišti před objektem garážového domu.
Napojení objektu na komunikační síť je zajištěno ulicemi Mirotická, Zbudovská a
Novodvorská. Ulice Novodvorská, vedoucí v severojižním směru, má sběrnou funkci a slouží
jako páteřní komunikace pro obsluhu přilehlé oblasti. V dřívější době byla čtyřpruhová,
směrově rozdělená se zeleným středním dělícím pásem, v současnosti díky úpravám
vedoucím ke snížení rychlosti je ve většině sledovaného úseku dvoupruhová (resp. čtyřpruh
zúžený v místě křižovatek a přechodu pro chodce do dvou pruhů). Ulice Zbudovská a
Mirotická jsou navrženy pro obsluhu přilehlého panelového sídliště, ulice Zbudovská je v
části trasy jednosměrná (ve směru k ulici Novodvorská). Ulice Čimelická je jednosměrná
téměř v celé délce, pouze první část komunikace, která slouží pro příjezd k parkovacímu
domu je obousměrná.
Dále je v dokumentaci uvedeno vyhodnocení stávajícího stavu parkovacích míst v území.
V rámci zpracování podkladů pro návrh nových variant řešení záměru bylo provedeno
podrobné posouzení území v samostatné Analýze a průzkumu - Atelier PROMIKA 16
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červenec-srpen 2011 (viz. Příloha č. H.4), v níž byly prověřeny tyto kapacity v rozsahu obou
bytových souborů - Analýza dopravy v klidu v současném stavu:
Bilance dopravy v klidu - stávající stav v území
Požadavky dle vyhl. 26/1999 Sb. HMP:
-počet bytů o jedné obytné místnosti
-počet bytů do 100 m podlažní plochy
-počet bytů nad 100 m podlažní plochy
-celkem bytových jednotek
-10% PS pro návštěvy
Bilance dopravy v klidu před realizací BD Novodvorská
K dispozici je dle průzkumu v území kapacita
2

2

24 bj
576 bj
0 bj
600 bj
60 PS
648 PS
646 PS

12 PS
576 PS
0 PS

V současnosti je bilance vyrovnaná.
Navržená organizace dopravy
Bytový dům Novodvorská bude na okolní komunikační síť napojen ze Zbudovské od jihu, v
křížení s Novodvorskou s vloženým kruhovým objezdem. Vozidla rezidentů a návštěvníků
areálu objektu budou parkovat ve dvou podlažích, kde budou navržena stání pro osobní
vozidla, včetně míst pro osoby se sníženou schopností pohybu v příslušném počtu, výjimečně
i malé užitkové automobily. Zásobování a dopravní obsluha bude prováděna užitkovými
vozidly s celkovou hmotností do 3,5 t.
Doprava v ulicích Zbudovská a Mirotická bude řešena s omezeným vjezdem nákladních
vozidel (mimo dopravní obsluhu). Maximální rychlost bude dopravním značením omezena na
30 km/h. Bude upraven režim Mirotické v úseku od Libušské - bude jednosměrná od
křižovatky s Čimelickou a Zbudovskou k Libušské, aby nebyla využívána jako zkratka na
Novodvorskou.
Vjezd do garáží navrhovaného objektu je navržen z ulice Zbudovská v těsné blízkosti nově
navržené okružní křižovatky. Zdrojová a cílová doprava objektu tak nepřitíží intenzity
dopravy uvnitř areálu stávajících obytných bloků. Vjezd do 1. PP je ve stejné výškové úrovni
jako niveleta ulice Zbudovská. 2. PP je napojeno vnitřní rampou z 1. PP. V prostoru vjezdu,
před roletou uzavírající garáž, bude prostor pro dvě čekající vozidla. Ovládání pro rezidenty
pomocí dálkového ovládání, pro návštěvy a další obsluhu objektu pomocí kódové klávesnice
na sloupku s interkomem ve středním dělícím pruhu.
Dopravní zatížení veřejných komunikací
Výpočet výhledových dopravních intenzit byl proveden pro rok 2015 UDI TSK a pro výhled
rok 2020 URM. Prognóza dopravy v Praze pro rok 2015 je provedena rozvrhováním
dopravních vztahů pro období 2015. Model pro hl.m. Prahu a jeho okolí byl vypracován na
základě výsledků vyhodnocení řady speciálních dopravních a dopravně-sociologických
průzkumů provedených v letech 1995 - 2011, a se zapracováním vstupních demografických
údajů jako je rozmístění obyvatel, pracovních příležitostí a dalších aktivit jako obchody,
úřady, kulturní a sportovní zařízení atd.
Do takto získaných dopravních vztahů byly zahrnuty i objemy jízd návštěvníků hlavního
města a pásma regionu a objemy tranzitních jízd vůči celému pražskému regionu, dále i jízdy
vyvolané významnými dopravotvornými aktivitami jako např. letiště Ruzyně, rozsáhlé
obchodně-administrativní areály, apod.
TSK v modelu pro rok 2015 počítá s dostavbou těchto dopravních staveb: Vysočanská radiála
I (úsek Pražský okruh – Kbelská), MO (úsek Malovanka. – Pelc Tyrolka, vč. Trojského
mostu), Pražský okruh SOKP 511 (úsek D1 - Běchovice). Na řešenou oblast bude mít
výhledově vliv i zprovoznění MÚK Břežany (Pražský okruh x Libušská), které je však
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podmíněno realizací obchvatu Písnice. K uvedenému horizontu 2015 jsme dokončení
obchvatu nepředpokládali, proto nebyla MÚK Břežany v modelovém výpočtu zohledněna.
Prognóza dopravy v Praze pro rok 2020 období návrhu ÚP SÚ hl.m. Prahy je zpracována na
základě modelového výpočtu rozvoje osobní dopravy a nákladní doprava je přiřazena k
vypočtenému zatížení osobní dopravou procentním podílem podle typu komunikace a
průzkumových hodnot upravených na období návrhu.
URM v modelu počítá s dostavbou komunikační sítě a s naplněním rozvojových ploch dle
platného ÚP SÚ hl. m. Prahy návrh. Výhled je uvažován ve dvou variantách – var. 1 bez
napojení obchvatu Písnice na Vídeňskou a s napojením obchvatu Písnice na Vídeňskou ulici.
Dopravní model byl vypracován na základě výsledků vyhodnocení řady speciálních
dopravních a dopravněsociologických průzkumů provedených v letech 1995 až 2007 a se
zapracováním příslušných demografických údajů (rozmístění obyvatel, pracovních příležitostí
a dalších aktivit - obchod, úřady, kulturní a sportovní zařízení atd.).
Dopravní prognóza zahrnuje nejen neustále rostoucí poptávku po dopravě, ale i kapacitní
možnosti dopravního systému jako takového. Dopravní model není územně ohraničen
hranicemi hlavního města Prahy, ale zahrnuje i část Středočeského kraje (Pražský region). V
modelu tak jsou důležité komunikační vstupy do Prahy, a to jak dálniční, tak i silnic I., II. a
III. třídy. V dopravních vazbách je tak zachycena silná vazba mezi Prahou a Středočeským
krajem.
Dopravního zatížení bylo zpracováno pro 3 tři stavy (viz příloha H.4.)
• rok 2011 – současná situace
• rok 2015 – bez záměru
• rok 2015 – se záměrem
• rok 2020 – bez záměru
• rok 2020 – se záměrem
Komunikační síť v okolí BD byla v roce 2015 a 2020 upravena dle návrhu objednatele.
Obsahem úpravy bylo především zjednosměrnění ulice Mirotická (úsek mezi ul. Zbudovská a
Libušská), zastavění části ulice Zbudovské (bližší rovnoběžná část s ul. Novodvorskou) a
zneprůjezdnění ul. Předposlední. Dále byla v oblasti zavedena zóna s rychlostí 30 km/h.
Podzemní garáže BDN byly napojeny na okolní komunikační síť do obslužné komunikace
Zbudovská a dále přes novou okružní křižovatku na ul. Novodvorská. Ostatní komunikační
síť v řešené oblasti byla v dalších parametrech uvažována dle současného stavu.
Dále jsou v dokumentaci uvedeny dopravně inženýrské údaje a dopravní zátěž na vybraných
komunikacích v zájmovém území.
Vyvolaná doprava záměrem
V době provozu posuzovaného záměru je předpokládáno celkem 382 jízd osobních
automobilů denně, tj. průjezd 191 osobních vozidel v každém směru. Obratovost aut je
předpokládána 1 pro byty a 3 pro komerční plochy. Uvažuje se, že 65 % vozidel odjíždět ul.
Novodvorská na sever, 35 % jižním směrem. V rámci výpočtu jsou uvažovány osobní
automobily, nejsou uvažovány nákladní automobily, jelikož jsou jejich počty zanedbatelné.
Pro pořádek uvádíme, že se pro zásobování obchodních ploch uvažuje 2 x denně tranzit a 2x
do týdne nákladní automobil. S vozidly skupiny TNA se v dané lokalitě nepočítá. Obrátkovost
byla uvažována u parkovacích stání pro obyvatele domu a náhradní stání 1x denně, tj. 2 jízdy
za den.
Rozdělení dopravy v okolí záměru rok 2015

Komunikace

Úsek

Pouze
záměr
Osobní
(URM)

2015 Všechna
doprava (včetně
záměru)
Všechna/Osobní/Pom
alá

2020 – Upn Var1
Všechna doprava
(včetně záměru)
Všechna/Osobní/Po
malá

2020 – Upn Var2
Všechna doprava
(včetně záměru)
Všechna/Osobní/Po
malá
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ká – vjezd
do 1.PP
Zbudovská
Čimelická
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Pouze
záměr
Osobní
(URM)

2015 Všechna
doprava (včetně
záměru)
Všechna/Osobní/Pom
alá

2020 – Upn Var1
Všechna doprava
(včetně záměru)
Všechna/Osobní/Po
malá

2020 – Upn Var2
Všechna doprava
(včetně záměru)
Všechna/Osobní/Po
malá

382

600/600/0

750/750/0

750/750/0

252

13 400/12 860/540

13 700/13 290/410

13 300/12 900/400

130

12 600/13 040/560

13 550/13 140/410

13 150/12 755/395

Z předchozí tabulky je patrné, že na komunikaci Novodvorská se očekává v úseku mezi
ulicemi Čimelickou a Mašovickou nárůst celkové dopravy cca 1200 voz/24 hod. v obou
směrech (porovnání k roku 2015 s a bez záměru).
Příspěvek záměru k dopravě na této komunikaci se pohybuje okolo 280 voz/24hod, tj. cca
4,23 %.
Bilance dopravy v klidu
Výpočet potřebného počtu parkovacích stání je proveden dle vyhl. 26/1999 Sb. HMP.
Počet bytů 1+kk:
Počet bytů 2+kk:
Počet bytů 3+kk:
Počet bytů 4+kk:
Potřeba stání pro obyvatele:
Potřeba stání pro návštěvníky:
Potřeba stání pro nebytové plochy
-obchod jednotka 200 m² prodejní plochy:
-plocha kanceláří 200 m²:
Celková potřeba stání:
Navržený počet stání:
Kompenzační stání pro smluvní rezidenty:

21
116
71
2
202 PS
21PS

Potřeba stání:
Potřeba stání:
Potřeba stání:
Potřeba stání:

11 PS
116 PS
71 PS
4 PS

4 PS
6 PS
233 PS
297 PS
64 PS

Ve dvou podlažích podzemních garáží je navrženo 297 parkovacích stání. Tento počet
dostatečně uspokojí bilanci dopravy v klidu řešeného objektu a současně poskytne 64
smluvně zajištěných kompenzačních stání, která částečně nahradí zrušená stání v původním
parkovacím domě a parkovací místa umístěná před ním. Příslušná část parkovacích míst je
navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Bilance parkovacích stání v území po výstavbě záměru
V řešené lokalitě se po vybudování BD Novodvorská počítá se zvýšením kapacity
parkovacích stání na terénu v těchto místech:
• zúžením ulice Novodvorská o jeden jízdní pruh lze využít pravý pruh pro podélná
parkovací místa. Kapacita tohoto parkovacího zálivu je 11 PS, v případě posunutí
autobusové zastávky je to 13 parkovacích stání.
• při souhlasu vlastníků (SVJ a MČ) lze navrhnout stavební úpravou a rozšířením
parkovacího zálivu v ulici Mirotická změnu 9 podélných až na 23 kolmých stání.
Nárůst počtu by tedy činil až 14 parkovacích stání.
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•

v rámci zrušení propojky kolem garáže Hercesa vznikne v Mirotické ulici záliv s 8 PS
na terénu. Zisk by činil pouze 5 PS, protože na ploše stávajících 3 PS bude
vybudováno recyklační hnízdo s kontejnery Pražských služeb.
Celkem lze na terénu získat 32 parkovacích pro veřejné účely. Výstavbou BD bude naopak
likvidováno (dle Analýzy a průzkumu - Atelier PROMIKA) stávajících 63 PS na terénu + 8
PS v garáži Hercesa, tedy 71 PS, která budou nahrazena 64 PS v garážích BD nad rámec
bilance této novostavby a zmíněnými stáními na terénu.
Výhledová kapacita území tak bude s mírnou rezervou převyšovat bilanci parkovacích stání
stávajících bytových bloků i novostavby. Lze tedy konstatovat, že bilance dopravy v klidu v
daném území nevyžaduje další kapacity PS.
Dále je v dokumentaci uvedeno řešení dopravy pěší a staveništní dopravy.
V této kapitole je rovněž řešena problematika výstavby trasy metra D v zájmovém území.
Při konzultaci s GP trasy Metroprojektem a.s. bylo konstatováno, že technické řešení směrové i výškové trasování je již zafixováno a nebude se měnit v následujícím stupni PD.
Založení objektu BD bude plošné a nebude ovlivňovat postup ražby tunelů, navržená
protihluková opatření tunelu plní požadavky na kvalitu prostředí v bytovém domě.
Hodnocení:
Údaje o nárocích dopravní a jinou infrastrukturu jsou zpracovány kvalitně s
dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na
životní prostředí.
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
V dokumentaci jsou uvedeny zdroje znečišťování ovzduší související s posuzovaným
záměrem v období výstavby i provozu. Dále jsou uvedeny bilance emisí z plošných i
liniových zdrojů pro období výstavby a bilanci emisí z výduchů z garáží a bilanci emisí na
sledovaných úsecích komunikací.
Hodnocení:
Kapitola je zpracována kvalitně, přehledně, nadstandardně z hlediska podrobnosti
zdrojů znečištění, využívá nejnovějších poznatků o emisích z motorových vozidel.
B.III.2. Odpadní vody
V kapitole se jsou uvedeny údaje o stávajícím stavu odvodnění a návrh odvodnění pro období
výstavby i provoz. Doplněna je bilance splaškových i dešťových vod .
Hodnocení:
Kapitola je zpracovaná kvalitně, přehledně, v dostatečné hloubce pro posouzení.
B.III.3. Odpady
V kapitole je uveden výčet odpadů vznikajících během výstavby záměru a ve fázi jeho
provozu, včetně popisu způsobu nakládání s odpady a předpokládaného počtu sběrných nádob
a četnosti svozů odpadů.
Hodnocení:
U odpadu kat.č. 2001 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť je uveden jako způsob
nakládání s tímto odpadem zpětný odběr. Pokud bude s vyřazenými zářivkami
nakládáno v režimu odpadů, musí být tento odpad předán do vlastnictví pouze osobě
oprávněné dle zákona o odpadech. Pokud bude s vyřazenými zářivkami nakládáno v
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režimu zpětného odběru výrobků, nebude se jednat o odpad (§ 38 zákona o odpadech).
Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho
využití nebo odstranění.
V textu dokumentace je chybně uveden limit stanovený pro původce pro ohlašování
produkce a nakládání s odpady na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
podle místa provozovny, dle § 39 odst. 2 zákona o odpadech je tento limit 100 kg
nebezpečných odpadů za kalendářní rok a 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok.
B.III.4. Hluk
Hluk z výstavby
Výstavba nových objektů ve městech je problémem obecným, protože ve většině případů se
stávající objekty nacházejí v blízkosti stavby a občané zde žijící vnímají stavební hluk
negativně. Stavební hluk má totiž svá specifika a je velmi odlišný od zdrojů hluku, které v
tom kterém místě se vyskytují za běžného provozu.
Posuzovaná lokalita je ovlivněna především dopravním hlukem. Výstavba posuzovaného
záměru negativně ovlivní především zástavbu panelových domů situovaných východně od
stavenišť. Jedná se o osmipodlažní panelové domy uspořádané do tvaru písmene U.
Posouzení bylo provedeno ve 20 reprezentativních bodech umístěných v chráněném
venkovním prostoru okolních staveb.
Stroje a mechanizace užívaná při výstavbě
Stroje, zařízení, ruční mechanizované nářadí a dopravní prostředky (dále jen stroje), které
budou využívány v dané etapě výstavby, jsou uvedeny v příloze H.7. V těchto tabulkách je
kromě označení zdroje hluku, obvyklých údajů o stroji (jakožto zdroji hluku), též uvedeno
maximální nasazení stroje v počtech dnů a maximální časové využití ve dnech aktivního
nasazení.
Pro výpočet bylo vybráno 20 reprezentativních bodů S11 až S30, popis jejich umístění je v
příloze H.7. Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním
prostoru pro dobu 07:00 až 21:00 hh:mm LpA eq,14,vzniklé součtem hladin hluku daného
dopravou a vlastními stavebními pracemi jsou pak uvedeny v posledním sloupci tabulky č.29
přílohy H.7.
Výsledky doložené v dokumentaci prokazují, že lze při výstavbě (při dodržení navržených
parametrů stojů a dalších vstupních požadavků uvedených v Akustické studii) splnit
požadované hygienické limity.
Hluk z provozu BD
Posuzovaný objekt bude generovat hluk z následujících zdrojů: sání /výfuky VZT a výfuky z
garáží umístěné na střechách objektů, z dopravy z/do objektu, pozemní dopravy na okolních
komunikacích. Posouzení vlivů na okolní chráněnou zástavbu bylo provedeno u stávající
panelové výstavby u jednotlivých objektů a u nich v různých výškách budov, celkem ve 485ti bodech a dále u rodinných domků na severní straně ul. Novodvorské v ve 20-ti bodech, tj.
celkem bylo použito 505 výpočtových bodů u stávající zástavby.
Protihluková opatření
K omezení šíření hluku z komunikace v ulici Novodvorská do vnitrobloku vytvořeného
bytovými domy Zbudovská č.orient. 3 – 17 a Mirotická č.o. 2 – 8 bude využito stínění
bariérou. Bariéra bude kopírovat SV tvar stávající fasády garáží (bez polokruhové rampy).
Aby tato bariéra nezvyšovala působením odrazů hluk v okolí posuzovaného objektu, je
navržena směrem k tomuto objektu pohltivá. Vážená zvuková pohltivost je předpokládána
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0,9. Výšku bariéry je navržena 6 m nad úrovní ±0,00 m. Bariéra bude navíc z obou stran
porostlá popínavou zelení.
Typy všech technických zařízení umístěných v objektu, která jsou významným zdrojem hluku
(např. VZT), budou voleny s ohledem na hodnoty vyzařovaného hluku a vibrací přenášených
do uložení.
Vzhledem k počtu stacionárních zdrojů umístěných v posuzovaném objektu, které jsou
uvedeny v kap. 4, a vzhledem k jejich nízkým hladinám akustických výkonů, nebylo v
hlukové studii provedeno podrobné výpočtové posouzení stacionárních zdrojů hluku.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
B.III.5. Vibrace, záření, zápach
Vzhledem k plánovanému využití bytového domu nebude docházet k výskytu zápachu,
vibrací, elektromagnetického či radioaktivního záření v prakticky postihnutelné míře, která by
se mohla negativně projevit v okolním životním prostředí.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
B.III.6. Oslunění, osvětlení
Oslunění
Na pozemku č.parc. 1123/60 bude odstraněn stávající pětipodlažní objekt garáží a na jeho
místě bude postaven bytový objekt. Nový obytný dům může stínit objektům hromadné bytové
výstavby. Jedná se o devítipodlažní panelové domy č.p. 761 aţ 772, které v prostoru mezi
ulicemi Mirotická a Zbudovská tvoří polouzavřený blok. Novostavbou bytového domu při
ulici Novodvorská bude tento blok uzavřen. Nejvíce budou ovlivněny domy č.p. 761 a č.p.
772, protože jsou k projektovanému domu nejblíže. Nový dům bude rovněž stínit objektům
hromadné bytové výstavby při ulici Mirotická. Jedná se o domy č.p. 952 aţ 956. Z nich
nejvíce bude stíněn dům č.p. 952, protože je k projektovanému domu nejblíže. Na jeho stínění
se již dnes významně podílí stávající objekt garáží č.p. 965, který na rozdíl od výše
zmíněných garáží zůstane zachován. Další dva domy č.p. 953 a 954 budou již touto stavbou
ovlivněny méně.
Zhodnoceni oslunění
V současné době jsou byty ve stávajících obytných domech prosluněny dostatečně. Po
realizaci projektovaného bytového domu Novodvorská budou byty ve stávajících obytných
domech také dostatečně prosluněny podle požadavků ČSN 734301. Požadovaná doba
proslunění bude dodržena s relativně velkou rezervou. Stávající domy nebudou
projektovaným objektem nadměrně stíněny.
Osvětlení
Výpočet hodnot činitele denní osvětlenosti Dw (%) byl proveden pro 32 kontrolních míst v
oknech 2.NP. (jedná se o nejnižší obytné podlaží) v domech, které budou projektovaným
domem nejvíce stíněny. Jedná se o obytný dům č.p. 761 (kontrolní místa 1 až 5, 11 a 18 až
22), č.p. 761 (kontrolní místa 6 až 10 a 12), obytný dům č.p. 952 (kontrolní místa 13 až 17),
obytný dům č.p. 953 (místa 23 až 27) a obytný dům č.p. 954 (kontrolní místa 28 až 32).
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Zhodnocení osvětlení
Vypočtené hodnoty ve všech kontrolních místech (vyhovují požadavku normy). Výjimkou
jsou místa 6, 11 a 12, kde v současném stavu hodnota Dw < 29 %, čili nevyhovuje normě. Při
novém stavu s hodnoceným záměrem bude stav vyhovovat požadavku Dmin = 29 %. V nejblíže
stojících panelových domech č.p. 761 a 772 dojde ke zlepšení stávajícího stavu. V místech 6,
11 a 12 dokonce z hodnot hrubě nevyhovujících (28,4 %; 27,5 % a 22,1 %) na hodnoty, které
spolehlivě vyhoví (34,3 %; 31,9 % a 34,0 %). Ve vzdálenějších domech č.p. 952 aţ 954 a v
severovýchodním (odvráceném) průčelí domu č.p. 772 budou sice hodnoty Dw sníženy (z 29,8
– 36,7 % na 29,0 – 34,1 %), ale i tak vyhoví požadavku normy. Návrh novostavby je v
souladu s požadavky na denní osvětlení podle platných předpisů.
Posouzení oslunění a osvětlení bylo provedeno pro nejnižší obytná podlaží objektů nejblíže
stojících k projektovanému objektu bytového domu. Vyhovující stav v těchto nejméně
příznivých místech dovoluje výsledek zobecnit na všechny objekty souboru. Realizací objektu
BD Novodvorská nebudou stíněním zhoršeny podmínky oslunění a denního osvětlení v
okolních objektech nad míru stanovenou platnými českými předpisy.
Hodnocení:
Kapitola je zpracovaná kvalitně, přehledně, v dostatečné hloubce pro posouzení.
B.III.7. Doplňující údaje
V rámci výstavby nedojde k významným terénním úpravám, které by se mohly negativně
projevit na zvýšení nebezpečí erozních stavů v území.
Vzhledem k parametrům objektu a jeho rozsahu se nepředpokládá vznik dalších (v této
Dokumentaci nekomentovaných) vlivů stavby na životní prostředí, které by mohly
významnějším způsobem negativně ovlivnit životní prostředí v území.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dokumentace uvádí v jednotlivých kapitolách výčet nejvýznamnějších environmentálních
charakteristik zájmového území.
Územní systém ekologické stability
Záměr nezasahuje do žádného skladebného prvku územního systému ekologické stability, ani
s žádnou částí ÚSES bezprostředně nesousedí. Nejbližším skladebným prvkem ÚSES je
nefunkční interakční prvek I6/373 „Nové dvory“ s parkovým cílovým společenstvem.
Posuzovaný záměr se interakčního prvku nijak nedotýká.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Chráněná území, přírodní parky
Řešené území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Posuzovaná lokalita zároveň neleží ani v žádném
přírodním parku (§ 12 odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb).
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V dokumentaci jsou uvedeny nejbližší chráněná území.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Evropsky významné lokality
V řešeném území ani v jejím okolí se nenachází žádné Evropsky významné lokality ani Ptačí
oblasti (systém Natura 2000).
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Významné krajinné prvky
Posuzovaný záměr není v kolizi s žádnými významnými krajinnými prvky „ze zákona“ ani s
VKP registrovanými podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Stavba se nenalézá v památkové rezervaci (§ 5) ani v jejím ochranném pásmu (§ 17) a
nezasahuje do památkové zóny (§ 6). Zájmové území se nenachází v území s archeologickými
nálezy (§ 23) z. č. 20/1987 o památkové péči ve znění pozdějších předpisů, nicméně nelze
případné archeologické nálezy vyloučit.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Území hustě zalidněná
V této kapitole dokumentace je popsána nejbližší obytná zástavba u posuzovaného záměru,
včetně odhadu počtu obyvatel.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Staré ekologické zátěže
Pro potřeby DÚR byl firmou Chemocomex Praha a.s. proveden Podrobný
inženýrskogeologický a geofyzikální průzkum jehož součástí bylo provedení laboratorních
analýz kontaminace zeminy vzhledem k současnému užívání pozemku a přítomnosti navážek.
Analýza podzemních vod a analýza kontaminace stávající budovy nebyla provedena.
Z hlediska Vyhlášky č. 294/2005 Sb., přílohy č. 10, tj. při porovnání obsahu kontaminantů v
sušině ve směsi 1 (IJ 1 až IJ 4) s nejvyššími přípustnými obsahy škodlivin pro odpady
využívané na povrchu terénu (při rekultivaci terénu, vyrovnávání nerovností a jiných
úpravách terénu) byl dle naměřených hodnot mírně překročen limitní obsah polycyklických
aromatických uhlovodíků PAU.
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Při striktním výkladu výsledků provedených analýz nelze zkoumaný materiál využívat jako
odpad na povrchu terénu.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
C.II. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území
Stávající využití území
Výstavba Bytového domu Novodvorská je navržena v prostoru stávajícího objektu
nadzemních garáží a přilehlého venkovního parkoviště nacházejícího se v Praze 12 - Libuš na
pozemcích k.ú. Libuš.
Území řešené navrženou stavbou - staveniště se nachází při ulici Novodvorská a je vymezeno
na severu ulicí Mirotická, východní stranu vymezuje blok stávajících obytných panelových
domů. Na jiţní straně je pozemek stavby vymezen ulicí Zbudovskou a na západní straně ulicí
Novodvorskou. Pozemek se mírně svažuje k jihu, příjezdové křižovatce s ulicí Novodvorskou
a směrem k budoucímu rozvojovému území s navrhovanou stanicí metra Libuš.
Na pozemku určeném pro stavbu bytového domu se v současné době nachází objekt s
nadzemními garážemi a přilehlé venkovní parkoviště. Železobetonový objekt je v současné
době využíván jako garáže. V 1.NP se nachází vrátnice, dílny a kotelna, trafostanice a v
nejvyšším podlaží je restaurace a fitcentrum. Pohyb aut je zajištěn po půlkruhové rampě, která
vyčnívá z obdélníkového půdorysu. Před objektem garáží je propojující komunikace mezi
ulicemi Zbudovská a Mirotická a venkovní parkoviště. Pozemky určené pro vedlejší
staveniště (uţívány po dobu výstavby) se nachází na volném prostoru jižně od ulice
Zbudovská na pozemcích p.č.1123/1 a 1123/41. V jižní části těchto pozemků je náletový
keřový porost.
Stanoviště má výrazně antropogenní charakter s převahou zpevněné plochy kryté živičným
povrchem, případně plochy zastavěné. Volné plochy pokrývá sporadická vegetace převážně
ruderálního charakteru.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Ovzduší a klima
Podrobný komentář stávajících parametrů klimatu v území je uveden v příloze H.6.
Stávající kvalita ovzduší je zřejmá z grafických a textových příloh v příloze H.5.
V dokumentaci je uvedené hodnocení vychází z modelových posouzení ATEM 2010 a z
měřící stanice AIM.
Měřící stanice AIM nesignalizují překračování imisních limitů u žádné z dále hodnocených
látek. Přestože kvalita ovzduší je v prostoru stavby negativně ovlivněna dopravou na ul.
Novodvorské, lze konstatovat, že území patří v Praze k lokalitám, kde jsou dodržovány
hygienické limity.
Hodnocení:
Kapitola obsahuje potřebné informace. Bez připomínek.
Hluk

25

Bytový dům Novodvorská

Posudek EIA

Ve dnech 29.-30.6.2010 bylo provedeno 24 hodinové měření stávající akustické situace před
domem čp. 449/3 v ulici Novodvorské. V rámci této dokumentace bylo ve dnech 20.10. 201121.10. 2011 (6.00+ 16.00) provedeno další měření před domem čp. 667/5 (bod M1) v ulici
Novodvorské.
Měřící bod

M1

Hladiny
akustického
tlaku
A
akustického tlaku A dané vyhodnocení
měření (dB)
V denní době V
noční
době
LpAeq,T,d
LpAeq,T,n
63,9±1,8
55,3±1,8

Hladiny akustického tlaku A korigované
na odraz od RD (dB)
V denní
LpAeq,T,d
60,9±1,8

době

V
noční
LpAeq,T,n
52,3±1,8

době

Z tabulky je patrné, že zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku v ulici Novodvorské
v chráněném venkovním prostoru staveb pravděpodobně překračují v denní i noční době
hygienický limit pro hluk z hlavních komunikací (limit 60/50 dB).
V případě rodinných domů v ulici Novodvorská. V tomto místě překračují hodnoty pro hluk
limit 60 dB ve dne a 50 dB v noci. V ostatních místech jsou hygienické limity pro hluk z
dopravy plněny.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Voda
Záměr nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) podle § 28 z. č.
254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Záměr nezasahuje do citlivých oblastí (§ 32) ani
do zranitelných oblastí (§ 33) z. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Záměr se nachází v ochranném pásmu 2. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro
úpravu pitné vody v Praze 4 - Podolí, vyhlášeném rozhodnutím OVLHZ NVP čj.
5663/85/PE/Harb. ze dne 17.12.1985.
Zájmové území náleží do povodí Dolního toku Vltavy (od Berounky po Rokytku). Vodoteč,
která odvádí vodu z povodí zájmového území, se nazývá Lhotecký potok.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Půda a horninové prostředí
Dle geomorfologického členění ČR (Demek 1987) leží zájmové území na rozhraní
Uhříněveské plošiny. Uhříněveská plošina tvoří pruh území při jižní hranici Říčanské plošiny
na styku se Středočeskou pahorkatinou a při použití vyššího stupně členění patří do Pražské
plošiny. Jedná se o plochou pahorkatinu na proterozoických drobách a břidlicích, se slabě
rozčleněným reliéfem poměrně rozsáhlých zarovnaných povrchů (přemodelovaného
předkřídového podloží).
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska patří zájmové území k barrandienskému svrchnímu
proterozoiku, které zde je zastoupeno horninami štěchovické skupiny.
Inženýrsko-geologické hodnocení
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Z inženýrskogeologického hlediska spadá zájmové území do oblasti, ve které vystupují v
hloubce menší než 1 m pod povrchem proterozoické břidlice, prachovce a droby a slepence a
silicity. Podzemní voda byla zastižena a bude ovlivňovat základové poměry.
Hydrogeologické poměry
Hlavní oběh podzemní vody v zájmovém území je vázán na rozpukanou, navětralou a
rozvolněnou zónu svrchních partií proterozoických sedimentŧ. Z vodohospodářského pohledu
se jedná o málo významný kolektor.
Poddolovaná území a geodynamické jevy
V řešeném území se nenacházejí poddolovaná území, nejsou zde registrovány žádné význačné
svahové deformace.
Radon
Na základě měření radonu v půdním vzduchu se zájmové území nachází v oblasti se středním
radonovým indexem. Dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží bude třeba
provést ochranná opatření stavebního objektu a řešit konstrukci tak, aby riziko pronikání
radonu do budovy bylo minimální.
Seismicita
Dle ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatížení staveb) spadá území do oblasti
makroseizmické intenzity 5 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7
stupňě), čemuž odpovídá dle ČSN P ENV 1998-1-1 hodnota efektivního špičkového zrychlení
0,015 g (tzv. návrhové zrychlení podloží). Podle špičkového zrychlení je rozdělena ČR do
osmi seizmických zón. Zájmové území patří do zóny H, přičemž nejvyšších hodnot je
dosahováno v zóně A (Ostravsko) se špičkovým zrychlením 0,085 g a nejnižších v zóně H se
špičkovým zrychlením 0,015 g. Lokalitu záměru lze tedy charakterizovat nízkou seizmickou
aktivitou.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Přírodní zdroje v horninovém prostředí
Ložiska nerostných surovin ani jiné přírodní zdroje se v zájmovém území ani jeho nejbližším
okolí nenalézají.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Fauna, flóra a ekosystémy
Ekosystémy
Posuzovaná lokalita je antropicky silně pozměněná a žádný přirozený či přírodě blízký
ekosystém zde v současnosti neexistuje. V posuzovaném území se nevyskytují ani žádné
vodní plochy.
Aktuální stav řešené plochy
Sledovaná plocha leží v plně urbanizované a hustě zastavěné centrální části Prahy na náhorní
rovině mezi Modřanskou roklí a údolím Kunratického potoka. Navrhovaná výstavba je
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situována do prostoru stávajícího objektu nadzemních garáží a přilehlého venkovního
parkoviště při ulici Novodvorská a staveniště je vymezeno na severu ulicí Mirotická,
východní stranu vymezuje blok stávajících obytných panelových domů. Na jižní straně je
pozemek stavby vymezen ulicí Zbudovskou a na západní straně ulicí Novodvorskou. Na ploše
vlastního záměru jsou jedinou vegetací zelené pásy parkoviště zarostlé degradovaným, silně
ruderalizovaným trávníkem až čistě ruderálním porostem bylin s jedním keřem růže šípkové.
Mimo plochu vlastního záměru se vegetace, která bude dotčena, nachází ještě v zelených
pásech podle Novodvorské ulice, kde roste stromořadí lip.
Fauna řešené lokality
Fauna hodnoceného prostoru je výrazně ovlivněna lidskou činností která v minulosti zásadně
změnila biotop. Podrobný faunistický průzkum sice nebyl proveden, ale z charakteristiky
stanoviště (antropicky silně pozměněný půdní profil, zpevněné plochy bez otevřené půdy,
frekventovaná komunikace) a zejména z charakteristiky vegetace (nepatrné plochy řídké
bylinné vegetace a malý počet dřevin mladších věkových kategorií) vyplývá, že na
posuzované lokalitě není vhodné prostředí ani potravní příležitosti pro žádné významnější
živočišné druhy. Výskyt významnější entomofauny je proto prakticky vyloučen. Výskyt
významnějších druhů obratlovců je mimo výše uvedené důvody vyloučen také s ohledem na
chybějící úkrytové možnosti a silný automobilový provoz.
Při orientačním průzkumu lokality zde nebyl zastižen žádný zvláště chráněný živočišný druh
uvedených v příloze č. III., vyhlášky 395/1992 Sb., ani živočišný druh jinak pozoruhodný.
Celkově lze lokalitu charakterizovat jako antropicky silně ovlivněný biotop s nízkou
druhovou diverzitou a nízkou populační hustotou malého počtu synantropních druhů, které
zde nacházejí vhodné podmínky pro trvalou existenci. Větší počet druhů na lokalitu zavítá
pouze náhodně a přechodně při hledání potravy nebo nových teritorií.
Flóra řešené lokality
Původní dendrologický průzkum proběhl v roce 2009 (GEEN ART s.r.o.). Dále byl pro
potřeby procesu EIA realizován orientační průzkum, který probíhal v období od 3. března
2010 do 15. června 2010 a zachytil tak jarní i časně letní aspekt, což se vzhledem k charakteru
lokality jeví jako plně dostačující. Celkem byla lokalita navštívena 3 x v ranních hodinách v
termínech 3. března, 9. května a 15. června. Aktualizace dendrologického průzkumu byla
provedena v létě 2011, kdy ležela jižní z řady lip přeražená na zemi.
Celkem bylo v zájmovém území zjištěno 6 taxonů dřevin. V lokalitě nebyl zjištěn žádný
významný, či dokonce chráněný rostlinný druh a charakter stanoviště takový nález absolutně
vylučuje.
Chráněné druhy živočichů a rostlin
Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné druhy, na které by se
vztahovala ochrana podle § 48 zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody. Rovněž se v
tomto území nevyskytuje žádný památný strom (§ 46 zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně
přírody).
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Krajina, krajinný ráz
Podle územně analytických podkladů zpracovaných Doc. Löwem (2008) leží PDoKP v
místech krajinného rázu oddělených otevřenou a polootevřenou hranicí se střední krajinářskou
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hodnotou - tj. méně hodnotné celky (převážně homogenní, avšak esteticky málo kvalitní
celky, např. kompaktní sídliště).
Záměr leží v oblasti krajinného rázu 49 - Krčské údolí Kunratického potoka.
Nevětší hodnotu oblasti bylo dříve půvabné údolí s lučním dnem a částečně zastavěnými
svahy, dnes je hodnota oblasti zásadně změněna Jižní spojkou a sportovišti.
Lokality leží v kompaktní městské zástavbě mimo výrazné terénní útvary a pohledově
exponované svahy. V lokalitě posuzovaného záměru není indikována žádná přírodní hodnota
Krajinářská hodnoty místa je „střední“ (označení 3).
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Obyvatelstvo
V území jsou obytné panelové domy na východní straně ul. Novodvorské a rodinné domy na
západní straně ul. Novodvorské. Údaje o počtu obyvatel z území Prahy 4 byly poskytnuty
MČ, MČ Praha 12 tyto údaje neposkytla, počet obyvatel byl proto určen při místním šetření a
následném přepočtu podle obsazenosti bytových jednotek v jednotlivých objektech.
Počet obyvatel nejbližších objektů:
Ulice č.p.
Mirotická, nejbližší přímo ovlivněné objekty čp. 952, 953, 954
Mirotická, nejbližší přímo ovlivněné objekty čp. 772, 771
Zbudovská nejbližší přímo ovlivněné objekty čp. 761, 762,
Novodvorská čp. 945, 441, 499, 667, 678, 733, 665, 440, 750, 740, 800
Mirotická, Zbudovská, širší okolí záměru

Počet obyvatel
180
120
120
43*
1500

Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Hmotný majetek
Výstavbou dojde k demolici stávajícího parkovacího domu s kotelnou, k přeložkám
inženýrských sítí a kácení zeleně. Komunikace a chodníky, které budou výstavbou narušeny
mimo prostor, kde je navržena v rámci výstavby jejich nová výstavba, budou po ukončení
stavebních prací uvedeny do původního stavu.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
Kulturní památky
V řešeném území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné národní kulturní památky
(§ 4) ani kulturní památky (§ 2) dle z. č. 20/1987 o památkové péči ve znění pozdějších
předpisů, které by mohly být stavbou dotčeny, nebo ovlivněny.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
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C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
V dokumentaci je zhodnocen charakter současného využití území a je zde konstatováno, že
nejhorší stav je z hlediska akustické situace území. Dominantním zdrojem hluku v
posuzované lokalitě je doprava na komunikaci Novodvorská. U stávajících chráněných staveb
situovaných u této komunikace – 11 rodinných domů se v současné době ekvivalentní hladiny
akustického tlaku pohybují nad hygienickým limitem 60 dB ve dne resp. 50 dB v noci.
Kvalita ovzduší odpovídá dobře provětrávanému, ale městskému prostředí. Opět se zde
projevuje výrazný vliv provozu na ul. Novodvorské, nyní ale výrazně doplněn imisním
pozadím města. Nejhorší stav je u prachových částic, kde u PM10 dochází k překračování 24
hodinového limitu, překročení lze očekávat cca do 5 % roční doby tj. cca 18 překročení,
přičemž povolený počet je 35 překročení za rok. U ostatních sledovaných látek, které mohou
být provozem a realizací záměru významněji ovlivněny se dosahované hodnoty pohybují
převážně hluboko pod hygienickými limity.
V ostatní hodnotitelných parametrech životního prostředí je současná i výhledová situace
takového charakteru, že umožňuje realizaci a provoz navrhovaného objektu (při dodržování
standardních opatření, popř. požadovaných v této Dokumentaci), aniž by muselo dojít k
překročení kvantifikovatelných požadovaných limitů, či ohrožení zájmů chráněných dle
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
V rámci dokumentace bylo zpracováno posouzení vlivů na veřejné zdraví autorizovanou
osobou pro variantu bez realizace záměru a s realizací záměru.
Vyhodnocení vlivů na ovzduší
• Oxid dusičitý
Charakterizace rizika akutních toxických účinků
Vzhledem k těmto velice nízkým až zanedbatelným příspěvkům vypočtených maximálních
hodinových koncentrací NO2, nelze předpokládat, že by provoz posuzovaného záměru mohl
zvýšit zdravotní rizika akutních toxických účinků (reaktivitu dýchacích cest, změny plicních
funkcí) obyvatel v okolí.
Charakterizace rizika chronických toxických účinků
Souhrnně lze konstatovat, že všechny použité přístupy potvrzují zanedbatelný vliv nových
příspěvků záměru na zdravotní obtíže, které by mohly souviset s akutní a chronickou expozicí
NO2.
• Benzen a benzo(a)pyren
Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překračování imisního limitu pro uvedenou škodlivinu.
Je tedy zřejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem a benzo(a)pyrenem, ani při
konzervativním odhadu úrovně imisního pozadí a vlastního imisního příspěvku záměru,
nepřesahuje přijatelnou úroveň nejen z hlediska platného imisního limitu, který je 5 µg/m3 pro
benzen a 1 ng/m3 pro benzo(a)pyren, ale i z podstatně přísnějšího pohledu zdravotních rizik a
vlastní imisní příspěvky hodnoceného záměru tento stav významně neovlivní.
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• Prašnost ovzduší - PM10 a PM2,5
Celé hodnocení je provedeno pro odhadnutých 1500 obyvatel a výpočet atributivního rizika je
proveden pro nejvyšší výsledné imisní příspěvky dle rozptylové studie. Většina z 1500
obyvatel je exponována nižším hodnotám imisního příspěvku odpovídajícímu větší
vzdálenosti od zdrojů emisí. Hodnoty příspěvku na úrovni maximálně setin mikrogramu jsou
z hlediska zdravotních účinků nevýznamné, nezpůsobí předčasnou úmrtnost ani vznik nových
případů onemocnění chronickou bronchitidou ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních
či respiračních onemocnění, které by si vynutilo hospitalizaci.
Imisní příspěvky posuzovaného záměru ke koncentracím částic frakce PM10 a PM2,5
nezpůsobí významné zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí. Z provedené
kvantifikace zdravotního rizika lze konstatovat, že nové roční imisní příspěvky PM10 a PM2,5
záměru budou mít zanedbatelný vliv na související zdravotní obtíže a samy nebudou
představovat zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo. Nutno zdůraznit, že
hlavní příčinou nepatrně zvýšeného rizika je jednoznačně imisní pozadí. Podíl vlastního
příspěvku záměru je zanedbatelný.
• nOxid uhelnatý
Na základě výpočtů z rozptylové studie nelze předpokládat, že by vypočtené příspěvky oxidu
uhelnatého na úrovni jednotek mikrogramů mohly způsobit překročení imisního limitu, který
je 10 000 µg.m-3. Ani z hlediska hodnocení zdravotních rizik, nelze předpokládat zvýšené
zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo.
Z výsledků hodnocení je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy
vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci v
okolí posuzovaného záměru, nelze v důsledku realizace záměru předpokládat významně
zvýšené riziko zdravotních účinků. Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních
rizik lze vyvodit závěr, že v souvislosti s realizací předkládaného záměru „Bytový dům
Novodvorská“, nepředstavuje tato aktivita významné riziko pro lidské zdraví pro obyvatele v
okolí posuzovaného záměru.
Vyhodnocení vlivu hluku
Na základě vyhodnocení předložených podkladů, s ohledem na výše uvedené skutečnosti a po
uvážení všech výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující závěry:
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že dominantním zdrojem hluku v dotčeném území je
oprava.
V rámci tohoto posouzení byly pro zhodnocení stupně obtěžování dále přepočteny výsledné
denní a noční ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na hlukový deskriptor - konkrétně Ldn
(hladina den-noc) doporučený v zemích EU pro hodnocení obtěžování obyvatel hlukem. Pro
tyto úrovně byl dále vypočítán počet osob lehce, středně i silně obtěžovaných (rušených)
hlukem Tato kvantifikace je vhodnější v lokalitách, kde jsou exponovány řádově minimálně
tisíce obyvatel, tedy v případech, kdy jsou např. individuální rozdíly v citlivosti či průměrné
počty obyvatel na obytnou jednotku, překryty velkým množstvím dat. Na vypočítané počty
osob je tedy nutné pohlížet jako na orientační.
• Bylo zjištěno, že v roce 2015 nedojde realizací záměru ke změně akustické situace –
orientačně vypočtených 4-5 vysoce obtěžovaných obyvatel v rodinných domcích v
ulici Novodvorské zůstává nezměněn a ani výpočet tří vysoce rušených obyvatel ve
spánku se realizací nemění (předpoklad 43 obyvatel). Není zde uvažovaná orientace
oken ani dispoziční řešení bytů, takže počet osob obtěžovaných anebo rušených
hlukem ve spánku bude pravděpodobně nižší.
• Bylo zjištěno, že pro obyvatele bytových domů čp. 771 a 772 v Mirotické ulici v roce
2015 dojde realizací záměru k nepatrnému zlepšení akustické situace – počet vysoce
obtěžovaných obyvatel se sníží o 1 obyvatele, orientačně vypočten počet obyvatel
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rušených hlukem ve spánku zůstává nezměněn (do 4 obyvatel). Není zde uvažovaná
orientace oken ani dispoziční řešení bytů, takže počet osob obtěžovaných anebo
rušených hlukem ve spánku může být nižší. Bylo zjištěno, že pro obyvatele bytových
domů čp. 952, 953 a 954 v Mirotické ulici v roce 2015 dojde realizací záměru ke
zlepšení akustické situace – počet vysoce obtěžovaných obyvatel se sníží z 5 až 7 na 4
obyvatele a počet obyvatel rušených hlukem ve spánku se sníží o jednoho.
Bylo zjištěno, že pro obyvatele bytových domů čp. 761 a 762 ve Zbudovské ulici v
roce 2015 nedojde realizací záměru k významné změně akustické situace – orientačně
zjištěný počet vysoce obtěžovaných obyvatel se nezmění a nezmění se ani počet
obyvatel rušených hlukem ve spánku. U některých vnímavějších obyvatel těchto domů
může změna akustické situace (až + 8 dB) vyvolávat pocity mírného obtěžování, ale
ani tyto vypočtené ekvivalentní hladiny hluku do 45 dB ve dne a do 36 dB v noci
nebudou představovat významné zdravotní riziko pro obyvatele. Účinky se jeví jako
velmi mírné.
Bylo zjištěno, že realizace záměru nezpůsobí zvýšení rizika kardiovaskulárního
onemocnění obyvatel v okolí záměru
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů obytného
souboru nebyly v akustické studii řešeny vzhledem k předpokládaným nízkým
akustickým výkonům zdrojů.
Hluk ze stavební činnosti, za dodržení doporučení z akustické studie, by měl splňovat
hygienický limit a vzhledem k omezené době výstavby, nebude zvyšovat zdravotní
rizika obyvatel v okolí záměru.

Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v
souvislosti s realizací předkládaného záměru „Bytový dům Novodvorská – Alternativní
varianta 3 BD“ za předpokladu dodržení doporučení uvedených v odborných studiích, nebude
tato aktivita představovat významně zvýšené riziko pro lidské zdraví.
Sociálně ekonomické vlivy
Období výstavby bude poskytovat pracovní příležitosti.
Negativně se v této fázi přípravy stavby jeví místním obyvatelům ovlivnění faktorů pohody
obyvatel, které vychází jednak z technických faktů – negativní dopady na okolí z výstavby
areálu, zvýšení počtu obyvatel v jejich nejbližším prostoru, zvýšení počtu automobilů,
výstavba velkého objektu, který svou hmotou omezí stávající výhled z vyšších pater
panelových domů západním směrem a i, změna charakteru parkování v území, atd. a pak
z netechnických důvodů - např. obava ze snížení ceny nemovitostí. I při dodržení
požadovaných limitů životního prostředí k těmto negativním dopadům na pohodu obyvatel
obvykle dochází a lze je zmírnit prakticky jen kompenzačními opatřeními a dodržením všech
podmínek výstavby (hlavně těch narušujících pohodu obyvatel – dodržování požadavků na
hluk při výstavbě, čistotu komunikací používaných pro staveništní techniku, atd.).
Hodnocení:
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je provedeno dostatečně podrobně.
Bez připomínek.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Dokumentace hodnotí etapu výstavby i provozu záměru. Vyhodnocení imisní zátěže bylo
provedeno pro oxid dusičitý NO2, suspendované částice frakce PM10, jakožto charakteristické
znečišťující látky související s automobilovou dopravou, pro období výstavby.
Pro etapu provozu byly vypočteny imisní zátěže pro NO2, PM10, PM2,5, CO, benzen, BaP.
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Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v následujících variantách:
VARIANTA 1: Etapa výstavby - 2013
VARIANTA 2a: Samotný příspěvek záměru v roce 2015 a jeho porovnání s imisním
pozadím dle modelu ATEM 2015 získaného aproximací dat modelů ATEM 2010 a ATEM
2020.
VARIANTA 2b: Samotný příspěvek záměru v roce 2020, a jeho porovnání s imisním
pozadím dle modelu ATEM 2020 (ve variantě řešení konceptu ÚP hl.m. Prahy tzv. „Variantní
řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy“-Varianta 2, která je z hlediska znečištění ovzduší
nepříznivější, než-li Varianta 1 „Základní řešení konceptu ÚP hl. m. Prahy“).
Uvažujeme-li příspěvky záměru v kontextu s příslušným pozadím dle modelu ATEM, pak lze
konstatovat, že vlivy výstavby a provozu záměru na kvalitu ovzduší budou velmi malé a málo
významné. Prakticky se neprojeví ve změně stávajícího stavu takovým způsobem, aby mohlo
dojít k překračování hygienických limitů. Prakticky jediný stav, při kterém by mohlo dojít k
významnějšímu negativnímu ovlivnění okolí je vliv sekundární prašnosti při výstavbě. Tato
problematika je standardním problémem u všech staveb a prakticky ji lze řešit jen
dodržováním navržených opatření, která jsou začleněna do podmínek výstavby.
Hodnocení:
Popis vlivů na ovzduší je proveden standardním způsobem. S uvedenými závěry lze
souhlasit bez připomínek.
Vlivy na klima a provětrávání oblasti
Znalecký posudek je zaměřen na analýzu provětrávání území v okolí navrhované výstavby
Bytového domu Novodvorská a odhad změn, ke kterým by mohlo po jejím dokončení dojít.
V dokumentaci je uvedeno, že nepatrně výhodněji vychází z hlediska provětrávání
hodnoceného území varianta Dokumentace 2011 - Alternativní varianta - 3 BD.
Výstavba objektu bytového domu Novodvorská sice jisté změny v charakteru provětrávání
způsobí, nicméně půjde o změny, které na hodnocené území nebudou mít negativní dopad.
Hodnocení:
Popis vlivů na ovzduší je proveden standardním způsobem. S uvedenými závěry lze
souhlasit bez připomínek.
D.1.3. Vlivy na hluk a další fyzikální charakteristiky
Dokumentace hodnotí hluk z provozu i realizace záměru. Podkladem pro zpracování hlukové
studie byla analýza automobilové dopravy v zájmovém území. V analýze bylo identifikováno
5 zátěžových stavů:
- současný stav
- r. 2015 bez záměru
- r. 2015 se záměrem
- návrhové období ÚPn bez záměru
- návrhové období ÚPn se záměrem
Ve stavu r. 2015 se záměrem jsou až na několik výjimek v posuzovaných profilech vyšší
zátěže. Nižší zátěže jsou pouze v několika vedlejších profilech a v jednom profilu na
Novodvorské mezi křižovatkami se Zbudovskou a Mašovickou ulicí. Ve všech profilech jsou
však, vlivem plánované výstavby trasy metra D v návrhovém období ÚPn, vyšší podíly
pomalých vozidel, zejména autobusů MHD. Na základě výše uvedených skutečností byl
vyhodnocen jako nejméně příznivý stav r. 2015 se záměrem a dále hodnocen.
K omezení šíření hluku z komunikace v ulici Novodvorská do vnitrobloku vytvořeného
bytovými domy Zbudovská 3 – 17 a Mirotická 2 – 8 bude vybudováno protihlukové opatření 33
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stínění bariérou. Bariéra bude kopírovat SV tvar stávající fasády garáží. Aby tato bariéra
nezvyšovala působením odrazů hluk v okolí posuzovaného objektu, je navržena směrem k
tomuto objektu pohltivá. Vážená zvuková pohltivost je předpokládána 0,9. Výšku bariéry
navrhujeme 6 m nad úrovní ±0,00 m. V liv této protihlukové bariéry je započten v
provedených hlukových posouzeních.
Závěrem posouzení hlukové situace je konstatování, že:
• hladiny hluku z veřejné dopravy v chráněných venkovních prostorech posuzovaného
objektu (otvíravá okna) nepřekročí hygienické limity 60/50 dB,
• hladiny hluku z veřejné dopravy v chráněných venkovních prostorech BD Mirotická
2, 4, 6, 8, Zbudovská 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 17) nepřekročí hygienické limity 55/45 dB,
• zvýšení hladin hluku vlivem odrazů od posuzovaného objektu nepřekročí hodnotu 0,3
dB,
• hladiny hluku ze stacionárních zdrojů v chráněných venkovních prostorech
nepřekročí hygienické limity 50/40 dB,
• hluk z veřejné dopravy v chráněných vnitřních prostorech projektovaného objektu
nepřekročí hygienické limity 40/30 dB,
Při dodržení navržených parametrů stojů a dalších vstupních požadavků uvedených v
Akustické studii lze splnit požadované hygienické limity pro období výstavby.
Hodnocení:
Popis vlivů na akustickou situaci je proveden standardním způsobem. S uvedenými
závěry lze souhlasit bez připomínek.
V textu této kapitoly není řešena problematika vibrací. Součástí příloh dokumentace je
posouzení vibroizolace vůči provozu metra trasy D provedl 21.9.2011 Ing Stěnička, Pod
Fialkou 9, Praha 5. V tomto posouzení je konstatováno, že v tomto úseku trasy metra D
je navrženo třívrstvé antivibrační zařízení V KS-TYP 1. Toto zařízení zajišťuje útlum
vibrací 10 dB mezi kolejnicemi a konstrukcí tunelu zejména pomocí pružně uložených
betonových prahů, resp. desek. Tento útlum byl ověřen po 5 letech provozu prodloužení
trasy C metra v Tróji /dosažený útlum 13 dB/. Podle nejnovějšího záměru
Metroprojektu Praha budou doposud používané antivibračni podélné prahy pod každou
kolejnicí zaměněny za pružně uložené desky spojující obě kolejnice /očekávaný útlum 12
dB/. Závěrem je konstatováno, že vibroizolace BD Novodvorská vůči metru bude
zajištěna již v tunelu metra a proto ji nebude zapotřebí zabudovávat do projektovaného
Bytového domu Novodvorská. Doporučena je vibroizolace v tunelech metra trasy metra
D v úseku 21,7-21,8 právně podchytit smlouvou.
Dle vyjádření METROPROJEKT a.s. tunely trasy metra D v tomto úseku budou
kruhového profilu raženy plnoprofilovým razícím strojem (TBM) a vystrojeny
obezdívkou z prefabrikovaného železobetonu. Tunely budou raženy ve vrstvách břidlic
šáreckého souvrství. Vzdálenost mezi klenbou tunelů a základovou spárou objektu je
tedy v nejvíce exponovaném místě 10,815 m. S ohledem na geologickou stavbu území,
hmotu objektu a dispoziční uspořádání k předpokládané trase metra doporučujeme
založení objektu plošné, na základové desce. Při návrhu objektu je nutno dále i
zohlednit vlivy výstavby a provozu metra na objekt. Jedná se především o šíření hluku a
vibrací, proti kterým je nutno při řešení objektu BD navrhnout účinná opatření.
Proslunění a denní osvětlení
Z provedených výpočtů plyne, že v současné době jsou byty ve stávajících obytných domech
prosluněny dostatečně. Po realizaci projektovaného bytového domu Novodvorská budou byty
ve stávajících obytných domech také dostatečně prosluněny podle požadavků ČSN 734301.
Požadovaná doba proslunění bude dodržena s relativně velkou rezervou. Stávající domy
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nebudou nadměrně projektovaným domem stíněny, ať již bude realizován v jakékoli z obou
posuzovaných variant.
Proslunění pozemku uvnitř bloku se oproti původnímu stavu při uvažování obou variant
výstavby zlepší.
Na základě výsledků výpočtů činitele denního osvětlení je v dokumentaci konstatováno, že
Vypočtené hodnoty ve všech kontrolních místech vyhovují požadavku normy. Výjimkou jsou
místa 6, 11 a 12, kde v současném stavu hodnota Dw < 29 %, čili nevyhovuje normě.
Při novém stavu v obou variantách bude stav vyhovovat požadavku Dmin = 29 %. V nejblíže
stojících panelových domech č.p. 761 a 772 dojde v obou variantách ke zlepšení stávajícího
stavu. V místech 11 a 12 dokonce z hodnot hrubě nevyhovujících na hodnoty, které spolehlivě
vyhoví. Ve vzdálenějších domech č.p. 952 až 954 a v severovýchodním (odvráceném) průčelí
domu č.p. 772 budou sice hodnoty Dw stíněny, ale i tak vyhoví požadavku normy. Návrh
novostavby je v obou variantách v souladu s požadavky na denní osvětlení podle platných
předpisů.
Hodnocení:
Popis vlivů na proslunění a denní osvětlení posuzované výstavby bytového domu
Novodvorská je proveden standardním způsobem. S uvedenými závěry lze souhlasit bez
připomínek.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Možné vlivy na podzemní a povrchové vody lze proto označit za nevýznamné.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
D.I.5. Vlivy na půdu
Vzhledem ke stávajícímu využití pozemku a praktické absenci kvalitních humózních vrstev
půdy nemůže k negativnímu ovlivnění půdy vůbec dojít. S ohledem na konfiguraci terénu
nelze předpokládat ani vznik jakýchkoliv erozních situací.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Zásah do podzemí bude největší prakticky v půdorysném rozsahu objektu a to do hloubky cca
7,5 m (v ploše cca 5 400 m2). Tento zásah nemůže významnějším způsobem ovlivnit
negativně horninové prostředí a lze je proto označit za málo významný.
Ložiska nerostných surovin ani jiné přírodní zdroje se v zájmovém území ani jeho nejbližším
okolí nenalézají a nemohou tedy být realizací ovlivněny. Vliv lze označit za nulový.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
D.I.7. Vlivy na flóru a faunu
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Tato kapitola uvádí, že v zájmovém území se nenacházejí zvláště chráněné druhy rostlin.
Stávající dřeviny jsou popsány v dendrologickém průzkumu, který je součástí dokumentace.
Dále je zde uveden návrh sadových úprav a bilance zeleně.
Vlivy na faunu se nepředpokládají. Posuzovaný záměr nezasahuje do prvků ÚSES.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
D.I.8. Vlivy na krajinu
Posouzení vlivu na krajinný ráz bylo zpracováno ve formě znaleckého posudku Ing.
Samuelem Burianem. Při zpracování posudku byl použit postup hodnocení dle metodiky
zpracované kolektivem Vorel, Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička: Posouzení vlivu
navrhovaně stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, (Praha, 2004).
Na základě zpracované analýzy je možno konstatovat, že navrhovaný záměr „Bytový dům
Novodvorská, Praha-Libuš“ je v obou předložených variantách navržen s ohledem na
zachování zákonných kritérií krajinného rázu a představuje celkově nejvýše (a ve velmi
omezené míře) slabý zásah do identifikovaných znaků a hodnot krajinného rázu. Navrhovaný
záměr „Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš“ proto nemůže snížit nebo změnit krajinný
ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a památky
V rámci výstavby dojde k demolici stávajícího parkovacího domu s kotelnou a k demolici
dvou trafostanic. Jedná se o účelové objekty bez významnějšího architektonického či
urbanistického významu. Navržené demolice proto není důvod označit za významnější
negativní vliv výstavby. K negativnímu ovlivnění kulturních památek vlivem výstavy dojít
nemůže, protože se v ovlivnitelném okolí nenacházejí.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Z posouzení provedených v dokumentaci lze mezi nejvýznamnější vlivy zařadit ovlivnění
faktorů pohody místních obyvatel, dopady na akustickou situaci v území a problematika
hmotového řešení navrhovaného záměru.
Investor nechal zcela přepracovat dispoziční řešení záměru do dvou nových variant –
„Alternativní varianta-3 BD“ a „Redukovaná varianta-1 BD“. Došlo k celkové redukci výšky
objektů a následně i počtu podzemních pater. Obě přepracované varianty mají maximálně 10
NP a dvě podzemní patra. Na základě provedených hodnocení je investorem preferována
„Alternativní varianta-3 BD“, kromě jiného proto, že u Redukované varianty nelze (bez
nákladných protihlukových opatření, která kromě technických komplikací nesou v této
variantě pro investora neakceptovatelné zvýšení investičních nákladů) zajistit požadovanou
úroveň hluku o rodinných objektů podél ul. Novodvorské.
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Celkem je v objektech navrženo 210 bytových jednotek a 297 parkovacích stání. Oproti
původnímu záměru je to tedy redukce bytů o cca 40 %.
Hodnocení:
S uvedenými charakteristikami lze souhlasit bez zásadních připomínek.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Nejvýznamnější negativní dopady z v úvahu přicházejících havárií na okolí by mohl mít požár
v areálu.
Hodnocení:
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech je provedena standardním způsobem. S uvedenými závěry lze souhlasit bez
připomínek.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
V této části dokumentace jsou uvedena opatření k ochraně životního prostředí a veřejného
zdraví pro fázi přípravy záměru, výstavby a provozu, která vyplývající z provedeného
hodnocení vlivů v dokumentaci. V kapitole jsou rovněž navržena kompenzační opatření
navrhovaná investorem.
Hodnocení:
Opatření uvedená v dokumentaci jsou na základě posouzení dokumentace a vyjádření
obdržených k oznámení záměru a k dokumentaci doplněna. Opatření týkající se
prevence a omezení potenciálních nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
V dokumentaci je uveden přehled použitých podkladů a metod (metodika SYMOS 97, model
ATEM, model MEFA 06, model PREDICTOR).
D.V.

Hodnocení:
S ohledem na údaje uvedené i v přílohové části dokumentace lze z věcného hlediska
konstatovat, že přístupy při zpracování dokumentace odpovídají charakteru
posuzovaného záměru a že k hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví byly
použity standardní metody a postupy.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
V dokumentaci je uvedeno, že nejasnosti a neurčitosti vyplývají ze stupně zpracování záměru
– objemově kapacitní studie. V dalších stupních projektové dokumentace budou doplněny:
údaje o množství stavebního odpadu, detaily technického a technologického řešení záměru a
přesná organizace výstavby.
Hodnocení:
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Celkově lze konstatovat, že v rámci dokumentace byly shromážděny všechny dostupné
údaje, které umožňují ukončit posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. Upřesnění
technického řešení záměru bude standardně řešeno v rámci další přípravy záměru, a to i
na základě požadavků vyplývajících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
E.
Porovnání variant řešení záměru
V rámci přepracování záměru v roce 2011 byly navrženy varianty „Redukovaná varianta- 1
BD“ a „Alternativní varianta – 3 BD“. Návrh „Redukované varianty - 1 BD“ vychází z
původní hmoty jednoho objektu umístěného podél ul. Novodvorské. Tato varianta je
posouzena v kapitole E.
Podrobné posouzení v dokumentaci bylo provedeno pro ty vlivy na životní prostředí, kde bylo
možno předpokládat významnější rozdílné dopady oproti variantě posouzené v předchozí
části této přepracované dokumentace – „Alternativní varianta - 3 BD“. U těch složek
životního prostředí, kde se nemohou rozdíly této varianty oproti variantě posouzené v
předchozí části této přepracované dokumentace „Alternativní variantě - 3 BD“ prakticky
významnějším způsobem projevit je uveden pouze stručný komentář.
E.B. I .2

Kapacita záměru

Plošné bilance území, na kterém bude probíhat výstavba BD.

(pouze ve vlastnictví investora parc. č. 1123/48 a 60)
Plocha Zbudovské mimo staveniště - k převodu městu
Trvalý zábor stavbou (BD vč. garáží a zeleně na terénu)
Zeleň na terénu celkem (bez započtení popínavých r.)
Plocha fasády podnože porostlá popínavými rostlinami
Zastavěná plocha garážovou podnoží
Zeleň na konstrukcích bez redukce
Komunikace nové mimo úprav stávajících
Plocha zásahů do stávajících komunikací (BUS stop, kruhový o.)
Plocha nových parkovacích stání – ev. úprava Mirotická (kolmá PS)
Nová parkovací stání na terénu celkem max.
Chodníky, rampy schodiště celkem
Recyklační dvory (jeden přesunutý – Mirotická)
Zařízení staveniště jiţní ZS 1
Zařízení staveniště severní ZS 2
Zařízení staveniště západní ZS 3

Alternativní
varianta 3 BD
5 906 m2
300 m2
5 606 m2
228 m2
390 m2
5 378 m2
3 356 m2
0 m2
2 303 m2
483 m2
37 m2
430 m2
20 m2
1 084 m2
445 m2
900 m2

Redukovaná
varianta 1 BD
5 906 m2
300 m2
5 606 m2
228 m2
390 m2
5 378 m2
3 072 m2
0 m2
2 303 m2
483 m2
37 m2
500 m2
20 m2
1 084 m2
445 m2
900 m2

Alternativní
varianta 3 BD
5 378 m²
19 920 m²
13 617 m²
15 349 m²
210 bj
402 m²
10 730 m²
7 959 m²
297 PS
1 032 m²
507 m²

Redukovaná
varianta 1 BD
5 378 m²
19 745 m²
13 600 m²
15 220 m²
207b.j.
340 m²
10760 m²
8 201 m²
297 PS
1 002 m²
346 m²

Počty bytů a podlažní plochy

Zastavěná plocha BD
HPP nadzemních podlaží
Čistá podlažní plocha bytů bez lodžií a balkonů
Hrubá užitná plocha podlaží bytů
Počet bytů
Nebytové prostory pro výpočet PS
HPP podzemních podlaží
Plocha parkování
Počet stání
Domovní vybavení
Technické vybavení
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Počty bytových jednotek v objektu
3 BD

1 BD

3 BD

1 BD

3
1
BD
BD
Počet bj

1NP
2NP
3NP
4NP
5NP
6NP
7NP
8NP
9NP

HPP
2024
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
1956

2100
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175
1653

1174
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1534

1182
1729
1729
1729
1729
1729
1729
1729
1332

18
22
22
22
22
22
22
22
22

16
24
24
24
24
24
24
24
17

3
1
BD
BD
Počet bj
1+kk
2/3
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

10NP
Celkem

1809
19920

767
19745

1427
15349

603
15220

16
210

6
207

3
21

UP bytů

8

3
1
BD
BD
Počet bj
2+kk
10/9 12
12
17
12
17
12
17
12
17
12
17
12
17
14
17
14
11

3
1
BD
BD
Počet bj
3+kk
6/5
4
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
6
6
6
2

3
1
BD
BD
Počet bj
4+kk

6
116

5
71

2
2

2
144

48

3
4
7

V tabulce 60 a 69 dokumentace je u 1NP uveden odlišný počet bytových jednotek ve variantě 3BD oproti
tabulce 4 dokumentace, kde je jiný počet jednotek. Dle vyjádření oznamovatele je platný počet bytových
jednotek pro variantu 3 BD do 210. Tedy jsou správně uvedené počty bytových jednotek v tabulce č.4
dokumentace.

Navržený počet parkovacích stání 297, z toho 64 (3BD), resp. 58 (1BD) parkovacích stání pro
stávající obyvatele.
Předpokládaný počet obyvatel – 550 (3BD), resp. 550 (1BD).
Vytápění objektu bude zajištěno z CZT.
E.B.I .6. Popis technického a technologického řešení záměru
Záměr je řešen ve dvou variantách - Redukovaná varianta - 1 BD s 10 NP podél Novodvorské
vs. tři samostatné kolmé sekce (Alternativní varianty - 3 BD), v obou variantách na
dvoupodlažní garážové podnoži. Urbanistické a architektonické řešení vnějších částí a prvků
objektů je v podstatě shodné pro obě varianty.
E.B.II.4.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Počet bytů 1+kk:
Počet bytů 2+kk:
Počet bytů 3+kk:
Počet bytů 4+kk:
Potřeba stání pro obyvatele:
Potřeba stání pro návštěvníky:
Potřeba stání pro nebytové
plochy
-obchod jednotka 200 m² prodejní
plochy:
-plocha kanceláří 200 m²:
Celková potřeba stání:
Navržený počet stání:
Kompenzační stání pro smluvní
rezidenty:

3 BD
21
116
71
2
202 PS
21PS

4 PS
6 PS
233 PS
297 PS
64 PS

1 BD
8
144
48
7
210
21

Potřeba stání:
Potřeba stání:
Potřeba stání:
Potřeba stání:

3 BD
11 PS
116 PS
71 PS
4 PS

1 BD
4 PS
144 PS
48 PS
14 PS

4 PS
4 PS
239 PS
297 PS
58 PS

Ve dvou podlažích podzemních garáží je navrženo 297 (obě var) parkovacích stání. Tento
počet dostatečně uspokojí bilanci dopravy v klidu řešeného objektu a současně poskytne 64 (3
BD), resp. 58 (1 BD) smluvně zajištěných kompenzačních stání, která částečně nahradí
zrušená stání v původním parkovacím domě a parkovací místa umístěná před ním. Příslušná
část parkovacích míst je navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
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Redukovaná varianta (stejně jako Alternativní - 3 BD) umožňuje realizaci dalších
povrchových parkovišť v ulicích Novodvorská a Mirotická.
E.B.III.3.4. Hluk
V „Redukované variantě -1 BD“ by byly prakticky obdobné dopady na okolní chráněnou
zástavbu, jako u objektu posouzeném v Dokumentaci z roku 2010 „Původní návrh-2010“ (což
potvrzovaly i předběžné výpočty). Tam bylo prokázáno, že bez rozsáhlých protihlukových
opatření – protihluková stěna ve středním pásu ul. Novodvorské, rozsáhlá protihluková
opatření na fasádě objektu, včetně úprav některých místností, aj. nelze zamezit neúnosnému
(nad úroveň přesnosti výpočtových metod) zvýšení hluku u rodinných domků podél ul.
Novodvorské. Vzhledem k tomu, že hluk je u těchto objektů nad úrovní hygienického limitu,
nebylo by možno s výstavbou souhlasit.
Vzhledem k redukci bytových jednotek (o cca 40 %) klesla v redukované variantě i prodejní
cena nového objektu a investor proto původně navržená protihluková opatření již odmítl
realizovat.
Z uvedených důvodů nebyla zpracována v rámci podkladů pro tuto Dokumentaci podrobná
hluková studie „Redukované varianty – 1 BD“.
E.B.III.6.
Oslunění, osvětlení
Z tabulek uvedených v dokumentaci pro variantu 3 BD a 1 BD je zřejmé, že z pohledu
oslunění a osvětlení vychází v průměru mírně lepší hodnoty pro variantu 1 BD.
E.D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Oproti variantě 3 BD má návrh 1 BD rozdílné dopady na akustickou situaci v lokalitě. Ve
variantě 1 BD (bez protihlukových opatření v ul. Novodvorské) by způsobil výrazné zvýšení
již překračovaného limitu hluku u rodinných domků v ul. Novodvorské – což je vzhledem ke
stávající situaci nepřijatelné. Naopak by pravděpodobně došlo k menšímu zvýšení hluku ve
vnitrobloku stávajícího panelového bloku, to ale prakticky znamená jen větší rezervu při
dodržení hygienických limitů.
Při Redukované variantě jsou dosaženy také delší doby oslunění a osvětlení kritických bytů,
vybraných k posouzení ve studii. Tento rozdíl bude prakticky jen u několika krajních bytů.
E.D.I.1.
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů
Hodnocení zdravotních rizik
V akustické studii nebyla Redukovaná varianta-1 BD posuzována detailně posouzena, protože
plocha tohoto domu by tvořila souvislou odrazivou plochu, která by odrážela hluk z dopravy
na protilehlou stranu ulice Novodvorská.
Tím by došlo ke zvýšení stávajících již nadlimitních hladin akustického tlaku A v chráněných
venkovních prostorech RD a ŘRD Novodvorská č.o. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21 a
Smotlachova 27. Účinná eliminace uvedených odrazů by vyžadovala nákladná technicky
složitá protihluková opatření, která v této variantě rozsahu objektu již investor nebude
realizovat. Lze tedy u této varianty předpokládat, že vlivem odrazů by mohlo dojít,
v chráněných venkovních prostorech protilehlých domů v Novodvorské ulici, k takové změně
akustické situace, která by vedla k významnému zvýšení zdravotních rizik obyvatel těchto
domů. I když je tento předpoklad vysloven se značnou nejistotou, nelze tuto variantu bez
dalších zpřesňujících výpočtů doporučit.
Redukovaná varianta - 1 BD, vzhledem ke stejným nebo podobným zdrojům emisí, bude
dosahovat prakticky stejných emisí jednotlivých látek do okolí, proto jsou její dopady na
zdraví obyvatel vlivem znečištění ovzduší zcela srovnatelné s variantou 3 BD
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Sociálně ekonomické vlivy jsou vzhledem ke srovnatelným kapacitám objektu a jeho využití
prakticky shodné pro obě varianty.
E.D.I.2.
Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší jsou u obou variant prakticky srovnatelné.
Obě varianty vycházejí tedy pozitivněji než varianta Dokumentace 2010 z posudku č.5/2010.
nepatrně výhodněji vychází z hlediska provětrávání hodnoceného území varianta
Dokumentace 2011 - Alternativní varianta - 3 BD.
E.D.I.3. Vlivy na hluk a další fyzikální charakteristiky
Hluk
Souhrnně lze proto konstatovat, že varianta 1 BD oproti variantě 3 BD je z hlediska dopadů
na akustickou situaci v území výrazně méně vhodná.
Proslunění a denní osvětlení
Z provedeného podrobného posouzení variant (viz příloha H.9.) je zřejmé, že z pohledu
oslunění a osvětlení vychází v průměru mírně lepší hodnoty pro variantu 1. BD.
E.D.I.4. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Pro obě varianty je v dokumentaci uveden výpočet ploch zeleně. Z uvedených výpočtů je
zřejmé, že varianta 3 BD vytvoří mírně větší (cca o 9,5 %) plochy zeleně.
E.D.I.5. Vlivy na krajinu
V dokumentaci je konstatováno, že rozdíl mezi oběma variantami je v dálkových pohledech
zcela minimální.
E.D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti příhraničních vlivů
Nejvýraznější rozdíl mezi variantami je v dispozičním řešení, kdy varianta 1 BD je tvořena
podélným objektem souběžně s ul. Novodvorskou a 3 BD se skládá na povrchu ze tří
samostatných objektů. Tento rozdíl se může projevit nejvíce ve vnímání nové výstavby, kde
půdorysně menší objekty mohou být obecně přijatelnější. Půjde ale vždy o subjektivní
vnímání, které lze jen obtížně kvantifikovat.
Mírně vhodnější je varianta 3 BD z pohledu provětrávání území, a vytvořením mírně větších
zelených ploch v území. Varianty 1 BD je míně vhodnější z pohledu oslunění a osvětlení
krajních objektů panelových domů.
V hodnotitelných parametrech je největší rozdíl ve vlivech na akustickou situaci v území, v
Redukované variantě - 1 BD v jejím navrženém rozsahu by došlo k neúnosnému zvýšení
hluku u stávajících rodinných domů podél ul. Novodvorské, kde jsou již dnes překračovány
hygienické limity.
Hodnocení:
S provedeným posouzením vlivů varianty Redukované -1 BD, které je součástí kapitoly
E je možné souhlasit bez zásadních připomínek.
V tabulce 60 a 69 dokumentace je u 1NP uveden odlišný počet bytových jednotek ve
variantě 3 BD oproti tabulce 4 dokumentace, kde je jiný počet bytových jednotek. Dle
vyjádření oznamovatele je platný počet bytových jednotek pro variantu 3 BD do 210.
Tedy jsou správně uvedené počty bytových jednotek v tabulce č.4 dokumentace.
F. Závěr
41

Bytový dům Novodvorská

Posudek EIA

V závěru je uvedeno, že oproti variantě předložené v dokumentaci z roku 2010, byl celý
záměr přepracován ve dvou variantách „Alternativní varianta – 3 BD“ a „Redukovaná
varianta – 1 BD“. Ze zpracovaného posouzení vyplývá, že investorem preferovaná
„Alternativní varianta – 3 BD“. Jedním z důvodů její preference je, že u Redukované varianty
jsou obtížně technicky a ekonomicky realizovatelná protihluková opatření pro zajištění
požadovaných limitů hluku u rodinných objektů podél ulice Novodvorské.
Další podstatnou změnou je zrušení komunikace před panelovými domy, která měla propojit
ulici Mirotickou a Zbudovskou, dle dokumentace z roku 2010. Toto řešení umožnilo zvýšení
ploch zeleně v prostoru výstavby.
V závěru je doporučena realizace záměru v rozsahu „Alternativní varianty - 3 BD“ při
dodržení podmínek uvedených v kapitole D.IV.
Hodnocení:
Závěr odpovídá zjištěním uvedeným v dokumentaci. Za předpokladu respektování
opatření vyplývajících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. budou vlivy
posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelné.
G. Shrnutí netechnického charakteru
V kapitole je popsán záměr, který byl předložen v dokumentaci z roku 2010 a nově
předložený záměr.
Je uvedeno shrnutí základních údajů o záměru a jeho vlivech na životní prostředí a veřejné
zdraví.
Hodnocení:
Všeobecné shrnutí v zásadě odpovídá zásadním zjištěním v rámci hodnocení vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví provedeného v dokumentaci.
Dokumentace obsahuje zhodnocení prakticky všech významných předpokládaných
důsledků realizace záměru na životní prostředí.
Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých kladných i záporných
vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí je v dokumentaci
proveden s podrobností odpovídající charakteru záměru a zájmového území. V oblasti
hodnocení vlivu na ovzduší, hluk, flóru, krajinný ráz, proslunění a osvětlení, přirozené
ventilace území a veřejné zdraví byly zpracovány samostatné studie na základě
standardních postupů a metodik. Výsledky těchto studií lze považovat za správné.
Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci
lze považovat za správné a dostačující pro potřeby hodnocení vlivů na životní prostředí,
zpracování posudku i návrhu stanoviska.
Připomínky ke správnosti některých kapitol dokumentace, uvedené v předchozích
kapitolách posudku, se týkají většinou jen drobných nedostatků, nesprávností,
nepřesností v uvedených údajích a informacích.
V dokumentaci ani v odborných studiích nebyly shledány žádné zásadní nesprávnosti
nebo významné chyby, které by mohly podstatně ovlivnit výsledky a závěry
provedených vyhodnocení.
Metody a způsoby hodnocení použité v dokumentaci lze považovat za vhodné a
dostačující. V dokumentaci nebyla využita žádná speciální metodika, která by
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vyžadovala odbornější posouzení nebo výklad.
Z hlediska úplnosti informací obsažených v jednotlivých kapitolách lze konstatovat, že
podstatné informace jsou v dokumentaci obsaženy a jednotlivé připomínky mají spíše
doplňující charakter. Celkově lze dokumentaci EIA včetně jejích příloh pokládat za
správnou a objektivní.

II.3 Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V dokumentaci je provedeno porovnání varianty „Alternativní varianta – 3 BD“ a
„Redukovaná varianta – 1 BD“.
.
Oproti oznámení a dokumentaci předložené v roce 2010 došlo ke změnám:
• navrženy byly varianty „Alternativní varianta – 3 BD“ a „Redukovaná varianta – 1
BD“
• došlo k redukci výšky objektů na 10 NP a 2 podzemní patra, záměr z roku 2010 měl 3
výškové sekce dvě věžové (13 a 15 NP) a střední 11NP a 3 podzemní patra
• v nově předloženém záměru je o je navrženo 210 bytových jednotek a 297
parkovacích stání, redukce bytových jednotek oproti původní dokumentaci z roku
2010 o cca 40%
• byla zrušena původně navržená komunikace před panelovými domy, která propojovala
ulici Zbudovskou a Mirotickou, oproti dokumentaci z roku 2010
Nejvýraznější rozdíl mezi variantami je v dispozičním řešení, kdy varianta 1 BD je tvořena
podélným objektem souběžně s ul. Novodvorskou a 3 BD se skládá na povrchu ze tří
samostatných objektů. Tento rozdíl se může projevit nejvíce ve vnímání nové výstavby, kde
půdorysně menší objekty mohou být obecně přijatelnější. Půjde ale vždy o subjektivní
vnímání, které lze jen obtížně kvantifikovat.
V hodnotitelných parametrech je největší rozdíl ve vlivech na akustickou situaci v území, v
Redukované variantě - 1 BD v jejím navrženém rozsahu by došlo k neúnosnému zvýšení
hluku u stávajících rodinných domů podél ul. Novodvorské, kde jsou již dnes překračovány
hygienické limity. Díky ucelené hmotě by zvýšení hluku oproti stávajícímu stavu uvnitř
panelového vnitrobloku bylo menší, zde jsou ale hygienické limity s rezervou plněny i pro
variantu 3 BD.
Mírně vhodnější je varianta 3 BD z pohledu provětrávání území, a vytvořením mírně větších
zelených ploch v území. Varianta 1 BD je míně vhodnější z pohledu oslunění a osvětlení
krajních objektů panelových domů.
Vlivy „Alternativní varianta – 3 BD“ na životní prostředí při uplatnění navržených
ochranných opatření nebudou představovat nepřijatelné změny životního prostředí pro
obyvatele dotčených obytných domů.
Hodnocení:
Posouzení variant „Alternativní varianta – 3 BD“ a „Redukovaná varianta – 1 BD“ je
v dokumentaci provedeno slovně. Posouzení přináší komplexní a jednotící pohled na
vyhodnocené varianty. Se závěrem posouzení variant je možné souhlasit a „Alternativní
variantu – 3 BD“ je možné považovat za výhodnější.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
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Vzhledem k umístění stavby a jejímu rozsahu nebudou vlivy v žádném případě přesahovat
státní hranice, je konstatováno v dokumentaci.
Hodnocení:
Zpracovatelka posudku se s takovým závěrem plně ztotožňuje.

III.

Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je
výstavba bytového domu Novodvorská.
Popis navrženého technického řešení
Záměrem investora je na ploše zařazené dle územního plánu jako plochy obytná (OB)
vybudovat vícepodlažní obytný objekt doplněný malou obchodní plochou a garážemi, které
budou z části určeny i pro místní obyvatele.
V zájmovém území se nachází pětipodlažní objekt hromadných garáží s plynovou kotelnou a
trafostanicemi. Půdorysné rozměry jsou 78,0×18,0 m, výška objektu je cca 15,5 m.
Navržený objekt ve variantě „Alternativní – 3 BD“ se sestává ze tří samostatných kolmých
sekcí umístěných na dvoupodlažní garážové podnoži. Architektonicky a objemově střídmá
hmota je oživena prvky protihlukové ochrany lodžií a balkonů, s ustupujícím desátým
podlažím, barevně a materiálově kontrastuje s krabicovou formou a bezduchou pravidelností
panelákových fasád tvořených prakticky jediným typem kompletizovaného betonového
panelu s vymývaným povrchem.
Návrh ruší stávající objekt garáží a umísťuje nové objekty na hranici pozemku do obnovené
uliční čáry podél Novodvorské. Nově vzniklé rozlehlé prostranství mezi stávajícími obytnými
domy a novostavbou zvětšuje prostor, přičemž ponechává veřejný prostor oddělený od
bezpečného polosoukromého prostoru obytného dvora se zelení a hřišti v bloku sousedních
panelových domů.
Kompozice rozdílných povrchů, materiálů a otvorů resp. lodžií, přináší svěží duch do
stereotypního charakteru současné zástavby. Povrchy se liší podle požadované charakteristiky
– zvuk pohlcující (dřevěný či kovový obklad, zelená fasáda) tam, kde je třeba absorpce hluku,
tvrdý (barevné omítky) na vnitřních plochách, teplý (dřevěný či deskový obklad) v prostoru
kontaktu uživatelů bytů.
Objekt bude dopravně napojen jedním vjezdem/výjezdem z podzemních garáží do ul.
Zbudovská.
Objekt jako celek bude rozdělen na pět dilatačních celků, které jsou v suterénech
komunikačně propojeny. První, třetí a pátý dilatační celek je pak v nadzemní části ještě
rozdělen stavebně na dvě sekce, celkem tedy jsou v nadzemní části tři sekce. Výškové
uspořádání při pohledu z ulice Novodvorská je v nadzemní části 10 NP s posledním
ustupujícím patrem. Z hlediska užitného jsou oba suterény (2. a 1. PP) určeny pro garážová
stání, domovní vybavení (v jižní sekci TS PRE distribuce a výměník PT a.s., ve všech sekcích
další technické prostory – u každého schodiště strojovny VZT, v 1. PP pak u každého
schodiště místnost s boilery na přípravu TUV příslušné sekce), sklepy a nebytové prostory
včetně sociálního zázemí (do 200 m2 – možno využít jako prodejní plochu, plochu služeb,
kancelářskou plochu nebo i jako plochu domovního vybavení – klubovna, posilovna, kancelář
správy domu atd.). Komunikaci mezi oběma podzemními podlažími zajišťuje půlkruhová
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rampa. Každá sekce bude mít u schodiště v 1. PP vlastní prostor pro nádoby na domovní
odpad – kontejnery 1000 l resp. nádoby na odpad o objemu 240 l.
Nadzemní část všech tří sekcí bude v 10 NP obsahovat byty. Nadzemní části BD jde tvořena
třemi samostatně stojící objekty, orientovanými kolmo k uliční čáře. V každé nadzemní sekci
bude v každém podlaží krátká chodba, s přímo osvětleným výtahem a dvojicí výtahů nosnosti
640 kg. Jednotlivé byty jsou navrhovány od garsoniér s jednou obytnou místností, po 2+kk/1,
3+kk/1 až výjimečně 4+1. Ustupující podlaží využívají střech jako střešních teras, podobně
jako v 1.NP jsou plochy na zelené střeše garážové podnože přičleněny k bytům. V běžném
podlaží mají byty lodžii resp. balkon. V 1.NP je umístěna druhá komerční plocha.
Nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonový monolitický stěnový systém s
nosnými vnitřními a obvodovými stěnami. Stropní desky jsou uvažované jako obousměrně
pnuté vetknuté do monolitických stěn. V příze mí a suterénech přechází stěnový systém v
systém s vnitřními a stěnovými pilíři a sloupy kombinovaný se ztužujícími stěnami.
Obvodové stěny suterénu jsou tvořeny kombinací dočasně kotvených „Milánských stěn“ a
běžných železobetonových stěn betonovaných buď do jednostranného, nebo oboustranného
bednění. Systém stropních desek zůstává v principu stejný jako v nadzemních podlažích, lišit
se bude pouze v tloušťkách stropních desek v místech přechodu svislých konstrukcí, resp. v
místech přímo pojížděných běžnou dopravou. S provozem nákladních automobilů pro
zásobování se nepočítá. Suterén je navržen jako systém „bílá vana“, tj. řešení dilatací,
prostupů a pracovních spár, zejména pak napojení základové desky na „Milánské stěny“ bude
odolné vůči tlakové vodě. Doporučeno tento systém kombinovat se systémem krystalizačních
nátěrů, které minimalizují vliv nekvalitního/chybného provedení monolitických konstrukcí.
Suterénní stěny prvního dilatačního celku budou navrženy, tak aby mohl objekt fungovat
dočasně bez druhého dilatačního celku.
Systém svislých a vodorovných nosných konstrukcí bude respektovat skutečnost, že objekt
zakládáme nad horní částí tubusu metra. Vychází se z předpokladu, že stavba bude postavena
před započetím ražby metra v předmětné lokalitě. Návrh nosné konstrukce bude přizpůsoben
poklesové kotlině vzniklé ražbou, která bude definována projektantem metra. Nosná
konstrukce BD Novodvorská bude navržena tak, aby se minimalizovalo, resp. Zamezilo
přitížení tubusu metra samotnou stavbou, což je definováno v předběžných podmínkách.
Založení je nutné provést s ohledem na výsledky IG průzkumu a na podmínky definované v
souvislosti s předpokládanou ražbou metra plošně. Předpokládáme tedy založení na základové
desce zesílené v místě sloupů patkami s náběhy. Základová deska bude navrhována v systému
„Bílá vana“ na investorem schválenou maximální šířku trhliny. V základové desce bude
provedena dilatace, která respektuje objektovou dilataci. Konstrukční úprava dilatace bude
zajišťovat rovnoměrné sedání obou částí, jelikož jsou tyto komunikačně propojeny. Hlubinné
zakládání není v daném případě možné, není s ním tedy ani uvažováno.
Prostorová tuhost a stabilita konstrukce je zajištěna propojením jednotlivých svislých a
vodorovných nosných konstrukcí. Výstavba nosných konstrukcí prvního dilatačního celku
bude probíhat krátce po demolici stávajícího objektu nadzemních garáží. Část stávajícího
objektu bude z provozně technických důvodů ponechána do doby, než se technologie (TS)
přesune do suterénu budoucí budovy. S tímto budou navrhována jednotlivá konstrukční
opatření, tak aby objekt mohl fungovat i ve stavebním stavu po určitou potřebnou dobu.
Konstrukční opatření bude například obsahovat stav objektu, kdy bude část dilatačního celku
vystavěna do úrovně přízemí a část dilatačního celku bude teprve zakládána. Přesný popis
opatření bude řešen v dalším stupni dokumentace. Zajištění stavební jámy bude řešeno
pomocí dočasně kotvených „Milánských stěn“ v kombinaci s dočasně kotveným záporovým
pažením. V dílčích částech bude zřejmě možné/nutné použití štětovnic. Záporové pažení nebo
štětovnice se předpokládají především v místě napojení druhého dilatačního celku. V případě
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zajištění stavební jámy pomocí „Milánských stěn“ a záporového pažení, je nutné v okolí
stavby zmapovat průběh sítí, aby v případě dočasných kotev nedošlo k poškození těchto sítí.
Na základě výsledků IG průzkumu vyplývá nutnost průběžného odčerpáváním podzemní
vody při budování suterénu, resp. jednotlivých dilatačních celků. Množství jímek a způsob
čerpání je nutné konzultovat s hydrogeologem.
Vodu bude nutné čerpat do doby, dokud nebude vlastní tíha konstrukce 1,5x větší než vztlak
vody.
Vzduchotechnika

Nucené větrání bude navrženo pro místnosti bez možnosti přirozeného větrání okny, resp. pro
místnosti, jejichž větrání je požadováno hygienickými nebo bezpečnostními předpisy.
Předpokládá se návrh vzduchotechniky a klimatizace pro následující prostory objektu:
podzemní garáže, výměníková stanice a 3 strojovny TUV, trafostanice, rozvodny elektro,
komerční plochy, byty (koupelny a WC, kuchyňské digestoře), sklípky, 3 prostory pro nádoby
na TKO. Výfuky z výměníkové stanice, rozvodny elektro, trafostanice a sklípků (výměna
vzduchu 0,5/hod) budou vyústěny do prostoru garáží. Chod zařízení bude řízen systémem
měření a regulace objektu. Výfuky z garáží, obchodních ploch, bytů (WC, koupelny a
kuchyňské digestoře – výměna vzduchu 500 m3/hod), a technických prostor pro popelnice
(výměna vzduchu 10x/hod ) budou vyústěny nad střechu objektu (3 výfukové šachty). Chod
zařízení bude řízen systémem měření a regulace objektu – jednak v závislosti na pohybu
vozidel a osob v prostoru garáží, hlavně však podle koncentrace CO v každém podzemním
podlaží.
Obchodní plocha – uvažuje se s instalací teplovzdušného větracího zařízení doplněného o
chlazení s přímým výparem chladiva. Kondenzační jednotka chlazení bude umístěna v
prostoru garáže v 1.NP.
Požární únikové cesty - schodiště – CHÚC typu B, větrané přetlakem (15ti násobná výměna
vzduchu za hodinu), po dobu 45 min. Dodávka elektřiny bude zajištěna ze dvou na sobě
nezávislých zdrojů – větrání schodiště a garáží, EPS, nouzové osvětlení – pomocí UPS, byty –
autonomní čidla detekce a signalizace.
Z prostoru garáží je pro případ požáru navrženo zařízení na odvod tepla a kouře.
Vytápění
Záměr bude napojen na novou přípojku CTZ (samostatná investice PT a.s.).
Přilehlé stávající objekty by měly být napojeny na samostatný systém vytápění a přípravy
TUV pro 288 bj, přes samostatnou výměníkovou stanici, umístěnou v technickém přízemí čp.
761, Zbudovská 3. Financováni projektové přípravy nového zdroje energii je (dle požadavků
SVJ) součásti kompenzačních opatřeni.
Realizační náklady budou pokryty ze zdrojů nového provozovatele za spoluúčasti SVJ
(dlouhodobá smlouva na dodavky energii s SVJ.
Protihluková opatření
K omezení šíření hluku z komunikace v ulici Novodvorská do vnitrobloku vytvořeného
bytovými domy Zbudovská č.o. 3 – 17 a Mirotická č.o. 2 – 8 bude využito stínění ozeleněnou
bariérou. Bariéra bude kopírovat SV tvar stávající fasády garáží. Aby tato bariéra nezvyšovala
působením odrazů hluk v okolí posuzovaného objektu, je navržena směrem k tomuto objektu
pohltivá s popínavou zelení. Vážená zvuková pohltivost je předpokládána 0,9. Výšku bariéry
je navržena 6 m nad úrovní ±0,00 m.
Provedení komunikací a parkovišť – dopravní řešení
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Bytový dům Novodvorská bude na okolní komunikační síť napojen ze Zbudovské od jihu, v
křížení s Novodvorskou s vloženým kruhovým objezdem. Vozidla rezidentů a návštěvníků
areálu objektu budou parkovat ve dvou podlažích, kde budou navržena stání pro osobní
vozidla, včetně míst pro osoby se sníženou schopností pohybu v příslušném počtu, výjimečně
i malé užitkové automobily. Zásobování a dopravní obsluha bude prováděna užitkovými
vozidly s celkovou hmotností do 3,5 t.
Doprava v ulicích Zbudovská a Mirotická bude řešena s omezeným vjezdem nákladních
vozidel (mimo dopravní obsluhu). Maximální rychlost bude dopravním značením omezena na
30 km/h. Bude upraven režim Mirotické v úseku od Libušské - bude jednosměrná od
křižovatky s Čimelickou a Zbudovskou k Libušské, aby nebyla využívána jako zkratka na
Novodvorskou.
Vjezd do garáží navrhovaného objektu je navržen z ulice Zbudovská v těsné blízkosti nově
navržené okružní křižovatky.
Zdrojová a cílová doprava objektu tak nepřitíží intenzity dopravy uvnitř areálu stávajících
obytných bloků.
Vjezd do 1. PP je ve stejné výškové úrovni jako niveleta ulice Zbudovská. 2. PP je napojeno
vnitřní rampou z 1. PP. V prostoru vjezdu, před roletou/závorou uzavírající garáž, bude
prostor pro dvě čekající vozidla. Ovládání pro rezidenty pomocí dálkového ovládání, pro
návštěvy a další obsluhu objektu pomocí kódové klávesnice na sloupku s interkomem ve
středním dělícím pruhu.
Úpravy ve stávajících komunikacích
• Úpravy ve stávajících komunikacích pro pěší, přechody, chodníky a rampa
v Mirotické
• Úpravy parkovacích stání na terénu
• Úpravy parkovacích stání v Novodvorské
• Vložení okružní křižovatky v Novodvorské – Zbudovské
• Posun autobusových zastávek v Novodvorské
Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.

IV.

Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Dokumentace obsahuje návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů záměru na
životní prostředí. Návrh těchto opatření, který umožňuje realizaci záměru bez výraznějších
negativních důsledků, vychází z charakteru záměru a rozboru možných vlivů na životní
prostředí.
Navržená opatření (uvedená v kapitole D.IV dokumentace) lze s ohledem na rozsah a
podrobnost považovat za základ souboru opatření z hlediska prevence, vyloučení,
minimalizace a kompenzace možných důsledků realizace hodnoceného záměru. Opatření jsou
rozdělena na jednotlivé etapy přípravy, realizace a provozu stavby a obsahují všechny
sledované oblasti a faktory životního prostředí.
Kapitola D.IV slouží jako hlavní podklad pro přípravu opatření doporučených v návrhu
stanoviska, který je součástí tohoto posudku. Většina opatření navržených v dokumentaci je
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do návrhu stanoviska převzata. Některá opatření jsou upravena s ohledem na závěry posudku
a informace získané v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na hlavní oblasti, ve kterých je nezbytné realizovat
opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů na životní prostředí.
K uvedenému základnímu souboru jsou v návrhu stanoviska doplněna opatření vyplývající
z projednání dokumentace, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo
snížení negativních vlivů záměru na životní prostředí.
Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad (Magistrát
hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí), které je součástí tohoto posudku.

V.

Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci

V této kapitole posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených úřadů státní správy,
dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti. V textu jsou uvedeny citace
z doručených vyjádření, jednotlivá vyjádření jsou uvedena v příloze č.1 posudku v plném
znění.
Zpracovatelce posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu, Magistrátu hlavního města
Prahy, předána vyjádření obdržená k dokumentaci ve smyslu § 8 odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb.
V této části posudku se zpracovatelka posudku snažila vystihnout podstatu jednotlivých
vyjádření, případně sumarizovat jejich obsah a reagovat na ně případným návrhem řešení
nebo komentářem. Citace vyjádření jsou uvedeny kurzívou.

1.

Vyjádření dotčených úřadů státní správy

Vyjádření k přepracované dokumentaci.
1.1.
Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
Vyjádření č.j. S-MHMP-0921672/2009/7/00PNI
Ze dne :
26.3.2012
1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Bez připomínek.
2. Z hlediska lesů a lesního hospodářství: Bez připomínek.
3. Z hlediska nakládání s odpady: Bez připomínek.
4. Z hlediska ochrany ovzduší:
Předložená přepracovaná dokumentace hodnotí vlivy nově navrženého bytového domu na
místě stávajícího garážového domu a parkoviště, a to ve dvou variantách. Varianta 3 BD bytový dům členěný do tří samostatných nadzemních desetipodlažních sekcí s kapacitou 210
bytových jednotek. Ve dvou společných podzemních podlažích je navrženo 297 parkovacích
stání (PS), z toho je 64 PS navrženo jako částečná náhrada za zrušená stání v garážovém
domě. Dále je v uličním prostoru navrženo 32 parkovacích míst. Dopravní napojení je řešeno
do ulice Zbudovská, a dále na ulici Novodvorská. Větrání prostor hromadné garáže má být
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podtlakové s nuceným odtahem znehodnoceného vzduchu se třemi výduchy nad střechu
objektu do výšky 34 m nad terén Varianta 1 BD -jednohmotový bytový dům s deseti
nadzemními podlažími (redukovaný) o kapacitě 207 b.j. Ve dvou podzemních podlažích má
být umístěno 297 PS, z tohoto počtu je 58 PS navrženo jako částečná náhrada za zrušená
stání v garážovém domě. Větrání prostor hromadné garáže má být podtlakové s nuceným
odtahem znehodnoceného vzduchu s výduchy nad střechu objektu V této variantě jsou
výduchy vzduchotechniky mírně posunuty, oproti variantě 3BD, směrem k ulici Novodvorská.
Před zahájením výstavby budou stávající objekt hromadných garáží a parkoviště
zdemolovány. Zdrojem tepla pro navrhovaný objekt má být nově vybudovaná výměníková
stanice, napojená na systém CZT (v ulici Novodvorská je přivedena větev horkovodního
systému z přivaděče Mělník -Praha). K předložené dokumentaci byla vypracována rozptylová
studie (prosinec 2011) pro variantu 3 BD. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní příspěvky k
zatížení dané lokality pro N02, PM10, PM2,5, CO, benzen a BaP ve fázi provozu
navrhovaného objektu a pro N02, PM10 ve fázi výstavby. Výpočet imisní zátěže byl zpracován
pro 2009 výpočtových bodů čtvercové sítě, pro 10 bodů mimo pravidelnou výpočtovou síť
(označeny 3001-3010) a dalších 23 referenčních bodů z modelovacího systému ATEM. Dle
modelu ATEM -Aktualizace 2010 dosahují průměrné roční imisní koncentrace v zájmové
oblasti hodnot pro N02 v rozmezí 18,1 -20,7 µg/m3, pro PM10 v rozmezí 17,8 21,4 µg/m3 a
pro benzen v rozmezí 0,42 -0,65 µg/m3. Pro charakterizaci imisního pozadí použil zpracovatel
RS také naměřené hodnoty na stanicích AIM Praha -Libuš a Praha -Braník. Stanice Praha Braník je v tomto případě použita zcela nevhodně, jedná se o stanici jiné kategorie a pro
hodnocené území nemají na ní naměřené hodnoty žádnou relevanci. Průměrné roční imisní
koncentrace znečišťujících látek na stanici Praha -Libuš v roce 2010 byly u N02 v hodnotě
22,7 µg/m3, u PM10 v hodnotě 26,3 µg/m3 a u benzenu v hodnotě. Jak výsledky modelování
tak monitoringu dokládají, že se jedná o lokalitu s dobrou kvalitou ovzduší. Výpočet příspěvků
k imisní zátěži byl proveden v následujících variantách: Varianta 1-vyhodnocuje příspěvky
N02 a PM10 k imisní zátěži ve fázi výstavby pro rok 2013 Varianta 2a -samotný imisní
příspěvek záměru v roce 2015 včetně imisního pozadí v roce 2015 (aproximace dat modelu
ATEM)
Varianta 2b -samotný imisní příspěvek záměru v roce 2020 včetně imisního pozadí v roce
2020 (Proto vyhodnocení byla použita studie, která byla zpracována pro účely vyhodnocení
vlivů Konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území).
Vyhodnocení pro fázi výstavby (varianta 1): Bodové zdroje nejsou uvažovány. Plošnými zdroji
jsou pojezdy stavebních mechanizmů a nákladních vozidel po ploše staveniště a vlastní zemní,
výkopové a demoliční práce. Liniovými zdroji je přitížení staveništní automobilovou dopravou
na přilehlém komunikačním systému vlivem výstavby bytového objektu. Modelovými výpočty v
referenčních bodech byly zjištěny příspěvky denních maximálních koncentrací PM10 v
hodnotách do 38,2 µg/m3, imisní příspěvky k průměrné roční koncentraci N02 v hodnotách do
1,56 µg/m3 a příspěvky k průměrné roční koncentraci PM10 v hodnotách do 2,43 µg/m3.
Vyhodnocení vlivu vlastního provozu záměru v roce 2015 (varianta 2a) a v roce 2020
(varianta 2b): Bodovými zdroji v rámci uvažovaných variant jsou tři výduchy ze
vzduchotechniky z podzemního parkingu. Liniovými zdroji je přitížení automobilové dopravy
na přilehlém komunikačním systému vlivem provozu objektu. Modelovými výpočty byly
vypočteny imisní příspěvky k průměrné roční koncentraci u N02 v hodnotách do 0,007 µg/m3,
u PM10 v hodnotách do 0,01 µg/m3, u PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu v hodnotách
blížících se nule. Očekávané imisní příspěvky krátkodobých (hodinových) max. koncentrací
N02 ve sledovaných referenčních bodech budou do 0,16 µg/m3, imisní příspěvky
dvacetičtyřhodinových koncentrací PM10 budou v hodnotách do 0,25 µg/m3 a imisní
příspěvky osmihodinových koncentrací CO budou v hodnotách do 4,9 µg/m3. Dále byl
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předložen protokol posouzení vlivů na veřejné zdraví -hodnocení zdravotních rizik pro
variantu 3 BD. Tento protokol v závěru konstatuje, že v souvislosti s realizací předkládaného
záměru nepředstavuje tato aktivita významné riziko pro lidské zdraví pro obyvatele v okolí
posuzovaného záměru. Z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší jsou obě varianty (1 BD a 3BD) v
navrhovaných kapacitách téměř shodné. Rozdíl je pouze v prostorovém uspořádání nadzemní
části bytového domu. Podle výsledků modelu ATEM -aktualizace 2010, které má zdejší úřad k
dispozici, se v zájmové oblasti pohybují průměrné roční imisní koncentrace relevantních
znečišťujících látek pod hranicí imisních limitů. Problém však představují max. denní imisní
koncentrace PM1O, u nichž dochází k překračování stanoveného imisního limitu již nyní vypočtené koncentrace se pohybují v rozmezí 184,5 -216,3 µg/m3. Četnost výskytu
nadlimitních hodnot je však výrazně nižší než toleruje legislativa v ochraně ovzduší. Jak
vyplývá z provedeného hodnocení, k podstanějšímu zhoršení kvality ovzduší bude docházet
především ve fázi výstavby bytového domu, a to při zemních pracích, které budou zdrojem
především prašnosti. Tento problém lze do značné míry redukovat vhodnými technickými a
organizačními opatřeními důsledně aplikovanými v rámci provádění stavby. Z tohoto důvodu
požaduje orgán ochrany ovzduší stanovit pro fázi realizace stavby požadavek praktické
aplikace maximálních opatření k minimalizaci primární i sekundární prašnosti. Předložená
přepracovaná dokumentace dokládá, že samotný provoz navrženého bytového domu jak ve
variantě 3 BD tak ve variantě 1 BD nebude mít na kvalitu ovzduší v okolí záměru významný
vliv a nebude příčinou překračování imisních limitů v dané lokalitě. Orgán ochrany ovzduší
považuje z hlediska jím chráněných zájmů navržený bytový dům v obou variantách za
přijatelný.
5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
Zájmové území se nachází na území MČ Praha 12 (k.ú. Libuš, Kamýk, Lhotka) při ul.
Novodvorská. Navrhovaný dům je určený k bydlení (210 bytových jednotek) a z malé části pro
obchod (1-2 obchodní plochy do 200 m2). V rámci procesu EIA jsou posuzovány 2 varianty
bytového domu, tzv. "Alternativní varianta -3 BD" a "Redukovaná varianta -1 BD". Varianta
3 BD je brána za variantu hlavní a je na ni provedeno podrobné hodnocení. Objekt BD
Novodvorská (3 BD) bude členěn na 3 samostatné sekce -všechny o 10ti NP s posledními
dvěma ustupujícími podlažími u střední sekce, a to směrem ke stávajícím panelovým domům.
Sekce jsou od sebe situovány na vzdálenost své výšky. Podzemní část bude mít 2 podlaží a
bude půdorysně zhruba o polovinu větší než je půdorys výškových částí. Varianta 1 BD bude
mít též 10 NP a 2 PP, rozdíl je ten, že zůstává jedním blokem a není výrazně členěna do sekcí
jako varianta hlavní. Dle platného ÚP HMP se jedná o polyfunkční území OB-čistě obytné
bez regulativu. Stávající 5-tipodlažní objekt hromadných garáží s plynovou kotelnou a
trafostanicemi a povrchové parkoviště s doprovodnou zelení budou před započetím stavby
odstraněny. Dojde ke kácení 4 ks dřevin, zeleň zachovávaná (stromořadí) bude po dobu
výstavby ochráněna. Dendrologický průzkum je samostatnou přílohou dokumentace. Součástí
záměru je výsadba nové zeleně (celkem 3557 m 2, z toho 228 m2 na rostlém terénu). Záměrem
nejsou dotčeny zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů (str. 98-103, 136-138). Vliv záměru
na krajinu byl popsán a vyhodnocen, viz str. 103-104, 138-145, dále je součástí dokumentace
samostatná příloha týkající se vyhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz. Podklady pro
posouzení vlivu stavby na krajinný ráz jsou dostatečné. Obě varianty (3 BD i 1 BD) jsou z
hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, srovnatelné, nepreferujeme žádnou z nich. Ke zpracování dokumentace nemáme
připomínky.
6. Z hlediska myslivosti:
Bez připomínek.
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7. Z hlediska ochrany vod:
Z hlediska zájmů chráněných zákonem o vodách vlivy navrženého záměru na povrchové a
podzemní vody nebudou významné. K předložené přepracované dokumentaci připravovaného
záměru nemáme připomínky.
Vypořádání vyjádření
ad 1) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad 2) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad 3) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad 4) Relevantní opatření pro fázi výstavby je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska
pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí
tohoto posudku.
Do návrhu stanoviska příslušného úřadu stanoveny následující podmínky:
- Specifikovat opatření k omezení prašných emisí (minimalizovat deponie a
skladování prašných materiálů, v místech rozpojování materiálu pracovat pouze
s vlhkým materiálem. tzn. je skrápět, předem vlhčit, využívat operativně k
činnostem produkujícím prašnost vlhká období, zajistit očistu všech mechanizmů
při odjíždění z upravované plochy, zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených
příjezdových komunikací, ten neřešit pouze splachem, nýbrž i sběrem, v suchých
obdobích zajistit skrápění ploch staveniště, aby nedocházelo k emisím sekundární
prašnosti do okolí stavby)
- Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích
měřítek i garance na minimalizování potenciálních negativních vlivů výstavby na
životní prostředí, přičemž zohlednit: celkovou délku výstavby, používání
moderních a progresivních postupů výstavby s využitím technik šetrných
k životnímu prostředí (nízká hluková zátěž, vlivy na ovzduší, minimalizace
vzniku odpadů).
ad 5) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad 6) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad 7) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
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1.2.
Hlavní město Praha, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Vyjádření č.j.
S-MHMP 101372/2012/Alu
Ze dne :
1.3.2012
Řešené území leží mimo památkové chráněná území ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, ale v prostoru
předpokládaného výskytu archeologických nálezů, který je chráněn ve smyslu ustanovení § 22
citovaného zákona.
Záměr je zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má tedy již od doby
přípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu Akademie věd
České republiky. Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Jeho zajištění je
nutno projednat v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací a stavební
činnosti.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, bude přípravná a projektová dokumentace zamýšleného záměru
předložena MHMP OPP k projednání dle ustanovení § 14 odst. 2, 3, § 44a odst. 3 citovaného
zákona.
Vypořádání vyjádření
Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že povinnosti vyplývající z obecně
závazných právních předpisů, které musí oznamovatel respektovat, nejsou v obecné
rovině v rámci podmínek návrhu stanoviska reflektována.
Relevantní opatření týkající se archeologických nálezů je zahrnuto do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který
je součástí tohoto posudku.
- Vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit výskyt archeologických nálezů, poučit
příslušné osoby před prováděním zemních prací o postupu ve vztahu k event.
archeologickým nálezům. V průběhu zemních prací umožnit provedení
záchranného archeologického výzkumu s tím, že jeho zajištění bude projednáno
v dostatečném předstihu před zahájením prací.
- Projektovou dokumentaci pro územní řízení předložit Magistrátu hl. m. Prahy,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, k projednání.
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1.3.
Česká inspekce životního prostředí
Vyjádření č.j.
ČIŽP/41/IPP/0921277.003/12/PBA
Ze dne :
14.2.2012
a) Oddělení odpadového hospodářství
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v
platném a účinném znění (dále jen ,,zákon o odpadech"), nemáme k dokumentaci připomínky.
Pouze upozorňujeme, že je na str. 79, 80 (tab. 36) a 81 (tab. 37) dokumentace uveden odpad
kat.č. 2001 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť a jako způsob nakládání s tímto odpadem
je uveden zpětný odběr. K tomuto inspekce uvádí, že pokud bude s vyřazenými zářivkami
nakládáno v režimu odpadů, musí být tento odpad předán do vlastnictví pouze osobě
oprávněné dle zákona o odpadech. Pokud bude s vyřazenými zářivkami nakládáno v režimu
zpětného odběru výrobků, nebude se jednat o odpad (§ 38 zákona o odpadech). Zpětně
odebraný výrobek se stává odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo
odstranění. Inspekce dále upozorňuje, že je v dokumentaci na str. 81 uveden chybný limit
stanovený pro původce pro ohlašování produkce a nakládání s odpady na příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností podle místa provozovny, dle § 39 odst. 2 zákona o
odpadech je tento limit 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok a 100 tun ostatních
odpadů za kalendářní rok.
b) Oddělení ochrany ovzduší
Bez připomínek.
c) Oddělení ochrany vod
Bez připomínek.
d) Oddělení ochrany přírody
Bez připomínek.
ČIŽP Ol Praha nemá k předložené přepracované dokumentaci o vlivech záměru na životní
prostředí připomínky, pouze upozornění ze strany odpadového hospodářství.
Vypořádání vyjádření
ad a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad b) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad c) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad d) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

53

Bytový dům Novodvorská

Posudek EIA

1.4.
Hygienická stanice hlavního města Prahy
Vyjádření č.j.
HSHMP-05473/2012Pol/339
Ze dne :
20.2.2012
Návrh je zpracován ve dvou variantách -3 BD a redukovaný 1 BD (pro tento není hluková
studie). Objekty mají max. 10NP a 2PP. Novostavba je umístěna v prostoru stávajících
hromadných garáží, které budou odstraněny. Nový objekt bude obsahovat 210 bytů a 1 až
2 komerční plochy do 200 m2. Zajištění dopravy v klidu je 297 parkovacích míst ve dvou
PP, z toho 64 je náhrada za stávající parkovací dům. Na protější straně ulice Zbudovská
budou zřízena náhradní parkovací stání po dobu výstavby. Záměr vyvolá přeložku
přivaděče Želivka a vybudování samostatných kotelen či výměníků pro stávající bytové
domy napojené na likvidovanou kotelnu. Všechny tři objekty budou mít společnou podnož o
2 PP, kde budou parkovací místa. Vjezd je z ul.Zbudovská. Západní část všech nových
objektů se nachází v ochranném pásmu budoucího metra. Na ochranu venkovního
chráněného prostoru je podél ul. Novodvorská navržena zvukopohltivá (α 0,9) akustická
bariera v kombinaci s popínavou zelení o výšce 6 m nad úrovní ±O.
Rozptylová studie: RNDr. Tomáš Bajer, CSc, Šafaříkova 436, Pardubice uvažuje variantu
1 -stavební činnost a variantu 2 provoz objektu. Konstatuje, že provozem obytného souboru
nedojde spolu s pozadím k překročení imisních limitů maximálních hodinových, ani
průměrných ročních a denních koncentrací uvedených škodlivin v žádném stanoveném
bodě. Samotný příspěvek záměru k imisnímu zatížení je minimální.
Hluková studie zpracovaná Ing.Janečkem, U Kříže 18, Praha 5 v lednu 2012 posuzuje 3
varianty. Model byl kalibrován měřením hluku z dopravy za současného stavu,
provedeným Akmest -Kontrahluk, s.r.o., A0541111-10/G2-1 z listopadu 2011, který
prokazuje i po odečtení korekcí, překročení hygienického limitu pro hlavní komunikaci v
noční době pro oblast výstavby. Součástí měření není sčítání dopravy. Množství průjezdů je
dáno údaji TSK pro r.2011 pro stávající objekt garáží a rok 2015 pro stávající objekt
garáží nebo pro 3 BD.
1) rok 2011 -hodnoty jsou v současné době nad limitní pro noční dobu u RD při
Novodvorské a průjezdu 12.200 OA a 360 TNA.
2) rok 2015 -stávající zástavba -dochází k nárůstu hluku z dopravy o 0,5 dB v chráněném
venkovním prostoru stávajících RD podél ul.Novodvorská. Projevuje se nárůst dopravy o
300 OA a 160 TNA oproti roku 2011a to bez vlivu záměru.
3) výhledový stav rok 2015 se záměrem, s protihlukovou clonou a protihlukovými
opatřeními na fasádách nových staveb budou pro nové objekty dodrženy hygienické limity
pro hlavní komunikaci v chráněném venkovním prostoru staveb. Vyvolanou dopravou
dojde k dalšímu nárůstu dopravy na Novodvorské až na 13.400 OA a 540 TNA, což vyvolá
spolu s odrazy hluku od fasády další nárůst o 0,2 dB u protilehlé stávající zástavby. V
oblasti vnitrobloku, se akustická situace nemění. Výpočet hluku ze stavební činnosti
neprokazuje u bytových domu Zbudovská a Mirotická překročení litu 65 dB V L Aeq,s po
dobu výstavby. Navržena jsou opatření.
Posouzení vibroizolace vůči provozu metra trasy D provedl 21.9.2011 Ing Stěnička, Pod
Fialkou 9, Praha 5. Zpracovatel odkazuje na dostatečnou izolaci v rámci tunelů metra, kde
mají být nově osazeny třívrstvé antivibrační zařízení V KS-Typ 1. Toto tvrzení je v rozporu
s posouzením METROPROJEKT a.s. Praha a.s., z 9.9. 2011, kde se požaduje řešit při
návrhu BD založení na desce (nikoliv hlubinné založení!) a navrhnout účinná opatření
proti působení hluku a vibrací provozu metra.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracovala Ing.Jitka Růžičková, Krokova 31, Karlovy
Vary v listopadu 2010. Závěr vyhodnocení odhadu zdravotních rizik uvádí, že při dodržení
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všech návrhů a omezení pro nový objekt, nebude aktivita představovat zvýšené riziko pro
zdraví obyvatel v okolí záměru i budoucích obyvatel nového domu.
Stanovisko HS HMP -vzhledem k tomu, že pro variantu jeden BD se zmenšenou kapacitou
nejsou navržena opatření, která by zajistila dodržení hygienického limitů pro venkovní
chráněný prostor stavby, předpokládáme, že bude dopracována varianta "tři domy":
Dokumentace pro územní řízení musí proto obsahovat:
1) návrh opatření na omezení odrazu hluku směrem ke stávající zástavbě
2) přesné vymezení částí pláště novostaveb s potřebnými akustickými úpravami, včetně
způsobu jejich údržby a čištění,
3) popis rozsahu úprav pro ochranu chráněných prostor před přenosem hluku a vibrací z
provozu metra
4) návrh vytápění stávajících objektů napojených na odstraňovanou kotelnu
Dokumentace pro stavební řízení musí obsahovat:
5) doklad, že odstraňovaná stavba neobsahuje materiály na bázi azbestu
6) posouzení účinnosti zapracovaných protihlukových opatření proti hluku z dopravy a
návrh akustických opatření na stacionárních zdrojích včetně dieselagregátů tak, aby byly
splněny hygienické limity i pro noční dobu ve venkovním i vnitřním chráněném prostoru
staveb.
7) podrobné vyhodnocení hluku ze stavební činnosti v jednotlivých etapách výstavby,
kterým bude doloženo dodržení hygienických limitů ve venkovním chráněném prostoru
staveb a ve vnitřním chráněném prostoru staveb, včetně zapracování všech navržených
opatření do ZOV.
K vydání kolaudačního souhlasu bude pak požadováno ověření účinnosti všech provedených
akustických opatření stanovených k ochraně veřejného zdraví měřením. Dále bude požadován
důkaz o založení stavby tak, aby nedošlo k jejímu poškození při budování metra resp. k
přenosu hluku a vibrací z budoucího provozu metra.
Vypořádání vyjádření
V dokumentaci je samostaně řešena problematika vibrací od metra, kde je
konstatováno, že vibroiuolace BD Novodvroská vůči metru bude zajištěna již v tunelu
metra a proto jí nebude zapotřebí zabudovávat do posuzovaného bytového domu.
Doporučena je vibroizolace v tunelech metra trasy metra D v úseku 21,7-21,8 právně
podchytit smlouvou. Dodatečnou vibroizolaci jak v tunelech, tak v plánovaném bytovém
domě nelze realizovat.
Součástí příloh dokumentace je posouzení vibroizolace vůči provozu metra trasy D
provedl 21.9.2011 Ing. Stěnička, Pod Fialkou 9, Praha 5. V tomto posouzení je
konstatováno, že v tomto úseku trasy metra D je navrženo třívrstvé antivibrační zařízení
V KS-TYP 1. Toto zařízení zajišťuje útlum vibrací 10 dB mezi kolejnicemi a konstrukcí
tunelu zejména pomocí pružně uložených betonových prahů, resp. desek. Tento útlum
byl ověřen po 5 letech provozu prodloužení trasy C metra v Tróji /dosažený útlum 13
dB/. Podle nejnovějšího záměru Metroprojektu Praha budou doposud používané
antivibračni podélné prahy pod každou kolejnicí zaměněny za pružně uložené desky
spojující obě kolejnice /očekávaný útlum 12 dB/. Závěrem je konstatováno, že
vibroizolace BD Novodvorská vůči metru bude zajištěna již v tunelu metra a proto ji
nebude zapotřebí zabudovávat do projektovaného Bytového domu Novodvorská.
Posudek zpracovaný Ing. Stěničkou vycházel z limitu pro vibrace v chráněných
vnitřních prostorech staveb platných dle NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací č.148/2006 Sb., kdy tento limit byl dán hladinou zrychlení vibrací
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Law,T se rovná 71 dB. Dle zpracovaného posudku budou splněny hygienické limity již pro
hodnotu limitu Law,T se rovná 71 dB. V současné době platí nové NV č.272/2011 Sb. kde
se tento limit mění na 75 dB. Tedy lze předpokládat, že hygienické limity pro vibrace
v obytných místnostech budou splněny s větší jistotou.
Dle vyjádření METROPROJEKT a.s. tunely trasy metra D v tomto úseku budou
kruhového profilu raženy plnoprofilovým razícím strojem (TBM) a vystrojeny
obezdívkou z prefabrikovaného železobetonu. Tunely budou raženy ve vrstvách břidlic
šáreckého souvrství. Vzdálenost mezi klenbou tunelů a základovou spárou objektu je
tedy v nejvíce exponovaném místě 10,815 m. S ohledem na geologickou stavbu území,
hmotu objektu a dispoziční uspořádání k předpokládané trase metra doporučujeme
založení objektu plošné, na základové desce. Při návrhu objektu je nutno dále i
zohlednit vlivy výstavby a provozu metra na objekt. Jedná se především o šíření hluku a
vibrací, proti kterým je nutno při řešení objektu BD navrhnout účinná opatření.
V dokumentaci na str. 30 je uvedeno:
Založení je nutné provést s ohledem na výsledky IG průzkumu a na podmínky
definované v souvislosti s předpokládanou ražbou metra plošně. Předpokládáme tedy
založení na základové desce zesílené v místě sloupů patkami s náběhy. Základová deska
bude navrhována v systému „Bílá vana“ na investorem schválenou maximální šířku
trhliny. V základové desce bude provedena dilatace, která respektuje objektovou
dilataci.
Relevantní opatření týkající se souběhu trasy metra D a výstavby BD Novodvorská
z hlediska výstavby a provozu metra je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí
tohoto posudku.
- Doporučeno je návrh vibroizolace v tunelech metra trasy metra D v úseku 21,721,8 právně podchytit smlouvou.
- Při návrhu nosných konstrukcí bytového domu a založení zohlednit případnou
následnou výstavbu tunelů metra (zónu poklesů při ražbě tunelů).
- S ohledem na možné změny ve vedení trasy metra D (výškově i směrově)
navrhnout plošné založení objektu bytového domu na základové desce.
- V dalších projekčních stupních bude nutno specifikovat i další vlivy výstavby
tunelů a provozu metra na objekt – hluk a vibrace a zohlednit je při návrhu
objektu.
- Předložit projektovou dokumentaci pro územní řízení zpracovateli projektu
trasy metra D METROPROJEKTu a.s.
Další opatření uvedená ve vyjádření Hygienické stanice Hlavního města Prahy jsou
převzaty do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy,
odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
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Vyjádření dotčených územních samosprávných celků

2.1.
Hl. m. Prahy
Vyjádření č.j.
1294/2012
Ze dne :
28.2.2012
Z hlediska ochrany ovzduší vyhodnocuje rozptylová studie příspěvek emisí z výstavby a
provozu navrženého bytového domu v r. 2010, 2013 a 2020. Při hodnocení celkové imisní
situace studie uvádí výsledky měření AIM v Praze -Libuši a v Bráníku za rok 2010 a výsledky
modelování koncentrací škodlivin metodikou ATEM v roce 2010. Podle výsledků měřeni v r.
2010 a modelování ATEM 2010 v daném území nedochází k překračování průměrných
ročních koncentrací N02 a PM1O . V rozptylové studii není uvedeno, že v tomto území může
docházet k překračování limitu pro krátkodobé koncentrace PM1O . Ve studii jsou uvedeny
výsledky modelování kvality ovzduší, které hodnotí očekávanou kvalitu ovzduší v roce 2020
(podle neautorizovaných dokumentů). Dále je uvedena aproximace pozadí pro hodnocené
roky 2013 a 2015, ale není uvedeno, podle jakého algoritmu byly tyto hodnoty stanoveny. Ve
studii je konstatováno, že vliv emisí lze na kvalitu ovzduší z dopravní obsluhy navrhované
stavby považovat za málo významný. Vzhledem ke stávající a předpokládané zhoršené imisní
situaci a blízkosti plánované trasy metra je třeba v architektonickém řešení požadovat co
nejširší zastoupení zeleně a případnou redukci vyvolané dopravy.
Z hlediska městské zeleně je záměr podle UP umístěn do stabilizované funkční plochy OB bez
stanovené míry využití území. Podle výkresu č. 31 UP se jedná o území se zvýšenou ochranou
zeleně. Touto skutečností se předložená dokumentace nezabývá.
Výměra řešeného území je 5906 m2. Dle zpracované bilance území v dokumentaci má mít
zeleň na rostlém terénu výměru pouze 228 m2. Plošná výměra zeleně na konstrukcích (bez
redukce) má mít výměru 3356 m2 . Dendrologický průzkum je citován v textu dokumentace,
ale v příloze dokumentace chybí. Návrh sadových úprav je popsán také v textu a je doložen v
příloze ve výkresové části. Uvedených 3557 m2 zeleně bude mít pouze okrasnou funkci ,
nejedná se o funkční zeleň, která by měla vliv na životní prostředí lokality, a která by nabídla i
možnost pobytu v zeleni. Uvedená čísla jsou zavádějící a neodpovídají potřebě místa. S
výjimkou cípu v severovýchodní části a severozápadním cípu se jedná o 6 ks navržených
stromů. Ty představují sadové úpravy území. Zeleň řešená na konstrukci (viz. situace
sadových úprav) je pouze okrasou celého řešení. Ze současné zeleně má být zachováno pouze
torzo lipové aleje.
Srovnáním rozsahu zeleně s předchozími variantami se její rozsah v návrhu výrazně neliší.
Nadále převažuje zeleň na konstrukcích a zeleň na rostlém terénu se omezuje pouze na
zbytkové plochy. Upozorňujeme na skutečnost, že je uvažováno se zřízením staveniště Z 3, ve
kterém se nachází zmíněná alej lip, aniž by v textu byla požadována jejich ochrana dle ČSN
839061 o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Z dopravního hlediska k předložené dokumentaci uvádíme:
Návrh stavby bytového domu je třeba i nadále detailně koordinovat s připravovanou stavbou
trasy metra D.
V současné době je návrh trasy metra D zpracován na úrovni dokumentace k územnímu řízení
(DUR), která se projednává. Je třeba vyčkat vydání celoměstsky významné změny Z 2440/00
platného UP hl. m. Prahy, vyčkat výsledků projednání uvedené dokumentace stavby metra a
stabilizace prostorového řešení trasy metra D na úrovni platného územního rozhodnutí (ÚR).
Součástí dokumentace je rámcové statické posouzení vzájemného vlivu výstavby bytového
domu Novodvorská a objektů metra trasy D, zpracované firmou Metroprojekt Praha a.s. v
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září 2011. Z tohoto posouzení vyplývá, že v případě dřívější výstavby objektu bytového domu
Novodvorská před stavbou metra se tento objekt bude nacházet v zóně poklesů při výstavbě
tunelů a vlivy výstavby tunelů budou nezanedbatelné. S těmito vlivy je nutné počítat při
návrhu nosných konstrukcí bytového domu včetně založení. Kvantifikaci vlivů bude třeba
upřesnit.
V dalších projekčních stupních bude nutné specifikovat i další vlivy výstavby tunelů a provozu
metra na objekt (tj. zejména hluk a vibrace) a zohlednit je při návrhu předmětného objektu
bytového domu.
V případě dřívější výstavby tunelů metra před realizací bytového domu dojde vlivem výstavby
posuzovaného objektu ke změnám zatížení tunelů metra.
Vliv bytového domu na stavbu metra bude třeba detailněji vyhodnotit z pohledu investiční
náročnosti stavby metra, která by se neměla výstavbou v území prodražit.
Je třeba počítat i s rizikem, že v rámci další přípravy nelze zcela vyloučit dílčí odchylky od
navrženého řešení stavby metra.
Na základě výsledků analýzy dopravy v klidu pro zájmové území doporučujeme uvážit
možnost nevýznamného mírného snížení kapacity navržených funkcí v bytovém domu tak, aby
nebylo nutné řešit nová stání na povrchu uvedená v závěru (v kapitole 1.7) přílohy H.4.
dokumentace. Důvodem tohoto doporučení je snaha vytvořit potenciální předpoklady k
vyššímu uplatnění zeleně na úkor zpevněných ploch ve veřejném uličním prostoru a tím zlepšit
podmínky pro vytvoření kvalitnějšího parteru.
Vzhledem k tomu, že navržený objekt bude zasahovat do ochranného pásma metra trasy D, je
třeba návrh bytového domu projednat též s DP hl. m. Prahy, posun zastávek MHD s ROPID.
Lze předpokládat, že navržený parkovací pruh v ul. Novodvorské bude rezidenty stávající
zástavby využíván spíše jako krajní možnost s ohledem na polohu stávajících bytových objektů
a další rizika související s bezpečností.
V kontaktním úseku ulice Novodvorské je navržena celoměstsky významná cyklistická trasa.
Problematiku cyklistické dopravy v ulici Novodvorské bude třeba dořešit.
Vypořádání vyjádření
Z hlediska ochrany ovzduší
Ve zpracované rozptylové studii je konstatováno, že provozem obytného souboru
nedojde spolu s pozadím k překročení imisních limitů maximálních hodinových, ani
průměrných ročních a denních koncentrací uvedených škodlivin v žádném
stanoveném bodě. Samotný příspěvek záměru k imisnímu zatížení je minimální.
Ve zpracované dokumentaci je uvedeno na str. 36, že budou realizovány vegetační
úpravy na ploše na konstrukci nad garážemi 3 356 m2, na rostlém terénu 228 m2, plocha
fasády bude porostlá popínavými rostlinami, na konstrukcích bude vysazeno 30 ks
stromů a 50 m2 keřů a 1 033 m2 půdopokryvných rostlin. Mimo pozemky ve vlastnictví
investora je navržena výsadba 18 ks stromů.
Z hlediska městské zeleně
V zájmové lokalitě se dle zpracovaného dendrologického průzkumu nachází 16 ks
stromů, z nichž 4 ks jsou navrženy ke kácení. V dokumentaci je provedena celková
bilance ploch zeleně na ploše investora pro původní stav:
• Pouze na parc. č. 1123/48 a 601 1 211 m2
• Řešená lokalita s přilehlými plochami 1 152 m2
Návrhový stav:
• S využitím započtených ploch pouze na plochách investora 3 557 m2
• Návrh se zahrnutím i přilehlých ploch 5 049 m2
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Je možné souhlasit s konstatováním, že v zájmovém území dojde ke zvýšení ozeleněných
ploch i přesto, že se jedná o plochy zeleně na fasádách a na konstrukcích nad garážemi.
Relevantní opatření týkající se zeleně je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí
tohoto posudku.
- Kácení dřevin provádět jen v nezbytné míře a to jen ve vhodném období (tj. ve
vegetačním klidu).
- Zpracovat opatření k ochraně dřevin (v souladu s ČSN 83 9061 Technologie
vegetačních úprav – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích).
- Zajistit realizaci vegetačních úprav podle schváleného projektu tak, aby mohly
být zhodnoceny souběžně při kolaudaci stavby.
- Prověřit možnosti vysázení keřové zeleně mezi stromy pro zvýšení zahuštění
vzrostlé zeleně.
- Do projektu organizace výstavby zapracovat harmonogram realizace sadových
úprav, které je nutno provádět co nejdříve, a to i po částech.
- Pro výsadbu stromů a keřů použít již částečně vzrostlé jedince. Novou výsadbu
provádět již během realizace areálu v místech, kde již nebude ohrožena
staveništní technickou tak, aby byla dokončena před zprovozněním areálu, nebo
jeho kolaudované části.
Z dopravního hlediska
V době zpracování posudku bylo zástupcem oznamovatel poskytnuto vyjádření
Dopravního podniku hl. m. Prahy ze dne 12.4.2012, viz příloha č. 8. V tomto vyjádření je
konstatováno, návrh na vydání změny ÚP SÚ hl. m. Prahy Z2440/00 byl již schválen
usnesením Rady hlavního města Prahy č. 370 ze dne 3.4.2012 a v průběhu dubna by měl
být schvalovací proces ukončen projednáním v Zastupitelstvu hl. m. Prahy.
Dále je uvedeno, že pro provozní úsek metra I.D Náměstí Míru – Depo Písnice byla
dokončena dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro posouzení vlivu na
životní prostředí. Rámcově lze vydání územního rozhodnutí předpokládat v roce 2013.
Dále je ve vyjádření uvedeno, že v další projektové přípravě „Bytového domu
Novodvorská“ je třeba zohlednit stanovisko Metroprojektu Praha a.s.
Relevantní opatření týkající se souběhu trasy metra D a výstavby BD Novodvorská
z hlediska výstavby a provozu metra je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí
tohoto posudku.
- Doporučeno je návrh vibroizolace v tunelech metra trasy metra D v úseku 21,721,8 právně podchytit smlouvou.
- Při návrhu nosných konstrukcí bytového domu a založení zohlednit případnou
následnou výstavbu tunelů metra (zónu poklesů při ražbě tunelů).
- S ohledem na možné změny ve vedení trasy metra D (výškově i směrově)
navrhnout plošné založení objektu bytového domu na základové desce.
- V dalších projekčních stupních bude nutno specifikovat i další vlivy výstavby
tunelů a provozu metra na objekt – hluk a vibrace a zohlednit je při návrhu
objektu.
- Předložit projektovou dokumentaci pro územní řízení zpracovateli projektu
trasy metra D METROPROJEKTu a.s.

59

Bytový dům Novodvorská

-

Posudek EIA

Projednat posun zastávek MHD s ROPID a souběh trasy metra D a BD
Novodvorská s DP hl. m. Prahy
V dokumentaci pro územní řízení řešit aspekt týkající se integrace cyklistické
dopravy.
Prověřit možnosti vysázení keřové zeleně mezi stromy pro zvýšení zahuštění
vzrostlé zeleně.
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2.2.
Městská část Praha 12
Usnesení č.
55.20.12
Ze dne :
22.2.2012
Rada městské části
1. souhlasí s přepracovanou dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "
Bytový dům Novodvorská, Praha -Libuš", zařazeného v kat. 11., bodu 10.6, přílohy č. 1
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
2. požaduje
2.1.

do dokumentace pro územní řízení

2.1.1. přepracovat řešení dopravy v klidu jak pro období průběhu stavby, tak pro období po
dokončení stavby, neboť počet plánovaných parkovacích míst plně nenahrazuje počet
rušených míst v důsledku demolice stávajícího parkovacího domu a tento deficit se může
odrazit v počtu dostupných parkovacích míst v okolních městských částech
2.1.2. doplnit dokumentaci o odkazy na konkrétní hydrogeologické posudky podporující
tvrzení o nevhodnosti zasakování vod a předpokladu odvádění vod dešťovou kanalizací a
tvrzení o nevýznamném vlivu záměru na podzemní vody
2.1.3. doložit vyjádření odboru ochrany prostředí MHMP k odvodu dešťových vod s ohledem
na dodržení hodnot specifického odtoku, s případnou povinností zadržovat dešťové vody s
možností jejich dalšího řízeného odtoku
3. upozorňuje
3.1. v souvislosti s požadavkem bodu 2.1.1., že při současném způsobu parkování v okolí
navrhované stavby dochází k porušování dopravních předpisů, a to s ohledem na bezpečnost
a plynulost dopravy a současná neobsazenost hromadných garáží je tedy pravděpodobně
zapříčiněna jinými faktory nežli skutečným nadbytkem parkovacích míst a dále je třeba
upozornit na skutečnost, že většina investorů parkovací místa neprodává současně s bytem a
není záruka, že obyvatelé nového BD dají přednost parkování v navržených podzemních
garážích před parkováním na veřejných komunikacích
3.2. že Dokumentace se opět nedostatečně zabývá možnými dopady záměru na sousední k.
ú. Kamýk a Modřany, ve kterých procházející zvýšená doprava rovněž zatíží životní prostředí
3.3. že v Tab. č. 6 "Plocha zeleně mimo pozemek investora _ návrh", čtvrtý řádek, je uvedeno
špatné parcelní číslo 2113/116 místo 1123/116
4. doporučuje konat ústní projednání dokumentace a posudku
Vypořádání vyjádření
ad 1) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad 2.1) Na základě zpracované Analýzy dopravy v klidu a pasport parkovacích stání
v lokalitě Novodvorská mezi ulicemi Zbudovská, Mirotická a Čimelická, Atelier
PROMIKA s.r.o., červenec 2011, která je součástí dokumentace je doložen výpočet
stávající kapacity území, který je potvrzen provedeným dopravním průzkumem. V textu
analýzy je konstatováno, že celkový počet venkovních normových parkovacích stání byl
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stanoven na hodnotu 287. K této kapacitě je třeba připočítat parkovací dům firmy
Ojgar. V tomto objektu se nachází dalších 351 parkovacích stání. Dalších 8 stání je stále
využívaných v parkovacím domě „Hercesa“ č.p. 760.
Po dostavbě nového bytového domu bude pak kapacita parkovacích stání navýšena nad
rámec vlastní bilance dopravy v klidu o dalších 50, které investor nabídnul jako
náhradu za zrušená stání před objektem rušených garáží.
V souvislosti s úpravou křižovatky Novodvorská x Zbudovská a její přestavbou na
okružní křižovatku se nabízí možnost využití části stávající komunikace Novodvorská
vytvoření 11 dalších parkovacích míst. Tento návrh je patrný z přílohy 2.5 Návrh
úpravy křižovatky.
Celková kapacita území v současném stavu je 351 + 8 + 287 = 646 PS. Po dostavbě BD
„Novodvorská“ se kapacita parkovacích stání sníží o 8 stání v garážovém domě Hercesa
a 63 stání před tímto objektem, současně bude počet navýšen o 50 stání v novém
bytovém domě nad rámec vlastní bilance dopravy v klidu. Celková výhledová kapacita
je tedy 351 + 8 + 287 - 63 - 8 + 50 + 11 = 636 PS.
Výsledný deficit parkovacích stání je 12 PS vzhledem k bilanci dopravy v klidu, deficit
parkovacích míst vzhledem k průzkumu je cca 20 PS. V ulici Mirotická mezi obytnýmí
bloky by bylo možné stavební úpravou dosáhnout zvýšení počtu parkovacích míst a tím
snížit uvedený deficit PS. V místě, kde je umístěno 9 podélných PS lze rozšířit parkovací
záliv pro dalších 23 kolmých PS, celkový nárůst by tedy byl 14 PS. Stejnou úpravou by
bylo možné přidat cca 20 stání v ulici Zbudovské proti současným kolmým PS.
Z důvodu zajištění zrušených parkovacích míst po dobu výstavby 1. až 3. etapy stavby je
zřízeno dočasné parkoviště na pozemku 1123/43. Toto parkoviště bude, po výstavbě 3.
etapy stavby a po zprovoznění parkovacích stání na pozemku investora, zrušeno. Vjezd
na tento pozemek bude z ulice Zbudovská. V tomto prostoru vznikne 34 parkovacích
míst. Parkoviště bude oploceno. Povrch parkoviště bude z vibroválcovaného kameniva.
Relevantní opatření týkající se zpracování hydrogeologického posudku a dopravy v
klidu je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m.
Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Provést kontrolní dopravní průzkum pro ověření stávající disponibilní kapacity
parkovacích stání v řešeném území.
- Prověřit náhradu za zrušená parkovací místa v období výstavby.
Ad 2.2 a 3) V dokumentaci na str. 135 je uvedeno, že s ohledem na velikost areálu celého
záměru, konfiguraci území a polohu propustnějších vrstev a výše uvedený koeficient
filtrace nelze prakticky ani smysluplně využít pro likvidaci dešťových vod vsakování.
Z orientačního výpočtu plyne, že vsakovací zařízení by muselo mít plochu cca 1000 m2,
pokud by měly být dodrženy požadavky na dobu vsakování dle ATV, nebo alespoň 400
m2 pro spolehlivé zajištění bezpečného provozu a nepřetížení zařízení v měsíční a
celoroční bilanci. Po dokončení výstavby dojde k snížení odtoku dešťových vod do
kanalizací o cca 7,7 %. S ohledem na celkovou velikost odtoku a charakter povodí
podzemních vod se jedná o mírné zlepšení stávajícího stavu.
Relevantní opatření týkající se zpracování hydrogeologického posudku a dopravy v
klidu je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m.
Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Součástí dokumentace pro územní rozhodnutí bude hydrogeologický posudek.
- V dokumentaci pro územní řízení doložit hydrogeologický posudek.
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ad 3.1) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad 3.2) Nejvýznamnější dopady na sousední k.ú. Kamýk a Modřany představuji
v souvislosti s posuzovaným záměrem zvýšení dopravní zátěže a s tím souvisejících vlivů
na akustickou situaci území a znečištění ovzduší. Ze zpracované dokumentace vyplývá,
že vlivy související s vyvolanou dopravou realizací BD Novodvorská na kvalitu ovzduší
budou velmi malé a málo významné. Prakticky se neprojeví ve změně stávajícího stavu
takovým způsobem, aby mohlo dojít k překračování hygienických limitů. Na základě
zpracované akustické studie lze konstatovat, že dopady na akustickou situaci v území
vlivem výstavby a provozu areálu nepovedou k překračování hygienických limitů.
Z uvedených závěrů je možné usuzovat, že vlivy související se zvýšením dopravy na k.ú.
Kamýk a Modřany, které budou menší než v těsné blízkosti BD, nepřispějí
k významnému zhoršení stávajícího stavu životního prostředí.
ad 3.3) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad 4) V procesu posuzování vlivů na životní prostředí bude postupováno v souladu se
zákonem č.100/ 2001 Sb.
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2.3.
Městská část Praha Libuš
Usnesení č.
6/2012
Č.j.:
759/12
Ze dne :
29.2.2012
Zastupitelstvo městské části Praha – Libuš:
A.
bere na vědomí pokračování procesu EIA Bytového domu Novodvorská. investor
HERCESA CZ s.r.o,
B.
schvaluje následující vyjádření:
Vzhledem k tomu, je došlo k zásadní změně vlastní studie (nikoli, jen přepracování a doplnění
dokumentace k EIA) - požadujeme zahájení nového zjišťovacího řízení. Důvodem je, že
dokumentace vlivu na ŽP (EIA) byla původně vypracována na úplně jiný projekt.
C.
1.

schvaluje jednotlivé připomínky MČ k předložené dokumentaci EIA:
Masivní hmota objektu
Usnesením č. 562009 ze dne 2.12.2009 přijala MČ Praha-Libuš svůj základní strategický
dokument. kterým je Strategický plán MČ Praha-Libuš. Dokument je koncipován jako
střednědobý pro období realizace horizontu 2009-2015. Definovaným cílem Strategického
plánu v oblastí výstavby je především "zamezit extenzivnímu rozvoji nové výstavby a
zajistit její regulaci z hlediska kvantity i kvality". Z pohledu priorit opatření je regulace
výstavby hodnocena jako druhá nejvyšší s koeficientem 1,62.

V předmětném území je podle územního plánu (ÚPn) možné pouze zachování, dotvoření a
rehabilitace stávající urbanistické struktury. Obě navržené varianty vytvářejí nežádoucí
dominantu v okolí - překračují výstavbu, nikoliv ji dotvářejí -nesoulad s ÚPn. V tomto duchu
je nutné ke koncepci území i přistupovat a to i s ohledem na skutečnost. že ze zapadni strany
(za ulici Novodvorská) navazují nízkopodlažní objekty rodinných domů. Z hlediska hmotového
uspořádání se jeví jako vhodnější studie se 3 BD, která by umožnila snadnější redukci podlaží
ve střední a jižní sekci.
Požadujeme méně masivní hmotu objektu, tedy snížit minimálně v jižní sekci počet podlaží "nárůst hmoty v objemovém řešení" 9-8 NP - výsledek jednání Komise pro územní plánování
ze dne 18.10.2011, na kterém byly přítomní zástupci investora. Tento požadavek na snížení
objektu nebyl zohledněn a nadále na něm trváme.
2. Kompenzace pro obyvatele
V souvislosti s nárůstem počtu obyvatel a tedy následně zvýšeným nárokům na dopravu,
nárůstu požadavků na místa v MŠ a ZŠ a jiných investic do infrastruktury a podobně,
požadujeme předložení jasných smluvních ujednání o konkrétních kompenzačních opatřeních
s konkrétními příjemci, nikoliv obecné právně nezávazné přísliby.
3. Stále chybí celková koncepce širšího území.
Požadujeme vypracovat územní studii řešené lokalit, s vazbami na okolí.
4. Nevyjasněni vlastnické vztahy
Přepracovaná dokumentace i nadále pracuje s pozemky. které nejsou ve vlastnictví investora
(A-G str 14): Garáže č.p, 760 zde patří společnosti Hercesa jen 94,88% (11 fyzických osob
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(FO) a PRE), pozemek parc.č. 1123116 má jiné vlastníky (cca 48 FO), pozemek parc.č.
112360 je ve spoluvlastnictví (obdoba jako č.p.760).
5. Pracovní doba při realizaci
S ohledem na blízkost okolní zástavby panelového vnitrobloku i rodinných domků
nesouhlasíme s pracovní dobou Po-So (A-G str. 43).
Požadujeme pracovní dobu pouze v pracovní dny Po-Pá v čase 8:00 19:00 hodin.
1. Širší dopravní vztahy
Chybí zohlednění vlivu případného otevření MÚK Dolni Břežanyna pražském silničním
okruhu po splnění podmínky územního rozhodnuti. t.j, po zprovozněni obchvatu Písnice.
Dopravně inžcnýrské podklady pro akci „Bytový dům Novodvorská“ zároveň počítají se
zprovozněním jižní části Pražského okruhu od D 1 do Běchovic do roku 2015, tato úvaha je
zcela nereálná.
Požadujeme přepracování studie do reálné podoby a podmínek.
2. Nereálné vymezení počtu ovlivněných obyvatel výstavbou
Nejbližší panelový blok tvoří jeden funkční celek situovaný do tvaru písmene „U“. V
předkládané studii jsou zohledněny pouze -4 z 12 vchodů (A-C str 105 a H07 str. 10+ H08
str.3)
Požadujeme zapracovávat data obsahující reálně dotčenou oblast.
8. Hluková studie -Vypočtená hodnota 49.9 dB sice nepřevyšuje hodnotu povolenou normou
50 dB, ale neuvažuje se možná odchylka měření (H08 str. 32 „Vypočtené ekvivalentní hladiny
hluku v chráněném venkovním prostoru záměru bytových domů Novodvorská se pohybují
v denní době od 35,7 d\B do 58,7 dB. Tzn., že hygienický limit pro hluk z dopravy na hlavních
komunikacích 60 dB není překročen. V noční době se ekvivalentní hladiny akustického tlaku
pohybují mezi 26,8 dB až 49,9 dB“) Poslední hodnota je hraniční pro hygienický limit 50 dB
pro noční dobu v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk z hlavních pozemních
komunikací.
V hodnocení zdravotních rizik - hluková zátěž ve venkovním chráněném prostoru v roce 2015
- požadujeme zajištění reálného výpočtu akustického tlaku.
9. Ochrana proti hluku
V textu je několikrát uvedena bariéra vysoká 6 m bez bližšího upřesnění. Požadujeme její
jasné zakreslení do výkresu situačního mapového podkladu včetně pohledových vizualizací
pro další jednání a posouzení.
10. Navrhovaná organizace dopravy
a) dopravní napojení
Po zrušení častí ulice Zbudovská (před garážemi), nově navrženém zjednosměrnění části ulice
Mirotická a zaslepením ulice Předposlední bude možnost vjezdu do celé lokality ulic
Mirotická. Zbudovská a Čimelická pouze ulicí Čimelickou z Novodvorské (na severní straně
lokality), tedy pouze jedním vjezdem.
Toto řešení je pro obslužnost dané oblasti nedostačující a požadujeme vypracování nového
komplexního dopravního řešení celé lokality.
b) pěší doprava
Návrhem nového objektu a parkovacího zálivu u ul. Mirotická jsou narušeny pěší trasy k
zastávce autobusu. V situaci záměru není zřejmé, zda bude ponechán a upraven stávající
přechod pro chodce přes Mirotickou ulici tvořící přístup na severní stranu části Mirotické
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ulice mezi bloky panelových domů. Pěší trasa navržená v dokumentaci (str. 33) je sice
bezbariérová, ale poměrně úzká a vede pouze na jižní stranu Miroticke ulice,
Požadujeme ponechat přechod pro chodce přes Mirotickou ulici a jeho úpravu tak. aby
odpovídal ČSN' 736110.
11. Doprava v klidu
a) Rozpory v dokumentaci
Mezi textem dokumentace a přílohou Hl4 část 3) "Analý'za dopravy v klidu" je značný
nesoulad v počtech nově zřizovaných parkovacích míst. Dokumentace uvádí 64 nových
kompenzačních smluvních míst v garážích (str. 63) analýza uvádí 50 míst. Dokumentace uvádí
13 míst na Novodvorské v případě posunu zastávky autobusu, analýza uvádí 11 míst. Návrh
nového parkovacího zálivu s 8 místy v Mirotické ulici je zakreslen v různých částech
dokumentace s odlišným dispozičním uspořádáním - rozpor mezi obr. 17 na str. 34 a
koordinačními situacemi záměru (přílohy H.16.4a H.16.5).
Požadujeme odstranění uvedených nesouladů a doložení výpočtů počtu parkovacích stání pro
skutečně navržený aktuální stav v dokumentaci.
b) Garážová stání
Záměr v obou variantách navrhuje 297 parkovacích stání v objektu BD, z toho 233 PS pro
nové obyvatele a 64 PS jako smluvní kompenzační stání pro stávající rezidenty. Tato smluvní
kompenzační stání nejsou plnohodnotnou náhradou za původní parkovací dům s kapacitou
191 PS. Parkovací dům navržen a kolaudován jako řešení dopravy v klidu pro panelové
domy v ulici Mirotická a Zbudovská. V dané lokalitě jižního bloku mezi ul. Zbudovská a
Mirotická bylo při výstavbě bytových domů a hromadných garáží uvažováno s celkem 324 PS.
z toho 122 PS na terénu a 202 PS v objektu garáži (nakonec bylo v garážích kolaudováno 191
PS). Při stupni automobilizace 1:3 (jedno PS na 3 obyvatele) dokonce mělo být celkem 346
PS . V současné době v okolí uvedeného jižního bloku parkuje na terénu vice než. 150 vozidel
a další vozidla zaplňují ulice u sousedního bloku. Nefunkčnost parkovacího domu komplikuje
dopravu v klidu v této oblasti a tím zároveň výrazně snižuje kvalitu bydlení v této lokalitě. Lze
předpokládat, že v budoucnosti se počet automobilů rezidentů v oblasti bude zvyšovat a tím i
poroste poptávka po parkovacích místech, Z výše uvedených důvodu požadujeme
plnohodnotnou náhradu za všechna garážová místa původního parkovacího domu s kapacitou
191 parkovacích stání.
c) Povrchová parkovací stání
Záměr neřeší náhradu stávajících 66 volně přístupných bezplatných parkovacích stání (45 na
stávajícím parkovišti, 18 před garážemi, 3 v Mirotické ul.). V dokumentaci se uvažuje s
vybudováním pouze 13 stání v uličním prostoru komunikace Novodvorská a s úpravou
navyšující počet o 5 stání v ulici Mirotická. Další uvažovaná stání v ulici Mirotická (viz bod
d) jsou závislá na souhlasu vlastníků pozemků, které nejsou doloženy. Parkovací stání (dále
PS) byla navržena a kolaudována jako řešení dopravy v klidu pro panelové domy (trvalé
užívání venkovních parkovacích stání bylo povoleno kolaudačním rozhodnutím č. DOP/ I referát 13765 93 Fb ze dne .20.1.2 , 1993). jejich náhrada proto musí být v\ plném rozsahu .
Dokumentace nevysvětluje pojem "smluví kompenzační stání', lze se pouze domnívat, že
budou tato stání nabízena stávajícím rezidentům za úplatu. Pak ovšem nelze automaticky
předpokládat, že budou všechna stání rezidenty využita a počítat s nimi v bilanci parkovacích
stání. Rovněž nelze ze stejných důvodů v bilancích parkovacích stání předpokládat, že vozidla
z povrchu se přesunou na zbývající volná zpoplatněná místa v garážích „Ojgar", což
předkladatel rovněž v doložených výpočtech uvažuje.
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Požadujeme plnohodnotnou náhradu bezplatných parkovacích stání v uličním prostoru
minimálně jako náhradu za zrušená parkovací místa na parkovišti a komunikací (66 PS). Tato
náhrada musí být provedena opět bezplatnými PS, nelze tedy v žádném případě jako náhradu
uvažovat smluvní kompenzační parkovací stání v garážích.
d) Zřízení kolmých stání namísto podélných v ul. Mirotická
Návrh stavebních úprav v ulici Mirotická uvažuje změnu 9 podélných míst na 23 kolmých,
tedy zisk 14 míst. Tento údaj je zavádějící, nejedná se ve stávajícím stavu o 9, ale o 11
podélných míst. Rovněž uváděné možné provedení (str. 33 dokumentace) s oddělením
parkovacích stání od chodníku betonovou zídkou o výšce 50 cm je diskutabilní. Šířkové
poměry umožňují jiné řešení bez zídky.
Požadujeme dořešení provedení uvedených stání včetně uzavření dohody se SVJ Zbudovská Mírotická. Bez splnění této podmínky nelze tato parkovací stání uvažovat a do celkového
počtu stání započítat.
e) Parkovací stání pro nový bytový dům
Reálným nárokům neodpovídá počet parkovacích stání bytové jednotky 1-kk (0,5 PS 1
bytovou jednotku a 3+kk PS1 bytovou jednotku(, přestože tento počet vyhovuje platné
vyhlášce.
Požadujeme zvýšení počtu parkovacích stání pro byty 1+kk a 3+kk nad rámec vyhlášky hl. m.
Prahy č. 26/1999 Sb.. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze ve
znění pozdějších předpisů a to následovně: pro bytové jednotky 1+kk – 1 PS bytovou
jednotku, pro bytové jednotky 3+kk – 1,5 PS/bytovou jednotku.
f) Doprava v klidu během samotné výstavby
Po dobu výstavby je navrženo 34 dočasných parkovacích míst na pozemku firmy NB
Kunratice jako náhrada za rušených 63 parkovacích míst na parkovišti a před objektem
garáží v ulici Zbudovská, 3 místa v ul. Mirotická a za 8 užívaných míst v objektu garáží tzn.
34 stání jako náhrada za 74 stání.
Navržená náhrada je naprosto nedostatečná. Požadujeme po dobu výstavby zajistit
plnohodnotnou náhradu za zrušená parkovací místa na parkovišti a komunikaci. Tato
náhrada musí být uvedena do provozu před zahájením stavby.
g) Analýza dopravy a pasport parkovacích stání v lokalitě mezi ulicemi Zbudovská, Mirotická
a Čimelická
Předmětem této analýzy zpracované Ateliérem PROMIKA s.r.o., která je součástí předložené
dokumentace, bylo posouzení kapacity parkovacích míst v oblasti ulic Novodvorská,
Čimelická a Zbudovská bez parkovacího domu umístěného při ulici Novodvorská s kapacitou
191 PS. Cílem posudku mělo být prověření vstupních údajů a posouzení adekvátnosti
podkladu, které byly využity při vyhodnocování údajů a pro zpracování záměru v Analýze.
Nestandardní se jeví skutečnost, že dopravní průzkum byl roveden v období letních prázdnin,
navíc ve dnech pondělí a pátek, kdy se seriózní dopravní průzkumy neprovádějí. Průzkum sice
dokládá přepočet na běžný rok, doliožené vypočtené hodnoty parkujících vozidel v běžném
roce jsou však stále o cca 10% nižší než skutečný stav dle poznatků MČ Praha Libuš. Počet
zaznamenaných vozidel činil v únoru 2012 celkem 331 ks, předložená analýza vypočetla je
306 s. Analýza se v příloze č. 3 výpočty dopouští pochybení, když předpokládá, že všechna
vozidla parkující v garážích „Ojgar“ náleží rezidentům zkoumané oblasti. Tento předpoklad
se nezakládá na pravdě. Dále analýza předpokládá, že po dostavbě BD Novodvorská začne
nezanedbatelný počet rezidentů parkovat v garážích „Ojgar“ nebo na „smluvních místech“
v garážích BD Novodvorská. Zpoplatněná místa však při současné bezplatné možnosti
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parkování na komunikaci někteří rezidenti nejsou ochotni akceptovat, protože v garážích
„Ojgar“ jsou v současné době volná místa, ale na přilehlých komunikacích poptávka po
parkování převyšuje nabídku.
Požadujeme vypracování nové analýzy za standardních podmínek, tedy v období mimo
prázdniny a svátky, v pracovních dnech úterý až čtvrtek. Požadujeme, aby tato analýza byla
v souladu s předloženou dokumentací. Vzájemný nesoulad částí dokumentace nelze
akceptovat.
Požadujeme, aby analýza obsahovala samostatné posouzení parkovacích kapacit pro jižní
blok stávajících panelových domů mezi ulicemi Zbudovská – Mirotická, bez započítání PS
v garážích „Ojgar“, které nebyly kolaudovány pro dopravu v klidu pro tyto panelové domy.
1. Veřejná doprava
a)
Stavba budoucí trasy metra D
Navržená stavba BD je v ochranném pásmu 35 m budoucí trasy metra D. V předloženém
posudku Metroprojektu chybí jednoznačné konstatování, že plánovaná stavba BD není v kolizi
s budoucí trasou metra D. Z posudku (příloha H12 „vlivy výstavby tunelu na stojící objekt
budou nezanedbatelné“) vyplývá, že se v každém případě prodraží výstavba metra a budoucí
zvýšené náklady půjdou na vrub hlavního města Prahy. Posouzení vibroizolace řeší pouze
hluk šířený konstrukcí metra při provozu. Není posouzen vliv výstavby metra na již stojící
objekty (pokud by výstavba metra probíhala později než výstavba bytových domů)
Požadujeme předložení takové dokumentace, která v následném posudku od Metroprojektu
bude konstatovat, že nezdrží ani neprodraží budoucí stavbu, která je ve veřejném zájmu
občanů hlavního města Prahy.
b) Výstavba tramvajové trasy a posílení linek BUS
Přírůstek několika set obyvatel pravděpodobně v ekonomicky aktivním věku, který se ze strany
předkladatele předpokládá před výstavbou metra a návazné dopravy vyžaduje i tomu
odpovídající řešení MHD.
Požadujeme ve studii dopracovat zvýšený nárůst požadavků na veřejnou dopravu –
autobusovou a případně tramvajovou v širším území.
2. Inženýrské sítě
Jsou obecně navrženy přeložky páteřních sítí. V území s budoucí podzemní trasou metra jde o
příliš obecné a nekonkrétní konstatování.
Požadujeme předložení konkrétních výkresů se zakreslením plánovaných přeložek sítí.
3. Zeleň
V dendrologickém průzkumu nejsou zahrnuty a posouzeny dřeviny (7 stromů) rostoucí v ulici
Mirotická s jejichž kácením je v dokumentaci uvažováno v souvislosti s plánovaným
rozšířením parkovacích stání v této ulici (14 PS). V průzkumu (Příloha H 13 ) není rovněž
zohledněna skutečnost vyvrácené lípy z léta 2011. Stávající lipová alej zahrnuje již jen 11 ks
lip. V kapitole Vegetační úpravy (str 34-39) jsou uváděna nepřesná data. „Z celkem 16
stromů budou odstraněny 4 ks rostoucí na pozemku investora…“ Ve skutečnosti se jedná již
jen o 12 stromů (11 lip a 1 ořešák) a 3 ks keřů. V příloze H.3 na str 4 je uvedeno „alej podél
Novodvorské bude doplněna o 10 stromů na městský pozemek…“ Na str. 36 v hlavní
dokumentaci je konstatováno „podél ulice Novodvorská je navrženo doplnění lipové aleje
celkem 11 ks lip srdčitých“.
V tabulce č.6 – plocha zeleně (str. 37) je uvedeno chybné parc.č. 2113116 a u celkové bilance
plochy zeleně - původní stav – chybná výměra 211 m2. Realizace plánovaných dosadeb doplnění aleje podél objektu a dosadby na jižním a severním boku garážové podnože – budou
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záviset na případných souhlasech vlastníků pozemků. Záměr výsadby dřevin se jeví jak
nerealistický, neboť některé výsadby jsou navrhovány na pozemcích třetích osob.
Požadujeme aktualizovat Dendrologický průzkum z roku 2009, který již zcela neodpovídá
skutečnému stavu dřevin v dotčené lokalitě a nezahrnuje dřeviny, jejichž kácení bude vyvolané
výstavbou dalších PS v ulici Mirotická a s nimiž je v dokumentaci uvažováno. Dále
požadujeme předložit realistický záměr výsadby.
4.
Odpady
Sběrné nádoby na tříděný odpad, poskytovány Magistrátem a určeny na odpad fyzických
osob, jsou typizované. Sběrná stanoviště rozmístěná na území naší MČ jsou osazena
kontejnery na plasty a nápojová kartony o objemu 1100 l, na sklo 3350 l a na papír typu
Schafer o velikosti 3200 l. Velikost zvažovaných sběrných nádob pro nový BD není v souladu
s možnostmi Magistrátu a požadavky MČ.
V hlavní dokumentaci na str. 80 se uvádí, že pro BD je zapotřebí rozmístění nejméně 2
recyklačních hnízd, v nichž bude osazeno celkem 12 nádob. V příloze H 3 na str. 6 se zase
uvádí:“recyklační hnízda jsou v projektu navržena – 4 recyklační hnízda v jednotném
provedení“. Umístění sběrných nádob na tříděný odpad je navrženo na veřejných
prostranstvích mimo ,pozemek investora. Z toho 2 recyklační hnízda dokonce do ulice
Mirotická, do míst, kde jsou již dnes nádoby na tříděný odpad umístěny. Umístění dalších
kontejnerů pro nový BD do těchto míst je z prostorových důvodů nereálné a nemožné.
Požadujeme , aby sběrné nádoby na tříděný odpad a komunální směsný odpad byly umístěny
na pozemek investora, nádoby na směsný odpad do domovního vybavení v souladu
s vyhláškou č.5/2007 Sb. hl.m. Prahy.
5. Prašnost v době výstavby
Požadujeme doložit odborně zpracovanou studii prašnosti v době výstavby na nejbližší
obytnou výstavbu.
D. nadále požaduje, aby v případě vypracování Posudku proběhlo veřejné projednání
Dokumentace a Posudku.
Vypořádání vyjádření
ad A) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad B) Dokumentace byla na základě vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy ze dne
18.3.2011 přepracována a doplněna v souladu se zákonem č.100/2001 Sb. a následně
pokračuje proces posuzování vlivů na životní prostředí v souladu s uvedeným zákonem.
Ad. C.1) Soulad s Územním plánem hl. m. Prahy konstatovaný ve vyjádření OÚP
MHMP (vyjádření ze dne 6.10.2011), tak příslušným stavebním úřadem – ÚMČ Praha
12 (vyjádření ze dne 10.11.2011) a ÚMČ Praha 4 (vyjádření ze dne 25.10.2011) je
doložen v příloze dokumentace H.1.
Jednání Komise pro územní plánování konané dne 18.10.2011, proběhlo již po
odevzdání kapacitně objemové studie, která byla odevzdána 26.9.2011, která sloužila
jako podklad pro zpracování dokumentace o posouzení vlivu na životní prostředí dle
zákona č.100/2001 Sb.
Dle vyjádření investora bude tato problematika řešena v dalším projektovém stupni dokumentaci pro územní řízení. Konkrétně se jedná o snížení o jedno podlaží jižní sekce
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C, která se při vyrovnané výšce všech sekcí a klesajícím terénu dostává výše než stávající
BD.
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Prověřit možnost snížení jižní sekce C bytového domu Novodvorská pro variantu
3 BD.
Ad. C.2) V daném stupni nelze uzavřít žádné další smlouvy, protože SVJ i občanské
sdružení vyčkává na výsledek posouzení EIA a nechce se zavázat.
Investor jedná se sousedními 10 SVJ o několika možných kompenzacích:
- počínaje náhradou parkovacích stání pro ty, kteří o ně projevují zájem, v
podzemních soukromých garážích v budoucím BD,
- dále počítá s revitalizací vnitrobloku – vybudování hřiště v normách EU,
doplnění a oživení zeleně, povrchů, vše podmíněno souhlasem vlastníků,
- což se týká i dalšího nabídnutého ozelenění v prostoru parcely č. 1123/116 – dnes
zastavěno komíny kotelny,
- stejně jako je souhlasem dvou SVJ podmíněna nabídka zkapacitnění parkovacích
stání o 14 PS nad rámec zákonné bilance dopravy v klidu v Mirotické ulici,
- či přestavba oplocení 2 míst pro kontejnery TKO a separovaného odpadu.
- v rámci úprav vnějších komunikací bude proveden bezbariérový přístup k
autobusové zastávce od Mirotické,
- na základě požadavků občanů bude vybudován kruhový objezd na Novodvorské
a přidána podélná parkovací místa v Novodvorské a doplněna/obnovena alej lip
podél Novodvorské.
Investor dále aktivně spolupracuje s SVJ při nalezení nejefektivnějšího (nejlevnějšího a
nejúspornějšího) způsobu vytápění 288 bj. (3-4 varianty řešení), nabídl zajištění
projektových prací a inženýringu akce,viz. příloha „Reakce investora na připomínky“.
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Navrhnout konkrétní kompenzační opatření.
ad C.3) U posuzovaného záměru se jedná o dostavbu jednoho bytového domu, který
nemá zásadní vliv na lokalitu – na rozdíl od dostavby KZP Invest jižně od lokality, která
byla opakovaně prezentována obyvatelům MČ.
Investor BD nemůže sám nijak ovlivnit, co se na těchto plochách bude odehrávat. V
situaci širších vztahů je naznačen možný budoucí vývoj podél Novodvorské. Vazba
bytového domu Novodvorská na okolí je dostatečně dokumentována – především z
hlediska pěších a dopravních tras.
Z hlediska dopravní koncepce je dopravní řešení v lokalitě v zásadě stabilizované.
Významný vliv na území bude mít především realizace nové stanice metra D, která je
řešena v rámci projekční prací na stavbě trasy metra D.
ad C.4) K vyřešení vlastnických vztahů k budově č.p. 760 na pozemku parc. č . 1123/60
probíhají jednání. Majetkové vztahy budou do podání žádosti o zahájení územního
řízení vyřešeny dohodou. Majetkové vztahy k pozemku parc. č. 1123/116 jsou jasné. Dle
tabulky č.3 dokumentace je na tomto pozemku navržen dočasný zábor pro období
výstavby – přeložka horkovodu a neprůhledné oplocení stavby během výstavby. Využití
tohoto pozemku je podmíněno souhlasem jeho vlastníků.
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ad C.5) V dokumentaci je uvedeno, že se uvažuje s 6-ti denním pracovním týdnem a
pracovní doba bude od 7:00 do 20:00 hod. v pracovní dny (hlučné činnosti budou
prováděny od 7:00 do max. 19:00 hod.) v době od 8:00 do 19:00 mimo pracovní dny.
Požadovaným zkrácením pracovní doby na Po – Pa v čase 8:00 – 19:00 hod. by došlo k
neúměrnému prodloužení výstavby a ve výsledku by byly negativní dopady na obyvatele
horší. Z tohoto důvodu nedoporučuji zkrácení pracovní doby.
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Dokumentace pro stavební řízení musí obsahovat podrobné vyhodnocení hluku
ze stavební činnosti v jednotlivých etapách výstavby, kterým bude doloženo
dodržení hygienických limitů ve venkovním chráněném prostoru staveb a ve
vnitřním chráněném prostoru staveb, včetně zapracování všech navržených
opatření do ZOV.
Ad C.6) Intenzity dopravy vycházely ze zpracovaných dopravně inženýrských podkladů,
které zpracoval ÚRM a TSK hlavního města Prahy. V textu zpracovaném TSK je na str
5 uvedeno, na řešenou oblast bude mít výhledově vliv i zprovoznění MÚK Břežany, které je
však podmíněno realizací obchvatu Písnice. K uvedenému horizontu 2015 jsme dokončení
obchvatu nepředpokládali, proto nebyla MÚK Břežany v modelovém výpočtu zohledněna.
Otevření MÚK Břežany nebylo předpokládáno v termínu roku 2015, nicméně je
zohledněno ve výhledovém období naplnění územního plánu zpracovaném URM pro rok
2020.
Termín zprovoznění části pražského okruhu mezi D1 a Běchovicemi pro termín 2015 byl
stanoven na základě konzultace s orgány města.
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Prověřit realizaci obchvatu Písnice v horizontu roku 2015 a případně
aktualizovat modelový výpočet intenzit dopravy komunikační sítě v okolí BD
Novodvorská.
ad C.7) Hodnoceny jsou všechny okolní objekty, kde je podpůrnými studiemi (hluková,
rozptylová a vliv na veřejné zdraví) prokázán vliv novostavby BD.
Hluková studie a rozptylová studie uvažovala všechny okolní objekty, tj. komplex tvaru
písmene U (Zbudovská 3,5,7,9,11,13,15,17 a Mirotická 2,4,6,8), objekty ulice Mirotická
č.p. (3,5,7,9,11) a objekty RD při ul. Novodvorská č.p. (3,5,7,9,11,13,17,19,21).
Tzv. počet zasažených obyvatel v dokumentaci EIA byl vyčíslen pro celé území (cca
1500 obyv.). Pro potřeby hodnocení vlivu na veřejné zdraví z hlediska znečištění ovzduší
byly uvažovány všichni. Pro potřeby vlivu na veřejné zdraví z hlediska hluku bylo
uvažováno celkem 463 obyv. žijící v objektech znázorněných v textu dokumentace na
str. 105. Jedná se o objekty, které dle výsledků hlukové studie budou významně
ovlivněny. Je zřejmé, že pokud vyhodnocení bude provedeno i pro ostatní objekty
(vzdálenější oproti vyhodnoceným), pak vliv bude menší.
ad C.8) Dle § 20 NV 272/2011 Sb. odstavce (3) Při měření hluku v chráněných
venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných
vnitřních prostorech staveb se uvádějí nejistoty odpovídající metodě měření. Nejistoty
musejí být uplatněny při hodnocení naměřených hodnot. Výsledná hodnota hladiny
akustického tlaku A prokazatelně nepřekračuje hygienický limit, jestliže výsledná
ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odečtení hodnoty kombinované rozšířené
nejistoty je rovna nebo je nižší než hygienický limit nebo výsledná hladina maximálního
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akustického tlaku je rovna nebo je nižší než hygienický limit. Ve zpracované akustické
studii je konstatováno, že nejistota výpočtu ekvivalentní hladiny hluku a akustického
tlaku A je vyjádřená směrodatnou odchylkou činí 2,0 dB.
Z výše uvedeného vyplývá, aby hladina akustického tlaku prokazatelně nepřekračovala
hygienický limit, měla by být vypočtená hodnota pro noc 48 dB.
Z tohoto důvodu bude nutné upřesnit výpočty akustické studie v dalším projektovém
stupni, kdy dojde k upřesnění řady další vstupů.
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Dokumentace pro stavební řízení musí obsahovat posouzení účinnosti
zapracovaných protihlukových opatření proti hluku z dopravy a návrh
akustických opatření na stacionárních zdrojích včetně dieselagregátů tak, aby
byly splněny hygienické limity i pro noční dobu ve venkovním i vnitřním
chráněném prostoru staveb.
ad C.9) Protihluková stěna o výšce 6 m je vedena na pozemku investora 1123/60 u
hranice s pozemkem 1123/116, mezi třemi sekcemi BD. Bude ozeleněná, hluk pohlcující,
součást sadových úprav vnitrobloku BD. Chrání prostor vnitrobloku Mirotická,
Zbudovská před zvýšenou hlukovou zátěží po zbourání objektu stávajících garáž í.
Umístění protihlukové stěny je patrno z výkresů H.16.3-6, H.16.9, H.16.16, H.16.18 a
H.16.20
ad C.10a) Zjednosměrnění ulice Mirotická v úseku mezi Zbudovskou a Libušskou
vycházelo dle vyjádřeni zpracovatele dokumentace z výslovného požadavku městské
části Praha Libuš na omezení zkratky touto lokalitou z Libušské.
Ponechání úseku Mirotické v obousměrném provozu je možné, zrovna tak je možné
napojení ulice Předposlední na Libušskou ve směru do řešené lokality (v době
zpracování dopravní studie nebyla tato komunikace v provozu).
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Prověřit dopravní řešení zájmové lokality, především ponechání obousměrného
provozu v ulici Mirotické a napojení ulice Předposlední na Libušskou.
ad C.10b) Přechod pro chodce přes ulici Mirotickou bude ponechán ve stávajícím stavu.
ad C.11a) V dokumentaci je počet kompenzačních stání opravdu 64 v analýze je
opravdu uveden počet 50. Ke zvýšení počtu došlo při podrobném návrhu parkovacích
míst v podzemních patrech, které bylo realizována až po zpracování Analýzy dopravy.
V Dokumentaci je uvedeno „zúžením ulice Novodvorská o jeden jízdní pruh lze využít
pravý pruh pro podélná parkovací místa. Kapacita tohoto parkovacího zálivu je 11 PS,
v případě posunutí autobusové zastávky je to 13 parkovacích stání.“ Není zde proto
rozpor s údajem uvedeným v Analýze dopravy.
Na obrázku č.17 (Dokumentace a výkresu č.H.16..25 je zakreslena varianta parkoviště v
ul. Mirotické stejně – jde o variantu 1.bytového domu. Ve výkresu H.16.4. je zakreslena
varianta 3 BD, kde je mírná úprava parkovišť-všech 8 je v jedné řadě.
ad C.11.b,c) K problematice dopravy v klidu byla zpracována samostatná studie, která
jednoznačně prokazuje, že potřebu parkovacích stání stávajících obyvatel je možné
pokrýt v dotčeném území na veřejných komunikacích. Investorem je navrhována, jako
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vstřícný krok, realizace některých nových parkovacích stání podél veřejných
komunikací.
K této problematice bylo oznamovatelem doloženo Stanovisko k požadavku SÚ ÚMČ
Praha 12 nahradit demolované garáže a odstraněné parkoviště, oboje na soukromém
pozemku Hercesa CZ, v rámci přípravy projektu BD Novodvorská Praha – Libuš, ze
dne 28.9.2011, Česká komora autorizovaných architektů, viz příloha č.5.
V tomto stanovisku jsou rekapitulovány výsledky průzkumu provedeného Ateliérem
PROMIKA a návrh řešení dopravy v klidu. Ve stanovisku je konstatováno, že výhledová
kapacita parkovacích stání po dostavbě BD Novodvorská odpovídá zcela stávající
kapacitě i požadavkům kladeným příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 26/1999 Sb.
HMP, o OTPP.
V závěru stanoviska je konstatováno, že nelze posuzovat lokalitu pouze podle místní
příslušnosti stavebního úřadu a bez přihlédnutí k celkové urbánní situaci. Požadavek
náhrady existujících garáží a parkovacích stání na povrchu nemá oporu v právních
předpisech, ani technických požadavcích a je zjevně diskriminačním požadavkem (postup
stavebního úřadu by v souladu se shora citovaným rozsudkem NSS bylo možno klasifikovat
dokonce jako šikanózní.
Celková výhledová kapacita je 351 + 8 + 287+ 63 + 8+ 57+13=646 parkovacích stání a
vyhovuje tudíž zcela stávající kapacitě i požadavkům dle vyhlášky č.26/1999 Sb. HM, o
obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů. Protože budou parkovací stání pro rezidenty a návštěvníky nového bytového domu
řešena v podzemních garážích, nedojde k přitížení současného stavu.
Stavební úřad místně příslušný je povinen posoudit investiční záměr v širším kontextu
urbánním (§90 stavebního zákona) a v případě potřeby koordinovat aktivně svoji činnost
s ostatními místně příslušnými dotčenými stavebními úřady, jakož i koordinovat závazná
stanoviska dotčených správních orgánů tak, aby vydané rozhodnutí bylo smysluplné,
logické a odůvodněné.
ad C.11.d) K problematice dopravy v klidu byla zpracována samostatná studie, která
jednoznačně prokazuje, že potřebu parkovacích stání stávajících obyvatel je možné
pokrýt v dotčeném území na veřejných komunikacích.
ad C.11.e) Požadavek na navýšení počtu PS pro byty nad rámec Vyhlášky hl. m. Prahy
č. 26/1999 v platném znění, nemá právní oporu. Celková výhledová kapacita je 351 + 8 +
287+ 63 + 8+ 57+13=646 parkovacích stání a vyhovuje tudíž zcela stávající kapacitě i
požadavkům dle vyhlášky č.26/1999 Sb. HM, o obecných technických požadavcích na
výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
ad C.11.f) Určení počtu 34 dočasných parkovacích míst na pozemku firmy MB
Kunratice vycházelo z celkové Analýzy dopravy v klidu.
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Prověřit náhradu za zrušená parkovací místa v období výstavby.
ad C.11.g) Měření obsažená v analýze dopravy byla sice prováděna v období letních
prázdnin (z časových důvodů), nicméně v rámci této analýzy byl dále proveden přepočet
na období průměrného dne běžně používanou metodikou.
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
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Provést kontrolní dopravní průzkum pro ověření stávající disponibilní kapacity
parkovacích stání v řešeném území.

ad C.12.a) Součástí dokumentace je příloha H.11 BD Novodvorská – Vliv novostavby na
konstrukci metra, Metroprojekt, Ing. Josef Kuňák z 09/2011. V této příloze je
jednoznačně konstatováno:
Pravděpodobnější je ale varianta, že objekt bude realizován dříve, než tunely metra. Z
toho vyplývají i následující konstatování a doporučení. Podélná osa objektu je zhruba
rovnoběžná s osou tunelů. Objekt se bude nacházet v zóně poklesů způsobených ražbou
tunelů a vzhledem k této zóně bude následně zatížen nerovnoměrným sedáním. Hodnoty
sedání, vzhledem k uložení trasy metra pod základovou spárou objektu, budou pro
návrh konstrukcí bytového domu nezanedbatelné. S ohledem na předpokládanou
technologii výstavby tunelů lze předpokládat, že v profilu ražby dojde ke ztrátě objemu
zeminy max. 1 - 1,5%. Toto má za následek vznik poklesové kotliny a v části základové
spáry objektu tak dojde ke snížení parametrů podloží. S těmito vlivy bude nutno počítat
při návrhu nosných konstrukcí bytového domu včetně založení.
Relevantní opatření týkající se souběhu trasy metra D a výstavby BD Novodvorská
z hlediska výstavby a provozu metra je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí
tohoto posudku.
- Doporučeno je návrh vibroizolace v tunelech metra trasy metra D v úseku 21,721,8 právně podchytit smlouvou.
- Při návrhu nosných konstrukcí bytového domu a založení zohlednit případnou
následnou výstavbu tunelů metra (zónu poklesů při ražbě tunelů).
- S ohledem na možné změny ve vedení trasy metra D (výškově i směrově)
navrhnout plošné založení objektu bytového domu na základové desce.
- V dalších projekčních stupních bude nutno specifikovat i další vlivy výstavby
tunelů a provozu metra na objekt – hluk a vibrace a zohlednit je při návrhu
objektu.
- Předložit projektovou dokumentaci pro územní řízení zpracovateli projektu
trasy metra D METROPROJEKTu a.s.
ad C.12.b) Dle odborného odhadu jde o nárůst cca 40 - 50 cestujících v ranní špičkové
hodině, což výrazně neovlivní kvalitu v dané lokalitě. Společnost ROPID v každém roce
vyhodnocuje obsazenost a kapacitní využití existujících linek MHD a dle tohoto
vyhodnocení optimalizuje jízdní řády. Vyjádření ROPID bude součástí projednání
dokumentace pro územní řízení.
ad C.13) Přeložky inženýrských sítí jsou v dokumentaci uvedeny ve zcela dostatečném
rozsahu pro potřeby procesu EIA. Přeložky budou řešeny v dalších stupních projektové
přípravy záměru.
ad C.14) 7 ks zeleně - stromů a keřů v Mirotické není v bilanci zahrnuto proto, že
nabízené navýšení PS v Mirotické není bilancováno v základním návrhu – jde o
nabídku. Pokud bude požadována, bude doplněn i v řešení zeleně.
V Dendrologickém průzkumu z roku 2009 nebyla ještě logicky vyvrácená lípa – toto je
uvedeno v textu studie z roku 2011, stalo se zřejmě v červenci 2011. Nemá vliv na řešení.
Lipová alej bude v návrhu DÚR doplněna na maximum možných stromů 1 náhrada za
poraženou + 10 nových = 11 lip. Dendrologický průzkum pro DÚR bude upraven,
pokud bude přijata nabídka na 14 PS.
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V tabulce 6 – Plocha zeleně, na straně 37 se jedná o překlepy. Správně má být č.
2113/116 místo správného č. 1123/116. A plocha zeleně na ploše investora vůči
současnému stavu: Původní stav: pouze na parc. č. 1123/48 a 60 - 1 211 m2.
Záměr výsadby zeleně na pozemku 1123/116 je reálný, pokud mu nebude bráněno
vlastníky pozemku.
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
Do návrhu stanoviska příslušného úřadu stanoveny následující podmínky:
- Zpracovat aktualizovaný dendrologický průzkum.
- Kácení dřevin provádět jen v nezbytné míře a to jen ve vhodném období (tj. ve
vegetačním klidu).
- Zpracovat opatření k ochraně dřevin (v souladu s ČSN 83 9061 Technologie
vegetačních úprav – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích).
- Zajistit realizaci vegetačních úprav podle schváleného projektu tak, aby mohly
být zhodnoceny souběžně při kolaudaci stavby.
- Prověřit možnosti vysázení keřové zeleně mezi stromy pro zvýšení zahuštění
vzrostlé zeleně.
- Do projektu organizace výstavby zapracovat harmonogram realizace sadových
úprav, které je nutno provádět co nejdříve, a to i po částech.
- Pro výsadbu stromů a keřů použít již částečně vzrostlé jedince. Novou výsadbu
provádět již během realizace areálu v místech, kde již nebude ohrožena
staveništní technickou tak, aby byla dokončena před zprovozněním areálu, nebo
jeho kolaudované části.
ad C.15) Řešení umístění sběrných nádob odpadů produkovaných BD souvisí se
podrobností zpracovaní objemové studie. V rámci BD je umístěno 24 odpadových nádob
po 240 l (zhruba na třetiny u každého schodiště) nebo cca 6 kontejnerů 1100 l, po dvou
na sekci, vždy v 1. PP objektu.
Pro separovaný sběr jsou dnes v bloku Mirotická – Zbudovská celkem 4 stanoviště
kombinující jak běžný kom. odpad z celkem 288 bj – s kontejnery o objemu 1100 l, tento
sběr je hrazen SVJ, tak pro separovaný sběr – organizovaný městem, s kontejnery
stojícími uvnitř „ohrádek“ – plasty, nápoj. kartony, tak vně – papír a sklo, protože
přesahují rozměry tyto prostory realizované v počátku 90. let.
Kontejnery BD Novodvorská budou umístěny uvnitř objektu; pro separovaný sběr
(sklo, papír, plasty, nápoj. karton, výhledově biodpad) je nutné přidat kapacitu – zvětšit
2 hnízda ležící nejblíže k novostavbě – jedno ve Zbudovské a jedno v Mirotické. Toto
hnízdo je dnes postaveno z části na pozemku Hercesa a ve svém umístění by nelogicky
omezovalo chodce v novém bezbariérovém přístupu k autobusové zastávce – proto je na
účet investora navržen malý posun hnízda severovýchodně a současné jeho zvětšení tak,
aby v něm bylo jednak dostatek místa pro TKO z přiléhající části SVJ 288 bj, jednak
pro stávající kontejnery tříděného odpadu, a to i dva stojící dnes mimo (sklo a papír),
plus cca polovina očekávané kapacity separovaného odpadu pro novostavbu BD.
Podobně by bylo upraveno i druhé hnízdo u Zbudovské, které stojí stejně jako část
komunikace Zbudovská, sloužící jako veřejná komunikace, na soukromém pozemku
vlastněném 51 osobami. Zde dojde i k úpravě a celkové kultivaci parteru s ohledem na
demolici komínů kotelny. Přitom nebudou nijak zkráceny potřeby a nároky SVJ.
Tříděný odpad není umisťován na soukromý majetek investorů, ale na veřejné plochy,
protože není specificky „příslušný“ konkrétní nemovitosti či uživateli, ale všem
občanům a je svážen v rámci smlouvy města se svozovou firmou.
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ad C.16) Součástí zpracované dokumentace je i rozptylová studie, která ve variantě 1 –
řeší etapu výstavby pro rok 2013. Jedním z posuzovaných polutantu je příspěvek PM10
k imisnímu zatížení zájmové lokality. Na základě zpracované rozptylové studie je možné
konstatovat, že příspěvky PM10 k ročnímu aritmetickému průměru se pohybují ve
výpočtové síti v rozpětí 20 až 25 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,55 µg.m-3 , což
lze označit za příspěvky malé a málo významné vzhledem k dočasnosti etapy výstavby.
Relevantní opatření pro fázi výstavby je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí
tohoto posudku.
Do návrhu stanoviska příslušného úřadu stanoveny následující podmínky:
- Specifikovat opatření k omezení prašných emisí (minimalizovat deponie a
skladování prašných materiálů, v místech rozpojování materiálu pracovat pouze
s vlhkým materiálem. tzn. je skrápět, předem vlhčit, využívat operativně k
činnostem produkujícím prašnost vlhká období, zajistit očistu všech mechanizmů
při odjíždění z upravované plochy, zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených
příjezdových komunikací, ten neřešit pouze splachem, nýbrž i sběrem, v suchých
obdobích zajistit skrápění ploch staveniště, aby nedocházelo k emisím sekundární
prašnosti do okolí stavby)
- Aktualizovat rozptylovou studii pro období výstavby a provozu záměru.
ad D) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
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Vyjádření veřejnosti

3.1.
Ze dne:

Společenství vlastníků jednotek Zbudovská 768
29.2.2012

Po prostudování dokumentace máme námitky k plánovanému záměru a žádáme o doplnění
dotčených bodů a vyřešení našich námitek; pokud se tak nestane, tak o vydání zamítavého
stanoviska.
I.
dodržení územních plánů -výška objektů
V platném územním plánu je uvedeno, že v této oblasti má být zachována a pouze dotvořena
stávající urbanistická struktura. Nová výstavba by v žádném případě neměla převyšovat
dosavadní objekty. Žádáme o snížení plánované stavby na výšku nejbližších sousedních
objektů, tedy jižní část na výšku domu čp.761, severní část na výšku domu čp.772.
II. Chybějící zajištění zdroje tepla -náhrada za zbouranou kotelnu
Plánovaná výstavba je spojena se zbouráním kotelny, která zajišťuje zásobování 288 bytových
jednotek v areálu Zbudovská-Mirotická teplem a teplou vodou. Jako řešení je na str.32 v
dokumentaci uvedeno, že přilehlé objekty budou na rozvod tepla připojeny přes výměníkovou
stanici, umístěnou v technickém podlaží domu čp.761.
Pokud je nám známo, investor dosud nezajistil souhlas společenství vlastníků jednotek
Zbudovská 768 s touto stavbou. Není tedy pravda, že je zajištěn zdroj tepla nahrazující
zbouranou kotelnu.
Investorovi bylo navrženo, že obyvatelé bytů dotčených zrušením kotelny (mezi které patří i 24
bytů našeho SVJ) si zajistí dodávky tepla samostatně a nezávisle, pokud investor jako
kompenzaci uhradí projektové a investiční náklady takového řešení. Namísto toho investor
nabídl pouze úhradu projektových a inženýrských prací a ke kompenzaci dalších nákladů se
odmítá vyjadřovat. Podle návrhu investora by investiční náklady nového zdroje tepla uhradili
obyvatelé buď jednorázově, nebo rozpočtené v ceně dodávek tepla. Kompenzace pouhých
inženýrských nákladů je zcela nepostačující.
III. Negativní vlivy v době průběhu stavby
V době stavby budeme vystaveni rizikům a negativním účinkům (prach, hluk, vibrace, provoz
stavebních strojů a vozidel). Zvýšená prašnost bude vyvolána také umístěním provizorního
parkoviště na travnaté ploše zpevněné štěrkem. Investor v části D.I.2 dokumentace na str.H8
sám připouští, že k těmto negativním vlivům obvykle dochází a lze je zmírnit jen
kompenzačními opatřeními, ale přitom sám žádné kompenzační opatření nenavrhuje, ačkoli k
tomu byl vyzván.
Žádáme, aby negativní vlivy zhoršující podmínky bydlení po dobu stavby byly obyvatelům
našeho domu přiměřeně kompenzovány.
IV. Negativní vlivy po dokončení stavby
Po ukončení stavby dojde ke zvýšení provozu v okolní oblasti a zvýšení exhalací v okolní
oblasti vlivem výrazného zvýšení počtu aut. Pokud nedojde ke snížení stavby, zcela se naruší
panorama dané oblasti a dojde především k výraznému zastínění okolních bytových domů, což
nelze v žádném případě dopustit!
V. Zachování veřejných neplacených parkovacích míst
Investor navrhuje, že by umožnil placené parkování ve svém objektu jako náhradu za zrušená
veřejná neplacená parkovací místa. S tím nesouhlasíme a žádáme, aby počet veřejných
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bezplatných parkovacích míst byl zachován, tak jak s tím bylo počítáno v platném
kolaudačním rozhodnutí.
Uvedených pět připomínek se nás významně dotýká, proto nesouhlasíme s realizací
uvedeného záměru v plánovaném rozsahu, dokud nebudou uvedené námitky dořešeny. Pokud
by investor nedoložil smluvní vyřešení našich námitek, tak požadujeme, aby je odbor ochrany
prostředí zohlednil při svém rozhodování a žádost v předložené podobě zamítl.
Vypořádání vyjádření
ad I) Soulad s Územním plánem hl. m. Prahy je konstatovaný ve vyjádření OÚP MHMP
(vyjádření ze dne 6.10.2011), tak příslušným stavebním úřadem – ÚMČ Praha 12
(vyjádření ze dne 10.11.2011) a ÚMČ Praha 4 (vyjádření ze dne 25.10.2011) je doložen v
příloze dokumentace H.1.
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Prověřit možnost snížení jižní sekce C bytového domu Novodvorská pro variantu
3 BD.
ad II) Investor opravdu nabídl uhradit projektové náklady – odůvodnění viz podrobný
rozbor investora viz. příloha „Reakce investora na připomínky“
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Předložit návrh vytápění stávajících objektů napojených na odstraňovanou
kotelnu, upřednostnit napojení na CZT.
ad III) Investor jedná se sousedními 10 SVJ o několika možných kompenzacích:
- počínaje náhradou parkovacích stání pro ty, kteří o ně projevují zájem, v
podzemních soukromých garážích v budoucím BD,
- dále počítá s revitalizací vnitrobloku – vybudování hřiště v normách EU,
doplnění a oživení zeleně, povrchů, vše podmíněno souhlasem vlastníků,
- což se týká i dalšího nabídnutého ozelenění v prostoru parcely č.1123/116 – dnes
zastavěno komíny kotelny,
- stejně jako je souhlasem dvou SVJ podmíněna nabídka zkapacitnění parkovacích
stání o 14 PS nad rámec zákonné bilance dopravy v klidu v Mirotické ulici,
- či přestavba oplocení 2 míst pro kontejnery TKO a separovaného odpadu.
- v rámci úprav vnějších komunikací bude proveden bezbariérový přístup k
autobusové zastávce od Mirotické,
- na základě požadavků občanů bude vybudován kruhový objezd na Novodvorské
a přidána podélná parkovací místa v Novodvorské a doplněna/obnovena alej lip
podél Novodvorské
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Navrhnout konkrétní kompenzační opatření.
ad IV) V rámci zpracované dokumentace byly zpracovány hluková a rozptylová studie,
jak pro období výstavby, tak pro období provozu záměru. Z provedeného podrobného
posouzení vlivu záměru na kvalitu ovzduší plyne, že dopady budou velmi malé a málo
významné. Prakticky se neprojeví ve změně stávajícího stavu takovým způsobem, aby
mohlo dojít k překračování hygienických limitů. Prakticky jediný stav, při kterém by
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mohlo dojít k významnějšímu negativnímu ovlivnění okolí je vliv sekundární prašnosti
při výstavbě.
Ze zpracované hlukové studie vyplývá, že dominantním zdrojem hluku v posuzované
lokalitě je doprava na komunikaci Novodvorská. U rodinných domů na Novodvorské se
v současné době ekvivalentní hladiny akustického tlaku pohybují nad hygienickým
limitem 60 dB ve dne resp. 50 dB v noci. Provedené posouzení prokázalo, že výpočtové
zvýšení hluku u rodinných domků je do 0,3 dB (jde o hodnotu pod úrovní přesnosti
výpočtových metod). Dle § 20 NV 272/2011 Sb. odstavce (4) Při hodnocení změny hodnot
hlukového ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném
venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb nelze považovat za
hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.
Ze zpracované hlukové studie vyplývá, že dopady na akustickou situaci v území vlivem
výstavby a provozu areálu nepovedou k překračování hygienických limitů.
Součástí dokumentace je studie Proslunění a denního osvětlení. Z provedených výpočtů
plyne, že v současné době jsou byty ve stávajících obytných domech prosluněny
dostatečně. Po realizaci projektovaného bytového domu Novodvorská budou byty ve
stávajících obytných domech také dostatečně prosluněny podle požadavků ČSN 734301.
Požadovaná doba proslunění bude dodržena s relativně velkou rezervou. Stávající domy
nebudou nadměrně projektovaným domem stíněny, ať již bude realizován v jakékoli z
obou posuzovaných variant. Proslunění pozemku uvnitř bloku se oproti původnímu
stavu při uvažování obou variant výstavby zlepší.
Vypočtené hodnoty činitele osvětlenosti svislé roviny okna ve všech kontrolních místech
vyhovují požadavku normy. Výjimkou jsou místa 3 místa dle studie viz str 134
dokumentace kde, v současném stavu hodnota Dw < 29 %, čili nevyhovuje normě.
Při novém stavu v obou variantách bude stav vyhovovat požadavku Dmin = 29 %. V
nejblíže stojících panelových domech č.p. 761 a 772 dojde v obou variantách ke zlepšení
stávajícího stavu. Ve vzdálenějších domech č.p. 952 až 954 a v severovýchodním
(odvráceném) průčelí domu č.p. 772 budou sice hodnoty Dw sníženy, ale i tak vyhoví
požadavku normy.
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Dokumentace pro stavební řízení musí obsahovat posouzení účinnosti
zapracovaných protihlukových opatření proti hluku z dopravy a návrh
akustických opatření na stacionárních zdrojích včetně dieselagregátů tak, aby
byly splněny hygienické limity i pro noční dobu ve venkovním i vnitřním
chráněném prostoru staveb.
- Dokumentace pro stavební řízení musí obsahovat podrobné vyhodnocení hluku
ze stavební činnosti v jednotlivých etapách výstavby, kterým bude doloženo
dodržení hygienických limitů ve venkovním chráněném prostoru staveb a ve
vnitřním chráněném prostoru staveb, včetně zapracování všech navržených
opatření do ZOV.
ad V) Na pozemku investora není evidováno žádné věcné břemeno ohledně bezplatných
parkovacích míst. K této problematice bylo oznamovatelem doloženo Stanovisko
k požadavku SÚ ÚMČ Praha 12 nahradit demolované garáže a odstraněné parkoviště,
oboje na soukromém pozemku Hercesa CZ, v rámci přípravy projektu BD Novodvorská
Praha – Libuš, ze dne 28.9.2011, Česká komora autorizovaných architektů, viz příloha
č.5.

79

Bytový dům Novodvorská

3.2.
Ze dne:

Posudek EIA

Občanské sdružení Areál Zbudovská-Mirotická, Zbudovská 763
1.3.2012

Rádi bychom ocenili změnu v přístupu investora k zástupcům občanského sdružení Areál
Zbudovská-Mirotická a zástupcům jednotlivých společenství vlastníků zejména ve věci
vzájemné komunikace a ochoty k jednání a zapracování určitých připomínek k projektu.
Přesto některé parametry projektu stále považujeme za nejasné a nedořešené.
Za důležitou považujeme dopravní situaci v dané lokalitě. Po úpravě parkování v ulici
Zbudovská ke konci roku 2012 došlo k úbytku parkovacích míst. V případě snížení počtu
parkovacích míst v průběhu plánované výstavby a po její realizaci, se situace může stát
neúnosnou. Předložená studie průzkumu parkování z období prázdnin 2011 se nám proto
nejeví jako zcela věrohodná a neodpovídá reálné situaci v naší lokalitě. Náhrada volných
parkovacích ploch placenými garážemi bude mít pro stávající obyvatele dané lokality tím
pádem i další finanční dopady.
Další věcí je nedořešená otázka kompenzačních opatření, jejichž návrh Občanské sdružení
předložilo v listopadu 2011 firmě Hercesa CZ S.r.o. (viz příloha tohoto dokumentu).
Tyto
požadavky jsou předmětem jednání a investor se k nim dosud nevyjádřil. Jedním z požadavků
ze strany místních obyvatel bylo zajištění a realizace náhradního vytápění (namísto v projektu
plánovaného odstranění stávající kotelny pro 12 panelových domů) v rozsahu nad rámec
zákonné povinnosti, tj. zafinancování formy vytápění zvolené všemi zástupci jednotlivých SVJ
s možností kvalitnějšího odpočtu odběru pro jednotlivé subjekty. Poslední schůzka se zástupci
občanského sdružení Areál Zbudovská-Mirotická, předsedy jednotlivých SVJ a firmy Hercesa
CZ s.r.o. proběhla 15. 2. 2012. Investor předložil návrhy možného řešení, ale k možné výši
kompenzačních opatření ve věci vytápění nad rámec zákonného plnění se nevyjádřil. Stejně
tak jsme dosud neobdrželi vyjádření k dalším návrhům, tj. k revitalizaci hřiště ve vnitrobloku
a eventuálního příspěvku do fondu oprav jednotlivých SVJ. Absenci konkrétního vyjádření ke
kompenzačním opatřením považujeme za problematickou. Stejně tak možné podmiňování výše
kompenzačních opatření pro jednotlivá SVJ v návaznosti na vypořádání se spoluvlastníky
garážových stání.
Žádáme investora o jasnou formulaci kompenzačních opatření, stanovení rámcové hodnoty a
její rozdělení na jednotlivé příjemce nebo programy.
Požadavky občanů a o.s. Areál Zbudovská-Mirotická na podmínky stavby bytového domu
Novodvorská a na kompenzační opatření ze strany investora, společnosti Hercesa CZ, s.r.o
Výstavbou bytového domu/bytových domů Novodvorská, Praha 4 -Libuš, dojde k výraznému
zásahu do současné zástavby. Vzhledem k rozsahu stavby budou stávající obyvatelé areálu
Zbudovská-Mirotická a přiléhající lokality v ulici Novodvorská vystavení hluku, prašnosti a
zvýšené dopravě nákladních automobilů ze stavby. Vzhledem ke zvýšenému pohybu cizích
osob v období stavby existuje i reálné snížení bezpečnosti. Všechny tyto faktory zhorší na
dobu několika let kvalitu života a bydlení občanů v areálu, stejně tak možnost prodat byty v
areálu v období stavby.
Z výše uvedených důvodů občané areálu Zbudovská-Mirotická zastoupené Výbory SVJ domů
Zbudovská 761, 763-764, 765, 766, 767, 768, Mirotická 769-770, 771, 772, družstva
Zbudovská 762 a Občanským sdružením Areál Zbudovská-Mirotická vznáší následující
požadavky:
I. Varianta stavby;
Upřednostňujeme variantu 3 bytových domů.
II. Podmínky stavby
a) Před započetím stavby.
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-zajištění stávajícího objektu garáží před vniknutím cizích osob
-zajištění nezbytných oprav, zejména pak opravy střechy, aby nedošlo k přerušení dodávek
tepla, teplé vody a elektřiny do výše uvedených domů, dále zamezit nebezpečí zranění z
důvodu padajících stavebních součástí objektu apod.
-pravidelná údržba okolí tj. parkoviště a přilehlých zelených ploch, zajištění posekání trávy a
základního úklidu min. 4x ročně -pravidelná kontrola stavu garáží a okolí vlastníkem nejméně
lx týdně
b) Při započetí bouracích prací
-výstavba protihlukové stěny v nejbližším možném termínu, ideálně ještě před zahájením
bouracích prací na přiléhajícím pozemku (po dohodě s vlastníky pozemku č. 1123/116)
-zajištění ostrahy celého areálu Zbudovská-Mirotická (bezpečností kamery, osobní ostraha)
-dodržování pracovní doby po dobu demolice nepřesahující rozmezí 8-19:00 (preference
neděle za den pracovního volna), okamžitý odvoz suti z prostoru
-vybudování provizorních parkovacích míst ještě před zahájením bouracích prací
c) Při zahájení a průběhu výstavby -dodržení parametrů stavby, zejména pak počtu
vystavěných pater, půdorysu budov atd. -dodržování pracovní doby na stavbě, preferujeme
dobu 8-19:00 v pracovní dny, v neděli dodržení pracovního volna
-zajištění ostrahy celého, areálu Zbudovská-Mirotická (bezpečností kamery, osobní ostraha) .
-zajištění dodávky tepla a teplé vody na náklady investora
-zajištění průchodu pro chodce a průjezdu pro automobily na komunikaci PředposledníZbudovská-Novodvorská nájezd nákladních automobilů pouze z Novodvorské, nikoliv ze
směru Předposlední Zbudovská, okamžité čištění komunikací po každém znečištění
d) Po dokončení stavebních prací úklid a úprava okolí a zajištění jeho pravidelné údržby
III. Přehled kompenzačních požadavků obyvatel areálu Zbudovská-Mirotická
A: Dodávka tepla a teplé vody
Zajištění dodávek tepla a TUV pro areál tak, aby odběrateli byla jednotlivá společenství bud'
formou zřízení nového centrálního zdroje a sekundárních ležatých rozvodů, nebo přímým
napojením jednotlivých SVJ na rozvody Pražské teplárenské, nebo zřízením dílčích tepelných
zdrojů (plynových kotelen) pro jednotlivá SVJ; jako součást kompenzací požadujeme
porovnání podmínek, nákladů a výsledné ceny tepla u těchto alternativ a úhradu projektových
a investičních nákladů potřebných k dosažení tohoto účelu, varianta dle výběru občanů areálu
s tím, že konkrétní způsob zajištění. se upřesní dodatečně po vyhodnocení nabídek.
B. Přímá finanční kompenzace obyvatelům areálu za zhoršení podmínek kvality života po
dobu výstavby
Kompenzace za zvýšenou hlučnost a prašnost po dobu výstavby formou příspěvku do fondu
oprav jednotlivých SVJ za účelem úhrady zvýšených nákladů na ochranu proti hluku, vyšší
náklady na čistění domu a okolí, údržbu, opravy střechy a strojních zařízení, na revitalizaci
stávajícího bytového fondu, zejména pak jeho vnějších částí (revitalizace vchodových
přístřešků, příspěvek na zateplení vnějšího pláště domu apod.) Navrhujeme 1 000 000 Kč/1
vchod jakožto účelový příspěvek, účel použití bude upřesněn tak, aby byl daňově optimální
pro obě strany. Lze uvažovat o rozdělení příspěvku do několika dílčích splátek, první na
počátku stavby a další v následujících letech.
C.
Investice do revitalizace zeleně a úpravy okolí nového bytového domu Novodvorská
a do areálu vnitrobloku Zbudovská-Mirotická a ulice Novodvorská v prostoru před
rodinnými domky
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Úprava zeleně na pozemcích dotčených stavbou včetně dotvoření jednotného rázu celého
areálu Zbudovská-Mirotická (zejména vnitrobloku) a přiléhající části ulice Novodvorská i v
prostoru před rodinnými domy. Revitalizace vnitrobloku (detailně viz tabulka)
D.
Finanční sankce ve prospěch SVJ, které budou smluvně uplatněny v případě
nedodržení podmínek pro stavbu a nedodržení termínu ukončení doby stavby.
Účelový příspěvek do fondu oprav jednotlivých SVJ dle bodu B navýšit v případě nedodržení
podmínek stavby, resp.vyplatit i v dalším roce v případě,
CELKEM objem prací cca 1.500.000 -2.000.000,-Kč rozdělení mezi uvedená opatření bude
upřesněno dodatečně.
Vypořádání vyjádření
Pro problematiku kompenzačních opatření platí vypořádání stejné jako je uvedeno pro
Společenství vlastníků jednotek Zbudovská 768.
ad I) V dokumentaci je na základě porovnání variant 1 BD a 3 BD doporučena realizace
varianty 3BD. Stejně tak bude tato varianta 3 BD doporučena pro realizaci v návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který
je součástí tohoto posudku.
ad II) Dle stanoviska investora viz příloha Reakce investora, je objekt garáží bezpečně
zajištěn proti vniknutí cizích osob. Travnaté plochy v blízkosti garáží jsou pravidelně
sekány a na přelomu 11-12/2011 došlo ke kompletní rekonstrukci střešního pláště
stávající budovy garáží.
Provoz pěších vedoucí ulicí Zbudovská k ulici Novodvorská bude před zahájením
demolice převeden u čp. 761 na jižní stranu podél Parkoviště a ZS a na křižovatce opět
zpět na Novodvorskou, po které bude veden s max. jednodenními výlukami při
výkopech přeložek inženýrských sítí a posléze po dobu stavby BD v krytém průchodu
k zastávce autobusu.
Investorem bude v rámci stavby zajištěna ostraha areálu zařízení staveniště, které bude
rovněž oploceno ohradou z ocelového plechu tl. min. 1,5 mm nebo z dřevěných desek tl.
min. 20 mm (např. OSB) kotvených k nosné konstrukci. Výška ohrazení bude min. 2,2
m. Mezi jednotlivými dílci nebudou žádné spáry a mezery.
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Pro období výstavby zajistit náhradní parkovací místa pro místní obyvatele.
- Dokumentace pro stavební řízení musí obsahovat podrobné vyhodnocení hluku
ze stavební činnosti v jednotlivých etapách výstavby, kterým bude doloženo
dodržení hygienických limitů ve venkovním chráněném prostoru staveb a ve
vnitřním chráněném prostoru staveb, včetně zapracování všech navržených
opatření do ZOV.
- Rozsah doby stavebních prací a stavebních činností provádět dle určení
stavebního úřadu a příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
- Organizaci výstavby a používání strojů a mechanismů řešit v souladu
s podrobnou akustickou studií ze stavební činnosti tak, aby bylo zajištěno plnění
hygienických limitů hluku ze stavební činnosti podle nařízení vlády č.272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích
měřítek i garance na minimalizování potenciálních negativních vlivů výstavby na
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životní prostředí, přičemž zohlednit: celkovou délku výstavby, používání
moderních a progresivních postupů výstavby s využitím technik šetrných
k životnímu prostředí (nízká hluková zátěž, vlivy na ovzduší, minimalizace
vzniku odpadů).
Připravit opatření k zajištění informovanosti obyvatelstva v zájmovém území o
průběhu stavebních prací a ustanovit kontaktní osobu, na kterou by se mohli
občané obracet s případnými připomínkami, náměty a eventuálními stížnostmi.
Specifikovat opatření k omezení prašných emisí (minimalizovat deponie a
skladování prašných materiálů, v místech rozpojování materiálu pracovat pouze
s vlhkým materiálem. tzn. je skrápět, předem vlhčit, využívat operativně k
činnostem produkujícím prašnost vlhká období, zajistit očistu všech mechanizmů
při odjíždění z upravované plochy, zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených
příjezdových komunikací, ten neřešit pouze splachem, nýbrž i sběrem, v suchých
obdobích zajistit skrápění ploch staveniště, aby nedocházelo k emisím sekundární
prašnosti do okolí stavby)
Provést či postupně provádět protihluková opatření, která budou definitivně
stanovena v rámci akustické studie zpracované před započetím výstavby na
základě skutečného harmonogramu výstavby a používaných strojů.
Po dokončení stavebních prací v nejkratší možné lhůtě demontovat a odstranit
zařízení staveniště.

Ad III) Investor nabídl uhradit projektové náklady – odůvodnění viz podrobný rozbor
investora viz. příloha „Reakce investora na připomínky“
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Předložit návrh vytápění stávajících objektů napojených na odstraňovanou
kotelnu, upřednostnit napojení na CZT.
Ad B) V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí byly vyhodnoceny vlivy na
životní prostředí a veřejné zdraví v období fáze výstavby i provozu záměru. Součástí
dokumentace je rovněž hodnocení zdravotních rizik. Z provedených hodnocení vyplývá,
že tento záměr nebude znamenat významně zvýšené riziko pro lidské zdraví. V rámci
dokumentace i posudku byly navrženy relevantní opatření, která jsou zahrnuta do
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
Dále je ve vyjádření uveden návrh finanční kompenzace obyvatel areálu ZbudovskáMirotická. Reakce na tyto požadavky je uvedena ve vyjádření investora viz příloha č.6.
Jednání o kompenzačních opatřeních je věcí dvojstranné dohody mezi investorem a
Občanským sdružením.
Ad C) Reakce na tyto požadavky je uvedena ve vyjádření investora viz příloha č.6.
Jednání o kompenzačních opatřeních je věcí dvojstranné dohody mezi investorem a
Občanským sdružením.
Ad D) Vzhledem k obsahu, ponecháno bez komentáře.
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Jana Hejtmánková
4.3.2012

V souvislosti s probíhajícím řízení EIA na stavbu bytového domu při ulici Zbudovská (stavba
Bytového domu Novodvorská, investor HERCESA CZ s.r.o.), uplatňuji námitku proti
dopravním opatřením vyvolaným touto stavbou, zejména navrženým opatřením k
zjednosměměním ulice v Mirotické ulici, na kterou bude navazovat budoucí provoz, respektive
výjezd rezidentů.
Tuto námitku odůvodňuji následovně:
Považuji řešení komunikace Mirotická jako jednosměrné komunikace za problematické. V
úseku Libušská -Zbudovská tato změna výrazně naruší provoz v ulici a ztíží dopravní situaci a
obslužnost např. zásobování už vzhledem k uvedenému záměru výstavby bytového domu
Novodvorská, tak i do mého objektu. Nyní mají klienti i rezidenti možnost využívání
obousměrné komunikace. Problematičtější vjezd do ulice Libušská, kde dříve stávala auta a
bránila ve výhledu je již vyřešen umístěním dopravní značky zákazu zastavení v části ulice
Mirotická, což si myslím, že je dostačující. Dle mého názoru bude mít tato skutečnost neblahý
vliv na životní prostředí, neboť ztížením dopravní situace objížděním, přibržďováním, které
bude v případě řešení jednosměrky nevyhnutelné, budou zbytečně unikat škodlivé látky z
automobilů do ovzduší, zvýší se hluková zátěž pro rodinné domy, bytové domy, což bude mít
za následek snížení komfortu bydlení. Požaduji řešit nový komplex výhradně napojením na
čtyřproudovou komunikaci Novodvorská, připravenou svým stavebně technickým řešením na
dopravní zátěž z uvedeného bytového domu. Zatížení vedlejších komunikací vzhledem na
jejich šířkové uspořádání nepřipouští další dopravní přitížení.
Vypořádání vyjádření
Zjednosměrnění ulice Mirotická v úseku mezi Zbudovskou a Libušskou vycházelo dle
vyjádřeni zpracovatele dokumentace z výslovného požadavku městské části Praha Libuš
na omezení zkratky touto lokalitou z Libušské.
Ponechání úseku Mirotické v obousměrném provozu je možné, zrovna tak je možné
napojení ulice Předposlední na Libušskou ve směru do řešené lokality (v době
zpracování dopravní studie nebyla tato komunikace v provozu).
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Prověřit dopravní řešení zájmové lokality, především ponechání obousměrného
provozu v ulici Mirotické a napojení ulice Předposlední na Libušskou.
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Ing. Lucie Šavelková, Ph.D.
29.2.2012

K předložené dokumentaci zaměr Bytový dům Novodvorská, Praha -Libuš, sděluji, že jako
řádný spoluvlastník objektu Zbudovská č.p. 760, Praha -Libuš (objekt garáží), dále pak jako
řádný spoluvlastník pozemku č. parc. 1123/60 a jako řádný spoluvlastník pozemku č. parc.
1123/116 na nichž má být projektový záměr umístěn a jež mají být zároveň výstavbou dotčeny
požaduji doplnění některých pasáží projektové dokumentace (viz níže) a současně konstatuji,
že jsem neučinila žádné právní úkony, které by opravňovaly investora mým jménem jednat, či
jakkoliv nakládat s mým spoluvlastnickým podílem.
Konstatuji, že předložená dokumentace obsahuje část "Dopravněinženýrské Podklady pro
Akci Bytový dům Novodvorská", ve které se uvádí, cituji : "Intenzity automobilové dopravy na
dotčených komunikacích byly s požadavkem objednatele stanoveny pro stávající stav (podzim
roku 2011), podkladem pro tyto hodnoty byly zejména provedené průzkumy v řešeném
prostoru (v letech 2010 a 2011).. "
Konstatuji, že koncem roku 2011 ovšem došlo v uvedené lokalitě (řešeném prostoru) ke změně
dopravní situace, a to vlivem výstavby rodinných domů při ulici Předposlední a Zbudovská
(jiný investor) a propojení ulice Předposlední s ulicí Zbudovská, a tím k propojení
významných dopravních tepen Prahy-Libuš a Prahy-Písnice (ulice Libušská s ulicí
Novodvorskou právě přes ulici Předposlední a Zbudovská).
Předložená studie DIP pro akci Novodvorská BD je v kontextu reálné situace zastaralá a
nerelevantní, neboť nereflektuje stávající situaci v lokalitě, předkládaný model DIP vůbec
nereflektuje již zrealizované propojení ulic Předposlední Zbudovská a neobsahuje tudíž ani
žádné hodnoty křižovatkových pohybů pro křižovatku Předposlední -Zbudovská.
Na základě výše uvedeného požaduji, aby Dokumentace záměru byla doplněna o nově
zpracované "Dopravněinženýrské Podklady pro Akci Bytový dóm Novodvorská", které by byly
založeny na reálném stavu dopravně inženýrských sítí v řešeném prostoru.
Vypořádání vyjádření
Majetkoprávní záležitosti budou investorem dořešeny před podáním žádosti o vydání
územního rozhodnutí.
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Provést kontrolní dopravní průzkum pro ověření stávající disponibilní kapacity
parkovacích stání v řešeném území.
- Prověřit dopravní řešení zájmové lokality, především ponechání obousměrného
provozu v ulici Mirotické a napojení ulice Předposlední na Libušskou.
- Prověřit realizaci obchvatu Písnice v horizontu roku 2015 a případně
aktualizovat modelový výpočet intenzit dopravy komunikační sítě v okolí BD
Novodvorská.
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Společenství vlastníků jednotek Zbudovská 761, Zbudovská 761/3
1.3.2012

Po prostudování dokumentace máme námitky k plánovanému záměru a žádáme o doplnění
dotčených bodů a vyřešení našich námitek; pokud se tak nestane, tak o vydání zamítavého
stanoviska.
I. dodržení územních plánů -výška objektů
V platném územním plánu i ve všech strategických materiálech k rozvoji katastrálního území
Praha-Libuš je uvedeno, že v této oblasti má být zachována a pouze dotvořena stávající
urbanistická struktura. Nová výstavba by v žádném případě neměla převyšovat dosavadní
objekty. Žádáme o snížení jižního domu plánované stavby tak, aby nepřevyšoval nejbližší
sousedni objekt, kterým je obytný dům čp.761 (jedno technické pp a osm obytných NP).
II. Nezajištění zdroje tepla -náhrada za zbouranou kotelnu Plánovaná výstavba je spojena se
zbouráním kotelny, která zajišťuje zásobování 288 bytových jednotek v areálu ZbudovskáMirotická teplem a teplou vodou. Jako řešení je v části B.1.6 na str.32 v dokumentaci
uvedeno, že přilehlé objekty budou připojeny na rozvody Pražské teplárenské přes
samostatnou výměníkovou stanici, umístěnou v technickém podlaží domu čp.761 , Zbudovská
3. Výbor společenství vlastníků jednotek Zbudovská 761 prohlašuje, že se spoluvlastníky domu
dosud nikdo nejednalo podmínkách umístění výměníkové stanice a spoluvlastníci k tomu
dosud nedali souhlas. Popisované zajištění zdroje tepla nahrazující zbouranou kotelnu tedy
dosud není zajištěno. Opakovaně jsme v této věci vyjádřili ochotu s investorem o podmínkách
jednat, ale investor toho nevyužil a dosud nepředložil žádný konkrétní návrh, ke kterému by se
mohli spoluvlastníci vyjádřit.
S investorovi bylo také jednáno o tom, že obyvatelé bytů dotčených zrušením kotelny (mezi
které patří i 24 bytů našeho SVJ) přistoupí na zajištění dodávek tepla jiným nezávislým
dodavatelem a zbaví tak investora zákonné povinnosti k zajištění dodávek tepla, pokud
investor jako kompenzaci uhradí projektové a investiční náklady takového řešení. Namísto
toho investor nabízí pouze úhradu projektových a inženýrských prací a o kompenzaci dalších
investičních nákladů se odmítá vyjadřovat. V přeložených návrzích jsou investiční náklady
rozpočteny do ceny dodávek tepla. Taková kompenzace je pro náhradu zdroje tepla zcela
nepostačující.
III. Negativní vlivy v době průběhu stavby
Náš dům čp.76l je nejblíže k jižnímu objektu plánované stavby, proto budeme negativním
účinkům po dobu stavby i po jejím dokončení vystaveni v míře významně větší než většina
ostatních obyvatel areálu. Zvýšená prašnost bude vyvolána také umístěním provizorního
parkoviště pro několik desítek vozidel na travnaté ploše zpevněné pouze štěrkem, která bude v
těsném sousedství našeho domu. Investor v části D.I.2 dokumentace na str.lI8 uvádí, že k
těmto negativním vlivům obvykle dochází a lze je zmírnit jen kompenzačními opatřeními, ale
přitom žádná kompenzační opatření nenavrhuje, ačkoli k tomu byl vyzván.
Žádáme, aby negativní vlivy zhoršující podmínky bydlení po dobu stavby a dopadající na
obyvatele našeho domu zvýšenou měrou byly v dokumentaci posouzeny a aby obyvatelům
našeho domu byly přiměřeně kompenzovány.
IV. Zachování veřejných neplacených parkovacích míst
Investor navrhuje, že by umožnil placené parkování ve svém objektu jako náhradu za zrušená
veřejná neplacená parkovací místa. S tím nesouhlasíme a žádáme, aby stávající počet
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veřejných bezplatných parkovacích míst byl zachován, tak jak s tím bylo počítáno v platném
kolaudačním rozhodnutí.
Uvedené čtyři připomínky se nás významně dotýkají, proto nesouhlasíme s realizací
uvedeného záměru v plánovaném rozsahu, dokud nebudou uvedené námitky dořešeny. Pokud
by investor nedoložil smluvní vyřešení našich námitek, tak požadujeme, aby je odbor ochrany
prostředí zohlednil při svém rozhodování a žádost v předložené podobě zamít1.
Vypořádání vyjádření
ad I) Soulad s Územním plánem hl. m. Prahy konstatovaný jak OÚP MHMP tak
příslušným stavebním úřadem – ÚMČ Praha 12, je doložen v příloze H.1
Dle vyjádření investora bude tato problematika řešena v dalším projektovém stupni dokumentaci pro územní řízení. Konkrétně se jedná o snížení o jedno podlaží jižní sekce
C, která se při vyrovnané výšce všech sekcí a klesajícím terénu dostává výše než stávající
BD.
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Prověřit možnost snížení jižní sekce C bytového domu Novodvorská pro variantu
3 BD.
ad II) Podle reakce investora – příloha č.6 posudku bylo dne 15.2.2012 předloženo řešení
dodávek energií ve 4 variantách.
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Předložit návrh vytápění stávajících objektů napojených na odstraňovanou
kotelnu, upřednostnit napojení na CZT.
- Dokumentace pro stavební řízení musí obsahovat podrobné vyhodnocení hluku
ze stavební činnosti v jednotlivých etapách výstavby, kterým bude doloženo
dodržení hygienických limitů ve venkovním chráněném prostoru staveb a ve
vnitřním chráněném prostoru staveb, včetně zapracování všech navržených
opatření do ZOV.
- Rozsah doby stavebních prací a stavebních činností provádět dle určení
stavebního úřadu a příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
- Organizaci výstavby a používání strojů a mechanismů řešit v souladu
s podrobnou akustickou studií ze stavební činnosti tak, aby bylo zajištěno plnění
hygienických limitů hluku ze stavební činnosti podle nařízení vlády č.272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích
měřítek i garance na minimalizování potenciálních negativních vlivů výstavby na
životní prostředí, přičemž zohlednit: celkovou délku výstavby, používání
moderních a progresivních postupů výstavby s využitím technik šetrných
k životnímu prostředí (nízká hluková zátěž, vlivy na ovzduší, minimalizace
vzniku odpadů).
- Připravit opatření k zajištění informovanosti obyvatelstva v zájmovém území o
průběhu stavebních prací a ustanovit kontaktní osobu, na kterou by se mohli
občané obracet s případnými připomínkami, náměty a eventuálními stížnostmi.
- Specifikovat opatření k omezení prašných emisí (minimalizovat deponie a
skladování prašných materiálů, v místech rozpojování materiálu pracovat pouze
s vlhkým materiálem. tzn. je skrápět, předem vlhčit, využívat operativně k
činnostem produkujícím prašnost vlhká období, zajistit očistu všech mechanizmů
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při odjíždění z upravované plochy, zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených
příjezdových komunikací, ten neřešit pouze splachem, nýbrž i sběrem, v suchých
obdobích zajistit skrápění ploch staveniště, aby nedocházelo k emisím sekundární
prašnosti do okolí stavby)
Provést či postupně provádět protihluková opatření, která budou definitivně
stanovena v rámci akustické studie zpracované před započetím výstavby na
základě skutečného harmonogramu výstavby a používaných strojů.
Po dokončení stavebních prací v nejkratší možné lhůtě demontovat a odstranit
zařízení staveniště.

ad III) Negativní vlivy související s výstavbou BD Novodvorská byly posouzeny ve
zpracované dokumentaci. Z hlediska vlivů na ovzduší je jediným stavem, při kterém by
mohlo dojít k významnějšímu negativnímu ovlivnění okolí – sekundární prašnost. Tato
problematika je řešena návrhem opatření pro období výstavby.
Z výsledků výpočtu hluku pro období výstavby vyplývá, že při dodržení navržených
opatření k omezení hluku (viz str.108 hlukové studie) nedojde k překročení
hygienického limitu 65 dB.
Investor jedná se sousedními 10 SVJ o několika možných kompenzacích:
- počínaje náhradou parkovacích stání pro ty, kteří o ně projevují zájem, v
podzemních soukromých garážích v budoucím BD,
- dále počítá s revitalizací vnitrobloku – vybudování hřiště v normách EU,
doplnění a oživení zeleně, povrchů, vše podmíněno souhlasem vlastníků,
- což se týká i dalšího nabídnutého ozelenění v prostoru parcely č.1123/116 – dnes
zastavěno komíny kotelny,
- stejně jako je souhlasem dvou SVJ podmíněna nabídka zkapacitnění parkovacích
stání o 14 PS nad rámec zákonné bilance dopravy v klidu v Mirotické ulici,
- či přestavba oplocení 2 míst pro kontejnery TKO a separovaného odpadu.
- v rámci úprav vnějších komunikací bude proveden bezbariérový přístup k
autobusové zastávce od Mirotické,
- na základě požadavků občanů bude vybudován kruhový objezd na Novodvorské
a přidána podélná parkovací místa v Novodvorské a doplněna/obnovena alej lip
podél Novodvorské
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Navrhnout konkrétní kompenzační opatření.
- Pro období výstavby zajistit náhradní parkovací místa pro místní obyvatele
ad IV) Na pozemku investora není evidováno žádné věcné břemeno ohledně bezplatných
parkovacích míst. Investor navrhuje jako vstřícný krok realizaci některých nových
bezplatných parkovacích stání podél veřejných komunikací.
K této problematice bylo oznamovatelem doloženo Stanovisko k požadavku SÚ ÚMČ
Praha 12 nahradit demolované garáže a odstraněné parkoviště, oboje na soukromém
pozemku Hercesa CZ, v rámci přípravy projektu BD Novodvorská Praha – Libuš, ze
dne 28.9.2011, Česká komora autorizovaných architektů, viz příloha č.5.
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Společenství vlastníků bytů Zbudovská č.p. 763 a 764 a Mgr. Radek
Řezanka
29.2.2012

Sděluji Vám, že s předkládaným záměrem výstavby Bytového domu Novodvorská Praha-Libuš
zásadně nesouhlasím, neboť překládaná dokumentace obsahuje řadu faktických chyb,
rozporuplných a mylných údajů, řada relevantních údajů a hodnot není naopak v
dokumentaci vůbec uvedena, nejsou v ní plně vypořádány vznesené připomínky uplatněné v
rámci zjišťovacího řízení a v důledku výše uvedeného tedy předkládaná dokumentace
neumožňuje dostatečně kvantifikovat dopad záměru na aspekty životního prostředí v souladu
se zněním zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb.
Dále sděluji, že v předkládané dokumentaci jsou uváděny odlišné, často i rozporuplné údaje a
jednotlivé části dokumentace vzájemně nekorespondují. Přičemž rozporuplné údaje se
netýkají pouze dílčích činitelů, ale i zásadních faktoru, jež mají fundamentální dopad na
posouzení realizace záměru jako takového. V důsledku této skutečnosti nelze dostatečně a
reálně kvantifikovat dopad záměru na vlivy životního prostředí v souladu se zněním zákona o
posuzování vlivu na životní prostředí č. 100/2001 Sb., neboť není zřejmé, který z uvedených
údajů/dat je brán jako výchozí pro stanovení konkrétních hodnot a limitu.
Současně konstatuji, že předkládaný záměr je až příliš často podmiňován řadou návrhu a
doporučení, jež ovšem nejsou v předkládané dokumentaci dostatečně detailně rozpracována,
a v důsledku této skutečnosti nelze jejich vliv na životní prostředí reálně kvantifikovat.
Dále sděluji, že záměr není v souladu s platným územním plánem hlavního města Prahy,
přičemž soulad záměru s platným územním plánem reprezentuje jeden ze zásadních
požadavku zákona o posuzování vlivu na životní prostředí č. 100/2001 Sb. Záměr je umístěn
do již stabilizovaného území. Z hlediska prostorového uspořádání a limitu rozvoje, je v
souladu s platným ÚP hl. m. Prahy v předmětném území možné pouze zachování, dotvoření a
rehabilitace stávající urbanistické struktury a významný rozvoj spojený s rozsáhlou stavební
činnosti není pro danou lokalitu předpokládán.
Navíc předkládaná dokumentace obsahuje rozporuplné informace o ideové podstatě záměru
jako takového. Jsem toho názoru, že předkládaný záměr není ve shodě s urbanistickým
řešením nynějšího stabilizovaného území tvořeného stávající zástavbou. V předmětném území
je stávající zástavba utvořena komplexem osmipodlažních bytových domu, k nim přilehlé
čtyřpodlažní budově garáží, klidovým vnitroblokem, parkovištěm a obslužnými komunikacemi.
Stavby jsou alokovány po obvodu areálu a prostor mezi budovami vytváří klidovou zónu.
Budova garáží je umístěna západně od obytných domu podél ulice Novodvorská, funkčně i
prostorově formuje stěnu vnitrobloku a současně vytváří hlukovou bariéru všem bytovým
domum komplexu. Předkládaný záměr v kontextu celého urbanistického celku navrhovaného
Bytového domu Novodvorská a stávajícího areálu Zbudovská-Mirotická v konečném dllsledku
nepředstavuje klidovou zónu.
Dále konstatuji, že záměr nezohledňuje možnou kumulaci realizace záměru s jinými projekty,
což zejména v kontextu plánované výstavby metra trasy D vnímám jako fundamentální
nedostatek předkládané dokumentace. Absence tohoto dokumentu je přitom natolik závažná,
neboť investor plánuje realizovat záměr před započetím stavby metra trasy D a navrhovaný
objekt zasahuje do ochranného pásma metra. Domnívám se, že údaje uvedené v hlavním textu
dokumentace věnované zhodnocení možné kumulace s výstavbou metra jsou pro účely
zhodnocení vlivu na životní prostředí nedostatečné, a tudíž nepoužitelné. Jsem tedy toho
názoru, že bez existence a detailního rozpracování ovlivnění obou staveb nelze předkládaný
záměr a jeho vlivy na životní prostředí adekvátně posoudit a kvantifikovat.
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Dále konstatuji, že dokumentace dostatečně detailně nerozpracovává řešení dopravní a pěší
situace pro jednotlivé etapy plánovaného výstavby. Neboť záměr zvažuje významný zábor
ploch a okolních prostor, včetně přilehlých komunikací, parkoviště i chodníku, ať již ve formě
dočasného nebo trvalého charakteru, významné stavební práce spojené s přeložením
inženýrských sítí včetně přívodního vodovodního řádu úseku z Jesenice (přivaděč vody
Švihov/Želivka), považuji za nezbytné, aby tato problematika byla v záměru detailně
rozpracována. Záměr navíc předpokládá, že dojde k trvalému zrušení stávajícího parkoviště
při ulici Novodvorská, přičemž v dokumentaci není dostatečně detailně uvedeno, jakým
způsobem budou po dobu výstavby a následně dále tato parkovací místa nahrazena.
Dále sděluji, že beru na vědomí, že investor si je vědom skutečnosti, že záměr přinese
negativní vlivy na životní prostředí, které má zájem redukovat formou kompenzačních
opatření.
Konstatuji, že jako naprosto neadekvátní a neakceptovatelnou hodnotím skutečnost, že
zásadní opatření, která hodlá investor uskutečnit za účelem snížení negativních vlivů záměru
na životní prostředí, jsou navrhována k realizaci na pozemcích, jež investor nevlastní a ani
nemá od majitelů těchto pozemků získán souhlas k tomu, aby předmětné pozemky byly jakkoli
plánovanou výstavbou dotčeny. Navíc majitelé pozemku, na nichž by měla být opatření
eliminující negativní vlivy na životní prostředí umístěna, nesouhlasí s tím, aby jejich pozemky
byly jakkoliv plánovaným záměrem dotčeny, ať již formou trvalého či dočasného charakteru
(pozn.: majitelé pozemku písemně adresovali svá nesouhlasná stanoviska na Magistrát hl. m.
Prahy, Úřad MČ Praha 12 a Úřad MČ Praha -Libuš již v rámci zjišťovacího řízení). Záměr
jako takový je tedy v kontextu posouzení vlivu na životní prostředí nevyvážený a nerealistický,
neboť opatření omezující negativní vlivy záměru na životní prostředí jsou koncipována na
pozemcích třetích osob. Existuje proto již nyní významné riziko, že v rámci realizace projektu
nebude možno, aby investor splnil závazky týkající se eliminace negativních vlivů na životní
prostředí, jež v předkládané dokumentaci navrhuje.
Domnívám se, že pokud by investor měl v úmyslu realizovat předkládaný projekt, měl by
předložit variantu, která odpovídá reálným možnostem investora, a to jak z pohledu
prostorového, urbanistického, tak technického, a jež odpovídajícím způsobem zohledňuje
skutečné vlivy a dopady předkládaného záměru na životní prostředí.
Na základě výše uvedených skutečností a dále detailně rozpracovaných připomínek se
předložená dokumentace jeví jako účelově a neobjektivně zpracovaná a neumožňuje
dostatečně kvantifikovat dopad záměru na aspekty životního prostředí v souladu se zněním
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb.
Na základě výše uvedených údajů konstatuji, že na základě výše uvedených skutečností a dále
detailně rozpracovaných připomínek se předložená dokumentace jeví jako účelově
zpracovaná a neumožňuje dostatečně kvantifikovat dopad záměru na aspekty životního
prostředí v souladu se zněním zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb.
Navrhuji, aby autor posudku navrhl nesouhlasné vyjádření orgánu EIA k záměru.
Vypořádání vyjádření
Dokumentace obsahuje zhodnocení prakticky všech významných předpokládaných
důsledků realizace záměru na životní prostředí.
Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých kladných i záporných
vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí je v dokumentaci
proveden s podrobností odpovídající charakteru záměru a zájmového území. V oblasti
hodnocení vlivu na ovzduší, hluk, flóru, krajinný ráz, proslunění a osvětlení, přirozené
ventilace území a veřejné zdraví byly zpracovány samostatné studie na základě
standardních postupů a metodik. Výsledky těchto studií lze považovat za správné.
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Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci
lze považovat za správné a dostačující pro potřeby hodnocení vlivů na životní prostředí,
zpracování posudku i návrhu stanoviska.
Soulad s Územním plánem hl. m. Prahy konstatovaný ve vyjádření OÚP MHMP
(vyjádření ze dne 6.10.2011), tak příslušným stavebním úřadem – ÚMČ Praha 12
(vyjádření ze dne 10.11.2011) a ÚMČ Praha 4 (vyjádření ze dne 25.10.2011) je doložen v
příloze dokumentace H.1.
Dle vyjádření investora bude problematika snížení jižní sekce C řešena v dalším
projektovém stupni - dokumentaci pro územní řízení.
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Prověřit možnost snížení jižní sekce C bytového domu Novodvorská pro variantu
3 BD.
Součástí dokumentace je příloha H.11 BD Novodvorská – Vliv novostavby na konstrukci
metra, Metroprojekt, Ing. Josef Kuňák z 09/2011. V této příloze je jednoznačně
konstatováno:
Pravděpodobnější je ale varianta, že objekt bude realizován dříve, než tunely metra. Z
toho vyplývají i následující konstatování a doporučení. Podélná osa objektu je zhruba
rovnoběžná s osou tunelů. Objekt se bude nacházet v zóně poklesů způsobených ražbou
tunelů a vzhledem k této zóně bude následně zatížen nerovnoměrným sedáním. Hodnoty
sedání, vzhledem k uložení trasy metra pod základovou spárou objektu, budou pro
návrh konstrukcí bytového domu nezanedbatelné. S ohledem na předpokládanou
technologii výstavby tunelů lze předpokládat, že v profilu ražby dojde ke ztrátě objemu
zeminy max. 1 - 1,5%. Toto má za následek vznik poklesové kotliny a v části základové
spáry objektu tak dojde ke snížení parametrů podloží. S těmito vlivy bude nutno počítat
při návrhu nosných konstrukcí bytového domu včetně založení.
Doložené posouzení vlivu realizace BD Novodvorská na konstrukci trasy metra D
v dokumentaci je dostatečné.
Relevantní opatření týkající se souběhu trasy metra D a výstavby BD Novodvorská
z hlediska výstavby a provozu metra je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí
tohoto posudku.
- Při návrhu nosných konstrukcí bytového domu a založení zohlednit případnou
následnou výstavbu tunelů metra (zónu poklesů při ražbě tunelů).
- S ohledem na možné změny ve vedení trasy metra D (výškově i směrově)
navrhnout plošné založení objektu bytového domu na základové desce.
- V dalších projekčních stupních bude nutno specifikovat i další vlivy výstavby
tunelů a provozu metra na objekt – hluk a vibrace a zohlednit je při návrhu
objektu.
- Předložit projektovou dokumentaci pro územní řízení zpracovateli projektu
trasy metra D METROPROJEKTu a.s.
- Doporučeno je návrh vibroizolace v tunelech metra trasy metra D v úseku 21,721,8 právně podchytit smlouvou.
Pro období výstavby je z důvodu zajištění zrušených parkovacích míst po dobu
výstavby 1. až 3. etapy stavby je zřízeno dočasné parkoviště na pozemku 1123/43. Toto
parkoviště bude, po výstavbě 3. etapy stavby a po zprovoznění parkovacích stání na
pozemku investora, zrušeno. Vjezd na tento pozemek bude z ulice Zbudovská. V tomto
91

Bytový dům Novodvorská

Posudek EIA

prostoru vznikne 34 parkovacích míst. Parkoviště bude oploceno. Povrch parkoviště
bude z vibroválcovaného kameniva.
V dokumentaci je dostatečně podrobně pro účely posouzení vlivů na životní prostředí
popsány úpravy na stávajících komunikacích, které se týkají:
- Úpravy ve stávajících komunikacích pro pěší, přechody, chodníky a rampa
v Mirotické
- Úpravy parkovacích stání na terénu
- Úpravy parkovacích stání v Novodvorské
- Vložení okružní křižovatky v Novodvorské – Zbudovské
- Posun autobusových zastávek v Novodvorské
Dopravní omezení během výstavby bude detailně řešeno v dalších stupních projektové
dokumentace.
Pro potřeby procesu EIA nemusí být dořešeny majetkoprávní vztahy. Ty musí být
v souladu dořešeny v rozsahu dle požadavků následujících správních řízení.
Dále je ve vyjádření 11 připomínek k dokumentaci, které se obsahově shodují
s připomínkami uvedenými ve vyjádření MČ Praha Libuš. Tyto připomínky byly již
vypořádány v rámci vypořádání vyjádření MČ Praha Libuš.
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p. Pavel Vosádlo, Dis.
29.2.2012

K předložené dokumentaci zaměr Bytový dům Novodvorská, Praha -Libuš, sděluji, že jako
řádný spoluvlastník objektu Zbudovská č.p. 760, Praha -Libuš (objekt garáží), dále pak jako
řádný spoluvlastník pozemku č. parc. 1123/60 a jako řádný spoluvlastník pozemku č. parc.
1123/116 na nichž má být projektový záměr umístěn a jež mají být zároveň výstavbou dotčeny
požaduji doplnění některých pasáží projektové dokumentace (viz níže) a současně konstatuji,
že jsem neučinila žádné právní úkony, které by opravňovaly investora mým jménem jednat, či
jakkoliv nakládat s mým spoluvlastnickým podílem.
Konstatuji, že předložená dokumentace obsahuje část "Dopravněinženýrské Podklady pro
Akci Bytový dům Novodvorská", ve které se uvádí, cituji : "Intenzity automobilové dopravy na
dotčených komunikacích byly s požadavkem objednatele stanoveny pro stávající stav (podzim
roku 2011), podkladem pro tyto hodnoty byly zejména provedené průzkumy v řešeném
prostoru (v letech 2010 a 2011).. "
Konstatuji, že koncem roku 2011 ovšem došlo v uvedené lokalitě (řešeném prostoru) ke změně
dopravní situace, a to vlivem výstavby rodinných domů při ulici Předposlední a Zbudovská
(jiný investor) a propojení ulice Předposlední s ulicí Zbudovská, a tím k propojení
významných dopravních tepen Prahy-Libuš a Prahy-Písnice (ulice Libušská s ulicí
Novodvorskou právě přes ulici Předposlední a Zbudovská).
Předložená studie DIP pro akci Novodvorská BD je v kontextu reálné situace zastaralá a
nerelevantní, neboť nereflektuje stávající situaci v lokalitě, předkládaný model DIP vůbec
nereflektuje již zrealizované propojení ulic Předposlední Zbudovská a neobsahuje tudíž ani
žádné hodnoty křižovatkových pohybů pro křižovatku Předposlední -Zbudovská.
Na základě výše uvedeného požaduji, aby Dokumentace záměru byla doplněna o nově
zpracované "Dopravněinženýrské Podklady pro Akci Bytový dům Novodvorská", které by byly
založeny na reálném stavu dopravně inženýrských sítí v řešeném prostoru.
Vypořádání vyjádření
Majetkoprávní záležitosti budou investorem dořešeny před podáním žádosti o vydání
územního rozhodnutí.
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
- Provést kontrolní dopravní průzkum pro ověření stávající disponibilní kapacity
parkovacích stání v řešeném území.
- Prověřit dopravní řešení zájmové lokality, především ponechání obousměrného
provozu v ulici Mirotické a napojení ulice Předposlední na Libušskou.
- Prověřit realizaci obchvatu Písnice v horizontu roku 2015 a případně
aktualizovat modelový výpočet intenzit dopravy komunikační sítě v okolí BD
Novodvorská.
Vyjádření k původní dokumentaci
Vyjádření k původní dokumentaci byla vypořádána v rámci přepracované dokumentace
přehledně v samostatném svazku. Veškeré oprávněné podněty z těchto vyjádření byly využity
při zpracování tohoto posudku a návrhu stanoviska EIA.
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Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na
životní prostředí

K procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla předložena dokumentace o hodnocení
vlivů na životní prostředí pro záměr:

Bytový dům Novodvorská
zpracovaná Ing. Richardem Kukem, č. autorizace: 15700/4161/OEP/92
Dokumentace byla na základě vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 18.3.2011
přepracována a doplněna rovněž Ing.Richardem Kukem a odevzdána v lednu 2012.
Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
V rámci zpracování posudku byly posouzeny informace vztahující se jak k technickému
řešení záměru prezentovanému v dokumentaci, tak k dotčenému území. Cílem bylo ověření
předpokládaných dopadů na okolní prostředí a rovněž ověření vstupních zadávacích
podmínek pro hodnocení vlivů na životní prostředí.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku §9 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004
Sb., zákona č.163/2006 Sb. a zákona č.216/2007 Sb., v rozsahu přílohy č.5 k zákonu.
Posuzovaný záměr byl v daném území procesem posuzování vlivů na životní prostředí
posouzen ze všech podstatných hledisek. Cílem bylo shromáždit a vyhodnotit dostupné údaje
o vlivech výstavby a provozu na životní prostředí pro záměr Bytový dům Novodvorská.
Proces EIA identifikuje míru a závažnost jednotlivých vlivů, stanoví limity pro možnost
realizace stavby a navrhuje opatření, která budou minimalizovat dopady na životní prostředí.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na akustickou situaci v zájmovém
území a ovlivnění faktorů pohody místních obyvatel a problematika hmotového řešení
posuzovaného záměru. Ve většině vyjádření k dokumentaci z roku 2010 bylo uváděno, že
záměr je předimenzovaný a byla požadována jeho redukce.
Z tohoto důvodu bylo přepracováno dispoziční řešení záměru ve dvou nových variantách –
„Alternativní varianta 3 BD“ a „Redukovaná varianta 1 BD“. Obě varianty mají maximálně
10 NP a 2 podzemní patra. Oproti původnímu záměru je navržena redukce o cca 40 % bytů.
Na základě provedených hodnocení je doporučena „Alternativní varianta 3 BD“, kde je
možné zajistit požadovanou úroveň hluku u rodinných objektů podél ulice Novodvorské. Vliv
výstavby bytového domu se projevil ve výpočtech zvýšením hluku o 0,1-0,3 dB. Změnu
hluku, pohybující se v intervalu 0,1-0,9 dB není možné považovat za hodnotitelnou dle NV
272/20011 Sb.
Vlivy na ovzduší budou velmi malé a málo významné, prakticky se nemohou projevit
zvýšením stávajícího stavu takovým způsobem, aby mohlo dojít k překračování hygienických
limitů. Jediný stav, při kterém by mohlo dojít k významnějšímu negativnímu ovlivnění okolí
je vliv sekundární prašnosti při výstavbě. Tuto problematiku je navrženo řešit v rámci
opatření, která jsou navržena pro období výstavby.
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v
souvislosti s realizací předkládaného záměru „Bytový dům Novodvorská“ za předpokladu
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dodržení doporučení uvedených v odborných studiích, nebude tato aktivita představovat
významně zvýšené riziko pro lidské zdraví.
Na základě provedeného hodnocení obou variant záměru na krajinný ráz je v dokumentaci
konstatováno, že posuzovaný záměr bude znamenat slabý zásah do identifikovaných znaků a
hodnot krajinného rázu.
Realizací a provozem záměru nebudou zničeni ani poškozeni žádní zvláště chránění ani volně
žijící živočichové ani nebude poškozeno jejich prostředí. V rámci realizace záměru se
předpokládá kácení 4 ks stromů.
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za méně významné. Při
respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí lze
vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.,
je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je
v případě posuzovaného záměru bezpředmětná. S posuzovaným záměrem nejsou spojeny
přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Pro navazující etapy přípravy, výstavby a provozu posuzované stavby jsou v návrhu
stanoviska formulovány podmínky vycházející ze všech zjištěných skutečností v rámci
procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení, předložené dokumentace, obdržených vyjádření
dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, na základě
prohlídky zájmového území a ověření vstupních dat, uváděných v dokumentaci lze
konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví
akceptovatelný.
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VII. Návrh stanoviska
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

Praha
SZn.:
Vyřizuje: Bc. Linda

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb.

I. Identifikační údaje
1. Název záměru
Bytový dům Novodvorská
2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr je podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE II
(záměry vyžadující zjišťovací řízení), kde je uvedeno pod bodem č.10.6.:
10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové
výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Posuzovaný bytový dům uvažuje s 210 bytovými jednotkami a 1 – 2 obchodními
plochami do 200 m2. Předpokládaný počet obyvatel 550. Záměr je předkládán ve 2
variantách „Alternativní varianta 3 BD“ a „Redukovaná varianta 1BD“. Obě
přepracované varianty mají maximálně 10 NP a dvě podzemní patra. V nadzemní části
je od 1. NP nahoru počítáno pouze s bytovými jednotkami různých velikostí, v 1.NP
doplněnými nebytovými prostory (komerční jednotky).
„Alternativní varianta 3 BD“
Navržený počet parkovacích stání 297, z toho 64 parkovacích stání pro stávající
obyvatele jako náhrada za stávající parkovací dům. Záměr je půdorysně členěn do 3
sekcí, které jsou od sebe vzdáleny na vzdálenost své výšky
„Redukovaná varianta 1BD“.
Navržený počet parkovacích stání 297, z toho 58 parkovacích stání pro stávající
obyvatele jako náhrada za stávající parkovací dům. Záměr je půdorysně členěn do 3
sekcí, které jsou spojené do 1 objektu.
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3. Umístění záměru
kraj:

Hlavní město Praha

obec:

Městská část Praha 12, Městská část Praha 4, Městská
část Praha Libuš

katastrální území:

Libuš, Kamýk, Lhotka

4. Obchodní firma oznamovatele
Název:

HERCESA CZ, s.r.o.

5. IČ oznamovatele
IČO:

27229823

6. Sídlo oznamovatele
sídlo:

Jana Masaryka 252/6
120 00 Praha 2

II. Průběh posuzování
1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel oznámení:
Ing. Richard Kuk, CSc.
PÚDIS a.s.
Nad Vodovodem 2/3258
Praha 10 100 31
Osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na
životní prostředí č.j. 15700/4161/OEP/92.
resp. autorizace, která byla prodloužena rozhodnutím
MŽP č.j. 32720/ENV/11
Datum zpracování oznámení:
Datum předložení oznámení:

11/2009
11/2009

2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel dokumentace: Ing. Richard Kuk, CSc.
PÚDIS a.s.
Nad Vodovodem 2/3258
Praha 10 100 31
Osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na
životní prostředí č.j. 15700/4161/OEP/92.
resp. autorizace, která byla prodloužena rozhodnutím
MŽP č.j. 32720/ENV/11
Datum zpracování dokumentace: 11/2010
Datum předložení doplněné a přepracované dokumentace:

01/2012
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3. Posudek

Zpracovatel posudku:

Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.
Hrádková 2362
Praha 9 19016
Osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na
životní prostředí č.j. 10606/ENV/06
resp. autorizace, která byla prodloužena rozhodnutím
MŽP č.j. 34743/ENV/10

4. Veřejné projednání
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v zasedací místnosti ……….
v ……… a proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č.
216/2007 Sb., a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti
a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní
prostředí.
5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému správnímu úřadu předloženo
v listopadu 2009.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 4.3.2010 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to
s následujícím závěrem:
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
„Bytový dům Novodvorská, Praha - Libuš“ bude posuzován podle citovaného zákona,
neboť z provedeného zjišťovacího řízení vyplynulo, že nelze vyloučit, že záměr nemůže
mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo.
Dokumentace byla příslušnému správnímu úřadu předložena v listopadu 2010.
Magistrát hlavního města Prahy, jako příslušný úřad, vrátil dopisem ze dne 18.3.2011
v souladu s § 9 odst. 5 zákona č.100/2001 Sb. oznamovateli dokumentaci k přepracování
a doplnění.
Přepracovaná a doplněná dokumentace byla předložena v lednu 2012.
Oznamovatelem byly předány další podklady:
-

-

-

Stanovisko k požadavku SÚ ÚMČ Praha 12 nahradit demolované garáže a odstraněné
parkoviště, oboje na soukromém pozemku Hercesa CZ, v rámci přípravy projektu BD
Novodvorská Praha – Libuš, ze dne 28.9.2011, Česká komora autorizovaných
architektů
Reakce investora na připomínky SVJ Zbudovská 768 a OS Z.-M.
Vyjádření k žádosti kapacitně objemové studie - Bytový dům Novodvorská, parc.č.
1123/48 a 1123/60, kat. ú. Libuš v MČ Praha – Libuš, Hlavní město Praha, Útvar
rozvoje Hl.m. Prahy, ze dne 29.9.2011
Vyjádření Dopravního podniku hlavního města Prahy ze dne 12.4.2012
Vyjádření k žádosti kapacitně objemové studie - Bytový dům Novodvorská, parc.č.
1123/48 a 1123/60, kat. ú. Libuš v MČ Praha – Libuš, Hlavní město Praha, Útvar
rozvoje Hl.m. Prahy, ze dne 29.9.2011
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Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č.
163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., a vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné
způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na
životní prostředí.
Vlivy záměru „Bytový dům Novodvorská“ na životní prostředí a veřejné zdraví byly
posouzeny ze všech podstatných hledisek.
V rámci vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Bytový dům Novodvorská“ na životní
prostředí byla kromě vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených
správních úřadů obdržena i vyjádření veřejnosti a vyjádření občanských sdružení ve
smyslu § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb..
Na veřejném projednání ………
Podrobněji jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného
projednání č.j.: ……… ze dne ………
6.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela
zahrnuta

-

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
(vyjádření k přepracované dokumentaci č.j. S-MHMP-0921672/2009/7/00PNI, ze dne
26.3.2012)

-

Hlavní město Praha, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(vyjádření k přepracované dokumentaci č.j. S-MHMP 101372/2012/Alu,
1.3.2012)

-

-

ze

dne

Česká inspekce životního prostředí
(vyjádření k přepracované dokumentaci č.j. ČIŽP/41/IPP/0921277.003/12/PBA,
dne 14.2.2012)

ze

Hygienická stanice hlavního města Prahy
(vyjádření k přepracované dokumentaci č.j. HSHMP-05473/2012Pol/339,
20.2.2012)

-

Hl. m. Praha
(vyjádření k přepracované dokumentaci č.j. 1294/2012, ze dne 28.2.2012)

-

Městská část Praha 12
(Usnesení č. 55.20.12, ze dne 22.2.2012)

-

Městská část Praha Libuš
( Usnesení č. 6/2012, č.j. 759/12, ze dne 29.2.2012)

ze

dne
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-

Společenství vlastníků jednotek Zbudovská 768
(vyjádření k přepracované dokumentaci ze dne 29.2.2012)

-

Občanské sdružení Areál Zbudovská-Mirotická, Zbudovská 763
(vyjádření k přepracované dokumentaci ze dne 1.3.2012)

-

Jana Hejtmánková
(vyjádření k přepracované dokumentaci ze dne 4.3.2012)

-

Ing. Lucie Šavelková, Ph.D.
(vyjádření k přepracované dokumentaci ze dne 29.2.2012)

-

Společenství vlastníků jednotek Zbudovská 761, Zbudovská 761/3
(vyjádření k přepracované dokumentaci ze dne 1.3.2012)

-

Společenství vlastníků bytů Zbudovská č.p. 763 a 764 a Mgr. Radek Řezanka
(vyjádření k přepracované dokumentaci ze dne 29.2.2012)

-

p. Pavel Vosádlo, Dis.

III.

Hodnocení záměru

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Záměr byl v daném území posouzen ze všech podstatných hledisek. Z této skutečnosti se
také odvíjí komplexní hodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní
prostředí.
Z hlediska významnosti jednotlivých vlivů lze konstatovat, že charakterem posuzovaného
záměru i jeho lokalizací byla v zásadě určena i významnost jednotlivých složek životního
prostředí, resp. vlivů na ně. Z toho vycházeli i zpracovatelé dokumentace a jako
nejvýznamnější předpokládané vlivy záměru identifikovali vlivy na změnu akustické
situace a ovlivnění faktorů pohody místních obyvatel.
Vlivy na ovzduší budou velmi malé a málo významné, prakticky se nemohou projevit
zvýšením stávajícího stavu takovým způsobem, aby mohlo dojít k překračování
hygienických limitů. Jediný stav, při kterém by mohlo dojít k významnějšímu
negativnímu ovlivnění okolí je vliv sekundární prašnosti při výstavbě. Tuto problematiku
je navrženo řešit v rámci opatření, která jsou navržena pro období výstavby.
Posuzovaný záměr při realizaci navržených opatření k ochraně životního prostředí
prakticky neovlivní horninové prostředí, klima a krajinný ráz, přírodní zdroje a kulturní
památky, povrchové vody a půdu. Ovlivní sice ovzduší a akustickou situaci, avšak toto
ovlivnění je přijatelné. Vlivy posuzovaného záměru na uvedené složky a parametry
životního prostředí se tak promítají i do přijatelného ovlivnění veřejného zdraví.
Dokumentace obsahuje dostatečné zhodnocení všech podstatných předpokládaných vlivů
realizace stavby na životní prostředí, které odpovídá významu záměru a jeho možným
dopadům na životní prostředí. Vlivy na životní prostředí byly identifikovány a
vyhodnoceny v dostatečném rozsahu a v dokumentaci jim byla věnována odpovídající
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pozornost. Nebyl opomenut žádný významný vliv a závěry, vyplývající z provedeného
hodnocení a z velké části dostatečně zdůvodněné, považujeme za správné.
Souhrnně lze konstatovat, že ve všech významných parametrech z hlediska vlivu na
životní prostředí bude působení stavby po realizaci záměru akceptovatelné. Týká se to
především ochrany veřejného zdraví (působení hluku a znečištění ovzduší).
Technická řešení, která budou v navazující přípravě záměru upřesňována a navrhovaná
opatření, respektive podmínky vyplývající z procesu posuzování podle zákona č.100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, umožňují
vyloučit, zmírnit nebo kompenzovat nepříznivé účinky záměru na životní prostředí a
veřejné zdraví.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že problematika
přeshraničních vlivů na životní prostředí je v případě posuzovaného záměru zcela
bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí.
2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a odpovídá enviromentálním
požadavkům na výstavbu bytových domů. Navržené technické řešení na daném stupni
přípravy záměru je v zásadě v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou
identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly být ve
střetu s ochranou životního prostředí.
Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů
předpokládá v rámci další přípravy záměru pro následná správní řízení k povolení
předmětného záměru.
3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro
sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vyplývající z procesu
posuzování podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů, jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a
provozu záměru.
Vzhledem k charakteru záměru je třeba za zásadní opatření považovat zejména podmínky
týkající se ochrany veřejného zdraví.
4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V dokumentaci je provedeno porovnání varianty „Alternativní varianta – 3BD“ a
„Redukovaná varianta – 1BD“.
.
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Oproti oznámení a dokumentaci předložené v roce 2010 došlo ke změnám:
• navrženy byly varianty „Alternativní varianta – 3BD“ a „Redukovaná varianta – 1BD“
• došlo k redukci výšky objektů na 10 NP a 2 podzemní patra, záměr z roku 2010 měl 3
výškové sekce dvě věžové (13 a 15 NP) a střední 11NP a 3 podzemní patra
• v nově předloženém záměru je o je navrženo 210 bytových jednotek a 297
parkovacích stání, redukce bytových jednotek oproti původní dokumentaci z roku
2010 o cca 40%
• byla zrušena původně navržená komunikace před panelovými domy, která propojovala
ulici Zbudovskou a Mirotickou, oproti dokumentaci z roku 2010
Nejvýraznější rozdíl mezi variantami je v dispozičním řešení, kdy varianta 1 BD je tvořena
podélným objektem souběžně s ul. Novodvorskou a 3 BD se skládá na povrchu ze tří
samostatných objektů. Tento rozdíl se může projevit nejvíce ve vnímání nové výstavby,
kde půdorysně menší objekty mohou být obecně přijatelnější. Půjde ale vždy o subjektivní
vnímání, které lze jen obtížně kvantifikovat.
V hodnotitelných parametrech je největší rozdíl ve vlivech na akustickou situaci v území, v
Redukované variantě - 1 BD v jejím navrženém rozsahu by došlo k neúnosnému zvýšení
hluku u stávajících rodinných domů podél ul. Novodvorské, kde jsou již dnes
překračovány hygienické limity. Díky ucelené hmotě by zvýšení hluku oproti stávajícímu
stavu uvnitř panelového vnitrobloku bylo menší, zde jsou ale hygienické limity s rezervou
plněny i pro variantu 3 BD.
Mírně vhodnější je varianta 3 BD z pohledu provětrávání území, a vytvořením mírně
větších zelených ploch v území. Varianta 1 BD je míně vhodnější z pohledu oslunění a
osvětlení krajních objektů panelových domů.
Závěrem je možno konstatovat, že z hlediska vlivů na životní prostředí je možné
„Alternativní variantu – 3BD“ považovat za vhodnější než „Redukovanou variantu – 1
BD“.
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
5.1. Vyjádření k oznámení záměru
K oznámení záměru obdržel příslušný úřad, Magistrát hlavního města Prahy, odbor
ochrany prostředí, celkem 38 vyjádření.
Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly zohledněny v závěru
zjišťovacího řízení Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí, (SZn.
S-MHMP-0921672/2009/OOP/VI/EIA/680-2/Lin ze dne 4.3.2010) a současně v tomto
stanovisku příslušného úřadu.
5.2. Vyjádření k dokumentaci
V rámci posuzování uvažovaného záměru příslušný úřad obdržel k původní
dokumentaci 21 vyjádření, z toho 4 vyjádření dotčených správních orgánů, 6 vyjádření
dotčených územně samosprávných celků a 11 vyjádření veřejnosti.
V rámci projednávání přepracované dokumentace o hodnocení vlivů na životní
prostředí bylo doručeno celkem 14 vyjádření z toho 4 vyjádření dotčených správních
orgánů, 3 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a 7 vyjádření veřejnosti.
Všechny požadavky a připomínky obsažené v doručených vyjádřeních byly v posudku
vyhodnoceny a vypořádány. Všechny oprávněné požadavky obsažené v těchto
vyjádřeních, které spadají do kompetence zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí, byly zpracovatelkou dokumentace zařazeny do návrhu stanoviska.
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5.3. Vyjádření k posudku
Vypořádání bude doplněno po veřejném projednání v souladu s §17 zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů.
6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru
Na základě oznámení záměru „Bytový dům Novodvorská“, dokumentace vlivů záměru
„Bytový dům Novodvorská“ na životní prostředí, posudku, veřejného projednání a
vyjádření k nim uplatněných
vydává
odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný úřad podle § 23
odst. 11 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska přijatelnosti
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
souhlasné stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru „Bytový dům Novodvorská“ na životní prostředí a
veřejné zdraví s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako
podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních
nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.
Doporučená varianta:
Na základě závěrů dokumentace a posudku doporučujeme realizovat záměr v
„Alternativní variantě 3 BD“ se zahrnutím a uplatněním veškerých zmírňujících
opatření k ochraně životního prostředí, doporučených v dokumentaci a posudku.
Podmínky souhlasného stanoviska:
a) podmínky pro fázi přípravy
- pro územní řízení
1. V dokumentaci pro územní řízení řešit „Alternativní variantu - 3 BD“.
2. Provést kontrolní dopravní průzkum pro ověření stávající disponibilní kapacity
parkovacích stání v řešeném území.
3. Prověřit náhradu za zrušená parkovací místa v období výstavby.
4. Prověřit dopravní řešení zájmové lokality, především ponechání obousměrného
provozu v ulici Mirotické a napojení ulice Předposlední na Libušskou.
5. Prověřit realizaci obchvatu Písnice v horizontu roku 2015 a případně aktualizovat
modelový výpočet intenzit dopravy komunikační sítě v okolí BD Novodvorská.
6. Navrhnout konkrétní kompenzační opatření.
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7. Prověřit možnost snížení jižní sekce C bytového domu Novodvorská pro variantu 3
BD.
8. Zpracovat aktualizovaný dendrologický průzkum.
9. Navrhnout opatření na omezení odrazu hluku směrem ke stávající zástavbě.
10. Přesně vymezit částí pláště novostaveb s potřebnými akustickými úpravami, včetně
způsobu jejich údržby a čištění.
11. Popsat rozsah úprav pro ochranu chráněných prostor před přenosem hluku a vibrací
z provozu metra.
12. Předložit návrh vytápění stávajících objektů napojených na odstraňovanou kotelnu,
upřednostnit napojení na CZT.
13. Doložit vyjádření odboru ochrany prostředí MHMP k odvodu dešťových vod s
ohledem na dodržení hodnot specifického odtoku.
14. Prověřit možnosti vysázení keřové zeleně mezi stromy pro zvýšení zahuštění vzrostlé
zeleně.
15. Do projektu organizace výstavby zapracovat harmonogram realizace sadových úprav,
které je nutno provádět co nejdříve, a to i po částech.
16. V dokumentaci pro územní řízení řešit aspekt týkající se integrace cyklistické
dopravy.
17. Projednat posun zastávek MHD s ROPID a souběh trasy metra D a BD Novodvorská s
DP hl. m. Prahy
18. Při návrhu nosných konstrukcí bytového domu a založení zohlednit případnou
následnou výstavbu tunelů metra (zónu poklesů při ražbě tunelů).
19. S ohledem na možné změny ve vedení trasy metra D (výškově i směrově) navrhnout
plošné založení objektu bytového domu na základové desce.
20. V dalších projekčních stupních bude nutno specifikovat i další vlivy výstavby tunelů a
provozu metra na objekt – hluk a vibrace a zohlednit je při návrhu objektu.
21. Předložit projektovou dokumentaci pro územní řízení zpracovateli projektu trasy
metra D METROPROJEKTu a.s.
22. V dokumentaci pro územní řízení doložit hydrogeologický posudek.
23. Projektovou dokumentaci pro územní řízení předložit Magistrátu hl. m. Prahy, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, k projednání.
- pro stavební řízení
24. Dokumentace pro stavební řízení musí obsahovat:
a) doklad, že odstraňovaná stavba neobsahuje materiály na bázi azbestu
b) posouzení účinnosti zapracovaných protihlukových opatření proti hluku z dopravy a
návrh akustických opatření na stacionárních zdrojích včetně dieselagregátů tak, aby
byly splněny hygienické limity i pro noční dobu ve venkovním i vnitřním chráněném
prostoru staveb.
c) podrobné vyhodnocení hluku ze stavební činnosti v jednotlivých etapách výstavby,
kterým bude doloženo dodržení hygienických limitů ve venkovním chráněném
prostoru staveb a ve vnitřním chráněném prostoru staveb, včetně zapracování všech
navržených opatření do ZOV.
25. Aktualizovat rozptylovou studii pro období výstavby a provozu záměru.
26. Doporučeno je návrh vibroizolace v tunelech metra trasy metra D v úseku 21,7-21,8
právně podchytit smlouvou.
27. Pro stavbu bude zpracován havarijní plán, který bude splňovat náležitosti vyhlášky č.
450/2005 Sb. Tato vyhláška stanovuje náležitosti nakládání se závadnými látkami,
náležitosti havarijního plánu, způsob a rozsah hlášení havárií, jejich zneškodňování a
odstraňování. Tento plán bude platný po dobu výstavby.
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28. Součástí dokumentace pro stavební povolení bude soupis kácené mimolesní zeleně
včetně náležitostí daných vyhláškou č.395/1992 Sb.
29. Součástí projektové dokumentace bude část týkající se nakládání s odpady, které
budou vznikat během stavby.
30. Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných
odpadů a ostatních látek škodlivých vodám včetně průběžně skladovaných množství;
tyto odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu
s příslušnými vodohospodářskými předpisy a předpisy odpadového hospodářství.
31. V případech, kdy nebude výkopová zemina využita v místě stavby a bude zařazena
jako odpad (§3 zákona o odpadech), bude ověřováno a zajištěno nejen její předání
osobě oprávněné dle zákona o odpadech (§ 12 odst.3), ale zároveň předání do
konkrétního zařízení, které je určeno k nakládání s tímto odpadem a opatřené souhlasy
příslušných správních orgánů (dle §14 odst. 1 nebo 2 zákona o odpadech, územní
rozhodnutí stavebního úřadu, apod.)
32. Zpracovat (v rámci plánu organizace výstavby) i soubor organizačních a technických
opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na
životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva, a to zejména se zaměřením na
následující požadavky:
a) Zpracovat návrh přepravních tras staveništní dopravy, které budou minimálně
zatěžovat obytná území.
b) Orientovat se na použití strojů a mechanismů splňujících limity stanovené
v nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky
z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů.
c) Rozsah doby stavebních prací a stavebních činností provádět dle určení stavebního
úřadu a příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
d) Organizaci výstavby a používání strojů a mechanismů řešit v souladu s podrobnou
akustickou studií ze stavební činnosti tak, aby bylo zajištěno plnění hygienických
limitů hluku ze stavební činnosti podle nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
e) Specifikovat opatření k omezení prašných emisí (minimalizovat deponie a
skladování prašných materiálů, v místech rozpojování materiálu pracovat pouze s
vlhkým materiálem. tzn. je skrápět, předem vlhčit, využívat operativně k
činnostem produkujícím prašnost vlhká období, zajistit očistu všech mechanizmů
při odjíždění z upravované plochy, zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených
příjezdových komunikací, ten neřešit pouze splachem, nýbrž i sběrem, v suchých
obdobích zajistit skrápění ploch staveniště, aby nedocházelo k emisím sekundární
prašnosti do okolí stavby)
f) Specifikovat opatření k omezení plynných emisí (organizace dopravy, využívání
stavebních mechanismů a dopravních prostředků v dokonalém technickém stavu a
omezení jejich zbytečného běhu).
g) Zajistit vhodné nakládání s odpady (třídění a shromažďování jednotlivých druhů
odpadů, vedení evidence, přednostní využívání odpadů).
h) Zajistit, aby stavební a dopravní mechanismy byly z hlediska úniku ropných látek
v dokonalém technickém stavu.
i) Zpracovat opatření k ochraně dřevin (v souladu s ČSN 83 9061 Technologie
vegetačních úprav – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích).
j) Připravit opatření k zajištění informovanosti obyvatelstva v zájmovém území o
průběhu stavebních prací a ustanovit kontaktní osobu, na kterou by se mohli
občané obracet s případnými připomínkami, náměty a eventuálními stížnostmi.
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33. Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích
měřítek i garance na minimalizování potenciálních negativních vlivů výstavby na
životní prostředí, přičemž zohlednit: celkovou délku výstavby, používání moderních a
progresivních postupů výstavby s využitím technik šetrných k životnímu prostředí
(nízká hluková zátěž, vlivy na ovzduší, minimalizace vzniku odpadů).
b) podmínky pro fázi realizace
34. Před započetím výstavby posoudit možnost nasazení stavebních strojů i s ohledem na
vliv případných vibrací na okolní objekty.
35. Pro výsadbu stromů a keřů použít již částečně vzrostlé jedince. Novou výsadbu
provádět již během realizace areálu v místech, kde již nebude ohrožena staveništní
technickou tak, aby byla dokončena před zprovozněním areálu, nebo jeho
kolaudované části.
36. Zajistit realizaci vegetačních úprav podle schváleného projektu tak, aby mohly být
zhodnoceny souběžně při kolaudaci stavby.
37. Pro období výstavby zajistit náhradní parkovací místa pro místní obyvatele.
38. Provést či postupně provádět protihluková opatření, která budou definitivně stanovena
v rámci akustické studie zpracované před započetím výstavby na základě skutečného
harmonogramu výstavby a používaných strojů.
39. Po dokončení stavebních prací v nejkratší možné lhůtě demontovat a odstranit zařízení
staveniště.
40. Bezodkladně řešit případné stížnosti obyvatelstva.
41. Podle plánu organizace výstavby zajistit plnění organizačních a technických opatření
v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní
prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva a zabezpečit důslednou průběžnou
kontrolu plnění příslušných opatření.
42. Zajistit, aby stavební odpad byl v maximální míře recyklován pro další využití.
43. V rámci zemních prací zajistit (podle výsledků ověření eventuální kontaminace půdy)
vhodný způsob využití či odstranění zeminy.
44. Ke kolaudačnímu souhlasu předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby
a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění.
45. Kácení dřevin provádět jen v nezbytné míře a to jen ve vhodném období (tj. ve
vegetačním klidu).
46. V případě úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ovlivnit jakost
povrchových nebo podzemních vod, zajistit neprodleně adekvátní sanační práce.
47. Vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit výskyt archeologických nálezů, poučit
příslušné osoby před prováděním zemních prací o postupu ve vztahu k event.
archeologickým nálezům. V průběhu zemních prací umožnit provedení záchranného
archeologického výzkumu s tím, že jeho zajištění bude projednáno v dostatečném
předstihu před zahájením prací.
48. Udržovat kontakt s veřejností a bezodkladně řešit případné připomínky, náměty a
eventuálně stížnosti obyvatelstva a uživatelů sousedních objektů.
49. Informovat dotčené obyvatelstvo v předstihu o plánovaných stavebních činnostech a
tak jim umožnit odpovídající úpravu režimu dne.
50. Bude zajištěno zneškodňování odpadních a dešťových vod ze staveniště v souladu
s platnými předpisy.
51. Ke kolaudaci doložit měřením splnění parametrů požadovaných Hygienickou stanicí
hl. m. Prahy.
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c) podmínky pro fázi provozu
52. Vyčlenit v areálu požadovaný počet parkovacích stání pro místní obyvatele jako
náhradu za zrušená stávající parkoviště.
53. Doložit doklad o založení stavby tak, aby nedošlo k jejímu poškození při budování
metra resp. k přenosu hluku a vibrací z budoucího provozu metra.
54. S odpady nakládat v souladu legislativou platnou v odpadovém hospodářství,
v současné době podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, a navazujících vyhlášek
55. V garážích budou instalovány havarijní soupravy pro asanaci úniku ropných látek
z havarovaných vozidel (benzín, nafta, motorový olej).
56. V objektu bude umístěn dostatečný počet a objem sběrných nádob na tříděný odpad
(papír, plasty, sklo) a nebezpečný odpad.
57. Vysázené dřeviny budou udržovány v dobrém stavu a v případě potřeby bude
neprodleně provedena náhradní výsadba.
58. Ověřit vlivy stacionárních zdrojů na akustickou situaci u chráněných objektů.
V případě potřeby navrhnout a realizovat potřebná protihluková opatření.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na
žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením §10 odst. 3 zákona č.100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Josef Pavlík
pověřený vedením odboru
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Přehled použitých zdrojů:
Kuk R..: Bytový dům Novodvorská, Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, zpracované podle přílohy č.3 zákona, 11/2009
Závěr zjišťovacího řízení, Magistrátu hlavního města Prahy, SZn.: S-MHMP0921672/2009/OOP/VI/EIA/680-2/Lin ze dne 4.3.2010, včetně vyjádření k oznámení
Kuk R.: Bytový dům Novodvorská dle přílohy č.4 zákona 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, 11/2010
Bytový dům Novodvorská, Praha – Libuš – vrácení dokumentace podle zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění k doplnění a
přepracování, Č.j. S-MHMP-0921672/2009/OOP/VI/EIS/680-4e/Lin, ze dne 18.3.2011
Kuk R.: Přepracovaná dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí Bytový dům
Novodvorská dle přílohy č.4 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, 01/2012
Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků,
veřejnosti – viz příloha č.1 posudku
Stanovisko k požadavku SÚ ÚMČ Praha 12 nahradit demolované garáže a odstraněné
parkoviště, oboje na soukromém pozemku Hercesa CZ, v rámci přípravy projektu BD
Novodvorská Praha – Libuš, ze dne 28.9.2011, Česká komora autorizovaných architektů
Reakce investora na připomínky SVJ Zbudovská 768 a OS Z.-M.
Vyjádření k žádosti kapacitně objemové studie - Bytový dům Novodvorská, parc.č.
1123/48 a 1123/60, kat. ú. Libuš v MČ Praha – Libuš, Hlavní město Praha, Útvar rozvoje
Hl.m. Prahy, ze dne 29.9.2011
Vyjádření Dopravního podniku hlavního města Prahy ze dne 12.4.2012
Poznatky z konzultací se zástupci oznamovatele a projektanta
Poznatky z místního šetření
Související právní předpisy a literatura
http://geoportal.cenia.cz/
http://wgp.urm.cz/tms
http://www.env.cz/
http://www.magistrat.praha-mesto.cz/
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VIII. Přílohy
1

Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a
veřejnosti k dokumentaci vlivů záměru

2

Autorizace zpracovatelky posudku

3

Závěr zjišťovacího řízení, Magistrátu hlavního města Prahy, SZn.: S-MHMP0921672/2009/OOP/VI/EIA/680-2/Lin ze dne 4.3.2010, včetně vyjádření
k oznámení

4

Bytový dům Novodvorská, Praha – Libuš – vrácení dokumentace podle zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
k doplnění a přepracování, Č.j. S-MHMP-0921672/2009/OOP/VI/EIS/680-4e/Lin,
ze dne 18.3.2011

5

Stanovisko k požadavku SÚ ÚMČ Praha 12 nahradit demolované garáže a
odstraněné parkoviště, oboje na soukromém pozemku Hercesa CZ, v rámci
přípravy projektu BD Novodvorská Praha – Libuš, ze dne 28.9.2011, Česká
komora autorizovaných architektů

6

Reakce investora na připomínky SVJ Zbudovská 768 a OS Z.-M.

7

Vyjádření k žádosti kapacitně objemové studie - Bytový dům Novodvorská,
parc.č. 1123/48 a 1123/60, kat. ú. Libuš v MČ Praha – Libuš, Hlavní město Praha,
Útvar rozvoje Hl.m. Prahy, ze dne 29.9.2011

8

Vyjádření Dopravního podniku hlavního města Prahy ze dne 12.4.2012
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Datum zpracování posudku:
30.4.2012

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatelky posudku:
Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.
Hrádková 2362
Praha 9
19016
Tel. 732369388
Autorizace ke zpracování posudku
Držitelka autorizace č.j.: 10606/ENV/06, prodloužení autorizace č.j. 34743/ENV/10 vydané
Ministerstvem životního prostředí podle §19 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí.

Podpis zpracovatelky posudku
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Příloha 1
(vyjádř ení dotčených správních úřadů, dotčených
územně samosprávných celků a veřejnosti
k dokumentaci vlivů záměru)
Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
Vyjádření č.j.
S-MHMP-0921672/2009/7/00PNI
Ze dne :
26.3.2012
Hlavní město Praha, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Vyjádření č.j.
S-MHMP 101372/2012/Alu
Ze dne :
1.3.2012
Česká inspekce životního prostředí
ČIŽP/41/IPP/0921277.003/12/PBA
Vyjádření č.j.
Ze dne :
14.2.2012
Hygienická stanice hlavního města Prahy
Vyjádření č.j.
HSHMP-05473/2012Pol/339
Ze dne :
20.2.2012
Hl. m. Praha
Vyjádření č.j.
Ze dne :

1294/2012
28.2.2012

Městská část Praha 12
Usnesení č.
55.20.12
Ze dne :
22.2.2012
Městská část Praha Libuš
Usnesení č.
6/2012
Č.j.:
759/12
Ze dne :
29.2.2012
Společenství vlastníků jednotek Zbudovská 768
Ze dne:
29.2.2012
Občanské sdružení Areál Zbudovská-Mirotická, Zbudovská 763
Ze dne:
1.3.2012
Jana Hejtmánková
Ze dne:
4.3.2012
Ing. Lucie Šavelková, Ph.D.
Ze dne:
29.2.2012
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Společenství vlastníků jednotek Zbudovská 761, Zbudovská 761/3
Ze dne:
1.3.2012
Společenství vlastníků bytů Zbudovská č.p. 763 a 764 a Mgr. Radek Řezanka
Ze dne:
29.2.2012
p. Pavel Vosádlo
Ze dne:

29.2.2012
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