Magistrát hlavního města Prahy

Hotel Diplomat Praha
nová křídla
a veřejné podzemní garáže Diplomat
Posudek ve smyslu §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.

Únor 2011
odpovědný zpracovatel: Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

Hotel Diplomat Praha
nová křídla
a veřejné podzemní garáže Diplomat
Posudek ve smyslu §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.

Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.
Hrádková 2362
Praha 9
190 16

Zpracovatel posudku:

Prohlášení zpracovatele posudku:
Prohlašuji, že jsem posudek o vlivech záměru „Hotel Diplomat Praha - nová křídla a
veřejné podzemní garáže Diplomat“ na životní prostředí (dále jen „posudek“) zpracovala
jako 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 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. (dále je „zákon č.100/2001 Sb.“), ve smyslu §24
odst. 1 citovaného zákona, podle požadavků vyplývajících z §9 citovaného zákona.
Dále prohlašuji, že jsem se nepodílela na zpracování oznámení a dokumentace
posuzovaného záměru.

V Praze dne 21.2.2011

………………………………………………
Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.

2

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

Obsah:
Úvod .............................................................................................................................. 5
I.

Základní údaje ................................................................................................... 8

I.1.

Název záměru .................................................................................................... 8

I.2.

Kapacita (rozsah) záměru ................................................................................ 8

I.3.

Umístění záměru................................................................................................ 8

I.4.

Obchodní firma oznamovatele ......................................................................... 9

I.5.

IČ oznamovatele ................................................................................................ 9

I.6.

Sídlo (adresa) oznamovatele ............................................................................. 9

II.

Posouzení dokumentace .................................................................................... 9

II.1.

Úplnost dokumentace....................................................................................... 9

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení ..................................................................................................................... 11
II.3 Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí ........................................ 26
II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice ............................................................................................................... 26
III. Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí .......................................... 26
IV. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí ............................................. 28
V.

Vypořádání všech obdržených připomínek k dokumentaci........................ 29

VI. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní
prostředí ..................................................................................................................... 52
VII.

Návrh stanoviska ......................................................................................... 53

Přehled použitých zdrojů: ........................................................................................ 64
Příloha 1 ..................................................................................................................... 66
Příloha 2 ................................................................................................................... 120
Příloha 3 ................................................................................................................... 125

3

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

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

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
přírodní park
pozemky plnící funkci lesa
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
parky, historické zahrady a hřbitovy
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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:

Hotel Diplomat Praha
nová křídla
a veřejné podzemní garáže Diplomat
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
Posuzovaným záměrem je Hotel Diplomat Praha - nová křídla a veřejné podzemní garáže
Diplomat. Navrhována je zde přístavba dvou nových uličních křídel stávajícího hotelu
Diplomat. Severní křídlo u ulice Evropské (uliční) bude mít rozměry cca 90 x 13 m. jižní
křídlo (zahradní) bude mít půdorysné rozměry cca 75 x 12 m. Křídla budou mít výšku cca
27,5 m. V těchto křídlech bude vybudováno 170 lůžek ve 170 pokojích uličního křídla a
105 lůžek v 51 apartmánech zahradního křídla. V přízemí uličního křídla bude
vybudována kavárna pro 120 hostů, obchod o užitné ploše 767 m 2 a konferenční sál
s kapacitou 225 účastníků. S rekonstrukcí dojde k rozšíření možnosti parkování. Pod
hotelem bude po rekonstrukci garáž o 2 podlažích s kapacitou 134 parkovacích stání.
Jižně od zahradního křídla budou vybudovány podzemní garáže, které budou sloužit pro
parkování autobusů, návštěvníků hotelu a parkování obyvatel okolních domů.
Celková plocha dotčeného území činí 15 331 m2. Zastavěná plocha uličního křídla bude
činit 1 364 m2 , u zahradního křídla to bude 924 m2. Celková hrubá podlažní plocha
nadzemní části bude u uličního křídla činit 8 721 m2 u zahradního křídla 5 912 m2 .
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.10.10. a 10.6..:
10.10 Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích
chráněných podle zvláštních předpisů.
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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.
Navrhované funkční využití přístavby nových křídel pro ubytovací zařízení hotelového
typu, zařízení pro veřejné stravování a konferenční centrum je s platným ÚPn v souladu,
včetně míry využití. Přístavba podzemních garáží z jihu navrhovaného zahradního křídla
hotelu se umisťuje do plochy ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy, kde umístění
podzemního parkoviště bude výjimečně přípustné za předpokladu závazně stanovené
parkové kompozice, přijatelné druhové skladby a stanovení mocnosti terénu.
Podle zjištěných negativních vlivů ve zpracovaném oznámení a v souladu
s připomínkami v závěru zjišťovacího řízení byla v dokumentaci věnována pozornost
především hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší, akustickou situaci a z toho vyplývajících
dopadů na veřejné zdraví a to zejména v období výstavby. Zvýšená pozornost byla
rovněž věnována hodnocení vlivů na zeleň v území.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví související s hodnoceným záměrem jsou
v rámci procesu posuzování předmětem oznámení záměru „Hotel Diplomat Praha - nová
křídla a veřejné podzemní garáže Diplomat“ a dokumentace vlivů záměru „Hotel
Diplomat Praha - nová křídla a veřejné podzemní garáže Diplomat“ a tohoto posudku.
Ke zveřejněné dokumentaci bylo obdrženo celkem 9 vyjádření z toho 4 vyjádření
dotčených správních orgánů, 2 vyjádření dotčených územně samosprávných celků,
vyjádření občanského sdružení Via Praha 6, Společenství vlastníků domů v Praze 6
Kafkova 1459-60, 1462 a PPF GATE a.s..
Vzhledem k těmto vyjádřením se oznamovatel rozhodl svůj záměr přehodnotit a
zredukovat počet parkovacích míst v podzemních garážích. Nově budou mít podzemní
garáže pod parkem pouze 3 podlaží s kapacitou 201 parkovacích míst pro osobní vozidla
a 8 míst pro autobusy. To znamená redukci 104 parkovacích míst pro residenty
z původních 259 parkovacích stání.
Zpracovatelka posudku nepožadovala zpracování nové nebo doplněné dokumentace EIA,
z důvodu, že redukovaný záměr je menší a jsou u něho předpokládány menší a méně
významné vlivy než u původně předloženého záměru. Předmětem posudku je tedy
původní dokumentace o hodnocení vlivů (EIA) záměru „Hotel Diplomat Praha - nová
křídla a veřejné podzemní garáže Diplomat“, se zohledněním redukce (zmenšení rozsahu)
předloženého záměru.
Pro redukovaný záměr nejsou uvedeny žádné konkrétní údaje. Vzhledem k redukci
rozsahu záměru a z toho vyplývající redukci vyvolané dopravy lze předpokládat, že emise
a hluk z parkování automobilů v garážích budou adekvátně nižší.
Vzhledem ke zmenšení objemu zemních prací z původních 66 000 m3 na 57 000 m3 dojde
i ke zmenšení množství emisí produkovaných v této fázi výstavby. V případě částic PM10
se jedná o snížení objemu nakládané zeminy a snížení pohybu nákladních vozidel při
odvozu zeminy.
V dalším stupni projektové dokumentace bude prověřena možnost zmenšení plochy
záboru pro podzemní garáže pod parkem a tím možnost zachování rostlého terénu
v zájmovém území.
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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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I.
I.1.

Posudek EIA

Základní údaje
Název záměru

Hotel Diplomat Praha - nová křídla a veřejné podzemní garáže Diplomat

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.10.10. a 10.6..:
10.10 Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích
chráněných podle zvláštních předpisů.
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.
Posuzovaným záměrem je Hotel Diplomat Praha - nová křídla a veřejné podzemní garáže
Diplomat. Navrhována je zde přístavba dvou nových uličních křídel stávajícího hotelu
Diplomat. Severní křídlo u ulice Evropské (uliční) bude mít rozměry cca 90 x 13 m. jižní
křídlo (zahradní) bude mít půdorysné rozměry cca 75 x 12 m. Křídla budou mít výšku cca
27,5 m. V těchto křídlech bude vybudováno 170 lůžek ve 170 pokojích uličního křídla a
105 lůžek v 51 apartmánech zahradního křídla. V přízemí uličního křídla bude
vybudována kavárna pro 120 hostů, obchod o užitné ploše 767 m 2 a konferenční sál
s kapacitou 225 účastníků. S rekonstrukcí dojde k rozšíření možnosti parkování. Pod
hotelem bude po rekonstrukci garáž o 2 podlažích s kapacitou 134 parkovacích stání.
Jižně od zahradního křídla budou vybudovány podzemní garáže, které budou sloužit pro
parkování autobusů, návštěvníků hotelu a parkování obyvatel okolních domů. Tyto
garáže budou mít 4 podzemní podlaží s kapacitou 305 parkovacích míst pro osobní
vozidla a 8 míst pro autobusy.
Vzhledem k obdrženým negativním vyjádřením k dokumentaci se oznamovatel rozhodl
svůj záměr přehodnotit a zredukovat počet parkovacích míst v podzemních garážích.
Nově budou mít podzemní garáže pod parkem pouze 3 podlaží s kapacitou 201
parkovacích míst pro osobní vozidla a 8 míst pro autobusy. To znamená redukci 104
parkovacích míst pro residenty z původních 259 parkovacích stání.
Celková plocha dotčeného území činí 15 331 m2. Zastavěná plocha uličního křídla bude
činit 1 364 m2 , u zahradního křídla to bude 924 m2. Celková hrubá podlažní plocha
nadzemní části bude u uličního křídla činit 8 721 m2 u zahradního křídla 5 912 m2 .

I.3.

Umístění záměru

kraj:

Hlavní město Praha

obec:

Městská část Praha 6

katastrální území:

Dejvice
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I.4.

Obchodní firma oznamovatele

Název:

I.5.

Recoop Tour, a.s.
Evropská 15
160 41 Praha 6

IČ oznamovatele

IČO:

I.6.

00253154

Sídlo (adresa) oznamovatele

sídlo:

II.

Posudek EIA

Evropská 15
160 41 Praha 6

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:
1
2
3
4
5

Modelové hodnocení kvality ovzduší
Akustická studie
Studie hodnocení zdravotních rizik
Dendrologický průzkum
Doklady
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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:
Oznámení k záměru „Hotel Diplomat Praha - nová křídla a veřejné podzemní garáže
Diplomat“ bylo dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., rozesláno k vyjádření příslušným
dotčeným správním úřadům, dotčeným územním samosprávným celkům a jejich
prostřednictvím i veřejnosti. Informace o oznámení byla zveřejněna na příslušných
úředních deskách a dále na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí a
Magistrátu hlavního města Prahy.
Z připomínek k oznámení v rámci zjišťovací řízení dle § 7 citovaného zákona vyplývá, že
jsou k realizaci předmětného záměru připomínky.
Týká se to zejména míry využití území, vzhledem k předpokládanému zhoršení kvality
ovzduší v souvislosti s výstavbou podzemních garáží se toto nedoporučuje, kácení dřevin
a následné realizaci sadových úprav, doporučeno je využití centrálního zdroje tepla,
požadováno je měření hluku.
K záměru vznesli připomínky:Hlavní město Praha, městská část Praha 6, Hygienická
stanice hlavního města Prahy, pobočka Praha – severozápad, Česká inspekce životního
prostředí – oblastní inspektorát Praha, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu MHMP, odbor ochrany prostředí MHMP, Výbor 405 Společenství vlastníků domů
v Praze 6, Dejvice, Kafkova 1459-60, 1462 a Bytové družstvo Nová jistota a Společenství
vlastníků bytových jednotek Praha 6, Kafkova 1456 a 1458.
Z vyjádření vyplývá, že je vhodné podrobit projednávaný záměr ještě podrobnějšímu
zhodnocení vlivů na životní prostředí ve smyslu cit. Zákona.
Na základě zjišťovacího řízení, provedeného podle § 7 citovaného zákona, vlastního
posouzení oznámení a všech obdržených připomínek a doporučení k oznámení dospěl
Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí k závěru, že záměr

Hotel Diplomat Praha - nová křídla a veřejné podzemní garáže Diplomat
bude
dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
neboť z předloženého oznámení dle přílohy č.3 zákona, a z obdržených vyjádření
vyplývá, že záměr je umisťován do území se značnou hlukovou a imisní zátěží v důsledku
dopravní situace v území a realizací záměru by mohlo dojít k významnému ovlivnění
životního prostředí a veřejného zdraví.
Příslušný úřad proto požaduje zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
podle přílohy č.4 k citovanému zákonu (dále jen dokumentace) a při zpracování
dokumentace využít všechny relevantní připomínky uplatněné k oznámení.
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Z provedeného zjišťovacího řízení vyplývá, že největší důraz je třeba klást na hodnocení
vlivů na kvalitu ovzduší, akustickou situaci a z toho vyplývajících dopadů na veřejné
zdraví, a to zejména v období výstavby. Zvýšená pozornost je také třeba věnovat
zhodnocení vlivů na zeleň v území.
Z textu a z příloh dokumentace jednoznačně vyplývá, že základní požadavky na
posouzení vlivů na kvalitu ovzduší, akustickou situaci a zeleň jsou v předložené
dokumentaci odpovídajícím způsobem zpracovány. Dokumentace rovněž respektuje
doporučení v oznámení na změnu vytápění. Oproti předpokladům uvedeným v oznámení
došlo na základě dohody s MČ Praha 6 ke změně navrhovaného způsobu vytápění.
Původně bylo uvažováno se zřízením plynových kotelen, nově se předpokládá, že
zdrojem tepla pro budovaná křídla bude centrální zásobování teplem.
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.
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
11
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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.
Na základě změny rozsahu záměru během zpracování posudku (podrobněji viz úvod
posudku) dodávám, že v redukovaném záměru nebude realizováno 1 patro
podzemních garáží pod parkem. Nově budou mít podzemní garáže pod parkem
pouze 3 podlaží s kapacitou 201 parkovacích míst pro osobní vozidla a 8 míst pro
autobusy. To znamená redukci 104 parkovacích míst pro residenty z původních 259
parkovacích stání. Tato změna bude znamenat zmenšení objemu výkopových prací
z původních 66 000 m3 redukci na 57 000 m3.
Dokumentace uvádí v části možnost kumulace s jinými záměry:
- Výstavba metra trasy A
- Nová budova ČVUT – fakulta Architektury
- Dejvice Centre
- Revitalizace objektu Jugoslávských partyzánů 3
- Prodloužení tramvajové trati do Podbaby
- Bytový dům na Santince
- Rekonstrukce areálu UACHB AV ČR
- Obchodní centrum Podbaba
- Administrativní objekt Evropská 11
- Rekonstrukce a rozšíření objektu Telehouse
- Modernizace trati Praha – Kladno
Drobným nedostatkem je, že tyto záměry nejsou v mapových přílohách
dokumentace ani schematicky zakresleny.
Zdůvodnění potřeby záměru a jejího umístění je dostatečně podrobné.
Ve výčtu navazujících rozhodnutí podle §4 odst. 4 a správních úřadů je třeba
doplnit:
Souhlas s kácením mimolesní zeleně dle zákona č.114/1992Sb., vydává příslušný
úřad městské části.
Projednání u příslušného vodoprávního úřadu dle ust. § 15 zákona č.254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků.
V souladu s ustanovením §14 odst. 7 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve
znění pozdějších předpisů bude projektová dokumentace v rozpracovanosti
projednána s příslušnou odbornou organizací státní památkové péče. poté bude
předložena MHMP – OKP k projednání ve správním řízení dle ustanovení §14 odst.
2 citovaného zákona
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Záměr nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků
plnících funkci lesa.
Hodnocení:
Kapitola obsahuje základní informace o záborech půdy. Obvykle se v této kapitole
uvádějí ochranná pásma, která se v zájmovém území nacházejí. V tomto případě by
bylo vhodné uvést ochranné pásmo metra.
Základním platným dokumentem pro pražské metro je vyhl. 177/1995 Sb.
ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah a zákon o
drahách č. 266/1994 Sb. K ochraně metra a jeho provozu (viz § 8 zákona č. 266/1994
Sb.) slouží ochranné pásmo metra (OPM). Pro speciální objekty (OSM) vychází
určení ochranného pásma z předpisu CO-6-5.
Metro patří mezi dráhy městské, jejichž provoz je vedený po vlastním tělese, zcela
odděleně od jiných provozů. Ochranné pásmo je určité vymezené okolí dráhy, v
němž se dráze zajišťuje zvýšená ochrana. Ustanovení o ochranném pásmu (OPM)
především sleduje, aby provoz dráhy byl zajištěn proti vlivům bezprostředního
okolí a mohl tak bezpečně a nerušeně probíhat. Má však též umožnit další rozvoj
dráhy, nastane-li potřeba dráhu rozšířit, nebo jinak přebudovat. OP vzniká
vydáním územního rozhodnutí.
V OPM je dovoleno stavět pouze drážní stavby. Pro jiné nutné stavby musí
stavebníci žádat o povolení výjimky pro stavbu v OP drážní správní orgán (MÚOD).
Správcem OPM je u provozovaných tras metra DP-Metro. Ochranné pásmo metra
je vytvořeno na základě těchto zásad:
• vnější hranice OPM u traťových a staničních tunelů (kruhových i
obdélníkových) tvoří svislé plochy vedené ve vzdálenosti 35 m od osy krajní
koleje
• vnější hranice OPM stanic, vestibulů, větracích šachet, štol, eskalátorových
tunelů a ostatních podpovrchových staveb majících charakter drážního
tělesa je svislá plocha vedená ve vzdálenosti 31,5 m od vnějšího obrysu
stavební konstrukce tj. 30m od obvodu dráhy. Tatáž hranice platí pro ostatní
drážní stavby na pozemcích ve správě drážního podniku, který slouží
provozu metra, jeho zabezpečení, údržbě a ochraně
• vnitřní hranici ochranného pásma tvoří obvod dráhy. Obvod dráhy je
vymezen svislými plochami vedenými 3 m od osy koleje, nejméně však 1,5 m
od staveb drážního tělesa. Obvod dráhy vzniká nejpozději při vydání
územního rozhodnutí.
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http://wgp.urm.cz/tms

2. Voda
Dokumentace uvádí základní informace o potřebě vody v období výstavby a provozu.
Napojení nových křídel hotelu na pitnou vodu bude provedeno ze stávajících přípojek
pitné vody DN150, které kapacitně vyhovují i pro návrhový stav.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Dokumentace zde podrobně uvádí potřeby elektrické energie v období výstavby a
následně v období provozu záměru.
Oproti údajům uvedeným v oznámení, došlo na základě dohody s MČ Praha 6 ke změně
navrhovaného způsobu vytápění. Původně bylo uvažováno se zřízením plynových
kotelen a nyní bude záměr napojen na centrální zásobování teplem. V dokumentaci je
tabulárně specifikována potřeba tepla obou nových křídel hotelu.
Dále je v dokumentaci uvedena celková bilance chladu a množství přiváděného vzduchu.
Celková potřeba chladu je 109 723 m3/hod vzduchu. Na střechu objektu bude vyfukováno
cca 53 000 m3/hod vzduchu z prostoru garáží.
Zemní plyn nebude v rámci posuzovaného záměru využíván ani pro vytápění ani pro
vaření.
Charakter záměru nepředpokládá zvýšené nároky na spotřebu surovin.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Předpokládá se dopravní napojení záměru na ulici Generála Píky ve stávající úrovňové
křižovatce a dále s napojením malými oblouky na ulici Evropskou. V rámci realizace
záměru dojde ke změně dopravního řešení v okolí hotelu. Stávající rampy do garáží
hotelu budou zrušeny, na jejich místě bude vybudována Piazza. Předpolí hotelu bude
vybaveno provozní smyčkou pro předjezd osobních vozidel k hlavnímu vstupu,
obslužnou hranou pro příjem autobusů hotelových hostů a novým rampovým napojením
do podzemních garáží.
Nároky na dopravu v klidu jsou vypočteny dle vyhlášky č.26/1999 Sb. hl. m. Prahy.
Celkem bude v podzemí pro hotel vybudováno 134 stání a 46 stání pro špičkovou potřebu
konferenčního centra. Celkem bude k dispozici 180 stání. V garážích pod parkem bude
pro potřeby rezidentů k dispozici 259 stání. Tato stání budou pronajímána obyvatelům
okolních domů a budou řešit nedostatek parkovacích míst v území.
Podle zpracovaných dopravně-inženýrských podkladů zpracovaných URM se
předpokládá příjezd 391 osobních vozidel za den a stejný počet odjezdů. Zásobování
objektu bude zajištěno lehkými nákladními auty v počtu 10 vozidel za den. Do garáží
budou zajíždět autobusy v počtu maximálně 20 za den.
Hodnocení:
U redukovaného záměru budou mít podzemní garáže pod parkem pouze 3 podlaží
s kapacitou 201 parkovacích míst pro osobní vozidla a 8 míst pro autobusy. To
znamená redukci 104 parkovacích míst pro residenty z původních 259 parkovacích
stání. S ohledem na snížení kapacity podzemních garáží dojde i ke snížení počtu
příjezdů osobních vozidel, tento počet bude upřesněn v dokumentaci pro územní
rozhodnutí.
III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
V dokumentaci jsou uvedeny zdroje znečišťování ovzduší související s posuzovaným
záměrem v období výstavby i provozu.
Výstavba posuzovaného záměru bude probíhat v souběhu s výstavbou budovy Evropská
11 na sousedním pozemku. V dokumentaci je uvedeno, že stavby budou koordinovány
tak, aby nedocházelo k překrývání fází výstaveb s největšími emisemi znečišťujících
látek (hloubení stavební jámy a zakládání).
V dokumentaci jsou uvedeny emise z provozu garáží a vozidel na navazujících
komunikacích. Emise jsou uvedeny pro polutanty PM10, NOx a benzen.
Hodnocení:
Pro redukovaný záměr nejsou uvedeny žádné konkrétní údaje. Vzhledem k redukci
rozsahu záměru a z toho vyplývající redukci vyvolané dopravy lze předpokládat, že
emise z parkování automobilů v garážích budou adekvátně nižší.
Vzhledem ke zmenšení objemu zemních prací z původních 66 000 m3 na 57 000 m3
dojde i ke zmenšení množství emisí produkovaných v této fázi výstavby. V případě
částic PM10 se jedná o snížení objemu nakládané zeminy a snížení pohybu
nákladních vozidel při odvozu zeminy.
V kapitole je uvedeno, že budou vznikat emise ze spalování zemního plynu
v souvislosti s vytápěním. Vzhledem k údajům uvedeným v kapitole B.II.3.4, lze toto
považovat pouze za formální nedopatření.
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
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2. Odpadní vody
Dokumentace uvádí základní informace o druhu a množství odpadních vod: srážkové,
splaškové a voda ze stavebních jam. Největší nový objem odtoku je třeba očekávat ze
střechy parku, který je v současné době zelení na rostlém terénu a bude převeden na zeleň
na střešní konstrukci podzemních garáží.
Hodnocení:
V kapitole B.III.2 je uvedeno, že voda ze stavebních jam bude čerpána do
sedimentačních nádrží a po usazení kalu vsakována v plochách zeleně v okolí.
K tomuto účelu bude vybudován vypouštěcí objekt. V kapitole týkající se vlivu na
geologické a hydrogeologické poměry (D.I.5) je ale uvedeno, že vzhledem
k prakticky nepropustnému podloží bude nutné tyto vody odvádět do jednotné
kanalizace pro veřejnou potřebu v ulici Evropská. Způsob likvidace vod ze
stavebních jam je proto nutné v dalším stupni přípravy projektu upřesnit.
3. Odpady
Dokumentace uvádí odpady z provozu a výstavby a způsob nakládání s odpady.
Hodnocení:
V dokumentaci nejsou uvedena zařízení k využití či odstranění odpadů z výstavby
v zájmovém území.
4. Ostatní
Hluk
V dokumentaci jsou uvedeny zdroje hluku během provozu – stacionární zdroje na střeše
křídel a pojezdy automobilů po komunikacích. Dále jsou zde uvedeny akustické
parametry stavebních strojů, které budou použity během výstavby.
Hodnocení:
V další fázi projektové přípravy (po zpracování podrobného POV) je třeba
vyhodnotit akustickou zátěž ze stavby, a to i pro pohyb obslužné dopravy staveniště
po navazujících komunikacích. Tato podmínka bude součástí stanoviska.
V této kapitole není provedeno hodnocení vlivu vibrací.
Záření
V dokumentaci je uvedeno, že posuzovaný záměr nebude zdrojem elektromagnetického
ani radioaktivního záření.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
5. Doplňující údaje
V dokumentaci tato kapitola není uvedena.
Hodnocení:
Vzhledem k tomu, že tato kapitola není v dokumentaci uvedena, lze předpokládat,
že zpracovatel dokumentace nepovažoval za nezbytné uvádět další doplňující
informace. Takto zpracovaná část B.III. neodpovídá struktuře dle náležitostí
dokumentace části B.III. Údaje o výstupech dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

16

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dokumentace
uvádí
v jednotlivých
kapitolách
environmentálních charakteristik zájmového území.

výčet

nejvýznamnějších

1. Územní systém ekologické stability
Posuzovaný záměr není navrhován v blízkosti prvků ÚSES, jsou zde uvedeny pouze
prvky regionálního a neregionálního ÚSES.
Hodnocení:
Mírným nedostatkem je zákres prvků ÚSES do přehledné situace širších vztahů pro
posuzovaný záměr.
2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky,
ostatní chráněná území
V dokumentaci jsou uvedeny nejbližší chráněná území.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Mírným nedostatkem je zákres zvláště chráněných území, PP a VKP do
přehledné situace širších vztahů pro posuzovaný záměr.
3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V dokumentaci je uvedeno, že posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu Pražské
památkové rezervace a na hranici památkové zóny Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice.
Dále jsou zde tabelárně uvedeny nemovité kulturní památky v blízkosti záměru.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Mírným nedostatkem je zákres uváděné památkové zóny, ochranného
pásma a památek do přehledné situace širších vztahů pro posuzovaný záměr.
4. 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. Bez připomínek.
5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
V dokumentaci je uvedeno, že území není využíváno nad míru únosného zatížení. Podle
výsledků hodnocení kvality ovzduší se však předpokládá překročení imisního limitu pro
denní koncentrace PM10.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
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6. Staré ekologické zátěže
V kapitole se uvádí, že se v místě navrhovaného záměru nepředpokládají staré ekologické
zátěže.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
7. Extrémní poměry v dotčeném území
V kapitole se uvádí, že se v zájmové lokalitě nevyskytují extrémní poměry abiotického
nebo biotického charakteru.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Kvalita ovzduší
V kapitole je uvedeno, že v zájmovém území se nenachází žádná měřící stanice kvality
ovzduší. Proto byla úroveň znečištění ovzduší hodnocena na základě projektu Modelové
hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy. Na základě vypočtených hodnot je
možné lokalitu hodnotit jako středně až silně imisně zatíženou.
Hodnocení:
Kapitola obsahuje potřebné informace. Bez připomínek.
2. Hluk
V této kapitole jsou uvedeny údaje o současné hladině hluku podle Atlasu životního
prostředí v Praze z roku 2000. V rámci hlukové studie bylo provedeno měření hluku na
fasádě hotelu Diplomat v roce 2009.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
3. Povrchové vody
Dokumentace uvádí základní údaje o povrchových vodách v dotčeném území.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
4. Půda
V zájmovém území se nenachází pozemky zemědělského půdního fondu ani PUFL.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující.
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5. Geologické poměry
V dokumentaci je popsána geologie dotčeného území.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
6. Hydrogeologie
V dokumentaci je uvedena hydrogeologie řešeného území a údaje o hladině podzemní
vody.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
7. Fauna
V dokumentaci se uvádí, že v zájmovém území byly zaznamenány běžné druhy
bezobratlých a nebyl prokázán výskyt obojživelníků ani plazů. V zájmovém území
nebyly zaznamenány zvláště chráněné druhy živočichů.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
8. Flóra
V dokumentaci jsou shrnuty údaje z provedeného dendrologického průzkumu
v zájmovém území. V zájmovém území jsou zaznamenány zvláště chráněné druhy
rostlin.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
9. Krajina
V této kapitole je uvedena charakteristika krajinného rázu v zájmovém území.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
10.
Radon
V této kapitole jsou uvedeny výsledky radonového průzkumu. Dotčené pozemky jsou
zařazeny do kategorie se středním radonovým indexem. Tato kategorie již vyžaduje
realizaci ochranných opatření proti pronikání radonu z podloží do budov.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
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11.
Doprava
V této kapitole je popsána jak doprava v klidu, tak dopravní intenzity z roku 2009 dle
TSK-ÚDI na hlavních dopravních tazích v zájmovém území.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
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 dotčené území je zatěžováno na hranici únosnosti, především z hlediska hlukové
zátěže a znečištění ovzduší. Podle výsledků hodnocení kvality ovzduší je nutné v této
lokalitě očekávat překročení imisního limitu pro denní koncentrace PM10.
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
Dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. je název této části KOMPLEXNÍ
CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Názvy kapitol dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
2. Vlivy na ovzduší a klima
3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické vlivy
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
5. Vlivy na půdu
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
8. Vlivy na krajinu
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V posuzované dokumentaci je část D.I členěna do 11 kapitol, které jsou dále popsány.
Tyto kapitoly jsou odlišně členěny od členění, které je dáno přílohou č.4 zákona
č.100/2001 Sb. náležitosti dokumentace. Přesto je možné v dokumentaci potřebné údaje o
předpokládaných vlivech záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich
velikosti a významnosti dohledat. Informace uvedené v dokumentaci lze považovat za
dostačující.
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. Hlavními faktory, které
mohou být realizací záměru významněji ovlivněny, budou tedy hluk a znečištění ovzduší.
Konstatováno je v této kapitole, že provoz objektu nebude pro okolí představovat
negativní sociálně ekonomické vlivy. Tabelárně je provedeno vyhodnocení účinků hluku
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v zástavbě dotčené nárůstem hluku. V závěru této kapitoly je doporučeno zajistit
neprůzvučnost oken u dotčených přilehlých domů.
Hodnocení:
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je provedeno dostatečně
podrobně. Bez připomínek.
Pro redukovaný záměr nejsou uvedeny žádné konkrétní údaje. Vzhledem k redukci
rozsahu záměru a z toho vyplývající redukci vyvolané dopravy lze předpokládat, že
znečištění ovzduší a hluk z parkování automobilů v garážích budou adekvátně nižší.
2.
Vlivy na kvalitu ovzduší
Dokumentace hodnotí etapu výstavby i provozu záměru. Vyhodnocení imisní zátěže bylo
provedeno pro oxid dusičitý NO2, benzen a suspendované částice frakce PM10, jakožto
charakteristické znečišťující látky související s automobilovou dopravou. Pro období
výstavby byla hodnocena situace s nejhoršími emisními a meteorologickými
podmínkami. Doporučeno je v období výstavby kropení prašných ploch, mytí automobilů
a mokré čištění vozovky. Po uvedení záměru do provozu nebude změna imisní situace
pro okolní obytnou zástavbu významná.
Hodnocení:
Popis vlivů na ovzduší je proveden standardním způsobem. S uvedenými závěry lze
souhlasit bez připomínek.
Pro redukovaný záměr nejsou uvedeny žádné konkrétní údaje. Vzhledem k redukci
rozsahu záměru a z toho vyplývající redukci vyvolané dopravy lze předpokládat, že
znečištění ovzduší z parkování automobilů v garážích budou adekvátně nižší.
3.
Vliv na akustickou situaci
Dokumentace hodnotí hluk z provozu i realizace záměru. Vzhledem k blízkosti obytných
domů lze během stavebních prací očekávat překročení hygienického limitu 65 dB ve
venkovním chráněném prostoru obytných objektů. Proto je v dokumentaci navržen
soubor opatření na snížení hluku v období výstavby. Mezi tato opatření patří: výstavby
PHS o výšce 2m při severní hranici staveniště a 4m PHS u zahradního křídla hotelu a
podzemních garáží. Před zahájením stavby bude nutné provést měření neprůzvučnosti
oken dotčených domů.
Stacionární zdroje na objektu nezpůsobí překračování hygienických limitů. Po realizaci
záměru dojde v zájmovém území ke změně hlukové zátěže. K nárůstu hlukové zátěže
dojde vlivem zvýšení dopravy podél odjezdových a příjezdových tras. Pokles hluku
nastane na hranici chráněného prostoru stávajícího hotelu. Ekvivalentní hladina
akustického tlaku u severního křídla bude překročena, proto je zde navrženo větrání
pomocí vzduchotechniky.
Hodnocení:
Popis vlivů na akustickou situaci je proveden standardním způsobem. S uvedenými
závěry lze souhlasit bez připomínek. Mírným nedostatkem, že v této kapitole ani
v hlukové studii není věnována pozornost vibracím. Toto bude nutné doplnit na
základě podmínek stanovisky v dalších stupních projektové dokumentace.
Pro redukovaný záměr nejsou uvedeny žádné konkrétní údaje. Vzhledem k redukci
rozsahu záměru a z toho vyplývající redukci vyvolané dopravy lze předpokládat, že
hluk z parkování automobilů v garážích budou adekvátně nižší.
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4.
Vlivy na povrchové vody
V dokumentaci je uvedeno, že nebyl identifikován možný vliv na povrchové vody.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
5.
Vlivy na geologické a hydrogeologické poměry
V dokumentaci je uvedeno, že posuzovaný záměr nebude mít vliv na horninové prostředí.
Vlivem realizace záměru dojde ke snížení množství zasakovaných dešťových vod, jde o
plochu parku nad podzemními garážemi. Doložen je výpočet navýšení odtoku dešťových
vod. Vzhledem k nepropustnosti podloží se nepředpokládá jejich však. Doporučeno je
dešťovou vodu jímat a používat k zálivce zeleně.
Hodnocení:
V kapitole B.III.2 je uvedeno, že voda ze stavebních jam bude čerpána do
sedimentačních nádrží a po usazení kalu vsakována v plochách zeleně v okolí.
K tomuto účelu bude vybudován vypouštěcí objekt. V kapitole týkající se vlivu na
geologické a hydrogeologické poměry (D.I.5) je ale uvedeno, že vzhledem
k prakticky nepropustnému podloží bude nutné tyto vody odvádět do jednotné
kanalizace pro veřejnou potřebu v ulici Evropská. Způsob likvidace vod ze
stavebních jam je proto nutné v dalším stupni přípravy projektu upřesnit.
6.
Vlivy na půdu
V kapitole je uvedeno doporučení pro stavební práce proti lokální kontaminaci
horninového prostředí.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
7.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Tato kapitola je členěna na části:
• Vliv na flóru – zeleň odstraňovaná a vysazovaná
• Vliv záměru na faunu
Hodnocení:
V přehledu odstraňovaných keřových skupin na str. 67, jsou uvedeny položky SK 9SK15. Ve výkresu č.22 kácení dřevin jsou tyto položky zakresleny jako ponechané
keře.
Tyto keřové skupiny SK9-SK15 nebudou odstraněny. Tato nepřesnost není zásadní.
Popis vlivů na flóru, faunu a ekosystémy vychází z provedených průzkumů, rozsah
hodnocení odpovídá požadavkům zákona, s uvedenými závěry lze souhlasit.
8.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
V kapitole je konstatováno, že posuzovaný záměr nebude mít vliv na krajinný ráz.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
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9.
Vliv na chráněná území přírody
Posuzovaný záměr nebude mít vliv na chráněná území přírody.
Hodnocení:
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
10.

Vlivy na architektonické památky, archeologická naleziště a ostatní
objekty
Je konstatováno, že záměr nebude mít vliv na kulturní památky. Posuzovaný záměr se
nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.
Hodnocení:
S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Způsob hodnocení
lze považovat za dostačující.
11.
Ostatní vlivy
V kapitole je uvedeno, že žádné významné vlivy na složky životního prostředí nebyly
identifikovány.
Hodnocení:
S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Způsob hodnocení
lze považovat za dostačující.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z
hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
V kapitole je uvedeno, že mezi nejvýznamnější vlivy patří produkce znečišťujících látek
a změna akustické situace. Vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
II.

Hodnocení:
S uvedenými charakteristikami lze souhlasit bez zásadních připomínek.
III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Dokumentace uvádí možnosti vzniku havárií při provozu a výstavbě záměru.
Hodnocení:
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech je provedena standardním způsobem. S uvedenými závěry lze souhlasit bez
připomínek.
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.
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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.
V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
V dokumentaci je uveden přehled použitých podkladů a metod (model ATEM, model
MEFA 06, model Hluk+).
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.
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 – projektová dokumentace pro územní řízení. V dalších stupních projektové
dokumentace budou doplněny: údaje o množství stavebního odpadu, detaily technického
a technologického řešení záměru a přesná organizace výstavby.
Hodnocení:
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
Záměr byl z hlediska procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložen
jednovariantně. Při hodnocení vlivů stavby na složky životního prostředí byla varianta
výstavby porovnána s variantou zachování současného stavu. Na základě provedených
hodnocení je konstatováno, že realizace záměru nebude představovat významné zhoršení
životního prostředí pro obyvatele přilehlých obytných domů.
Hodnocení:
Hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v dokumentaci provedeno
ve vztahu k stavu v dotčeném území bez realizace záměru jako referenční variantě,
která prakticky představuje variantu nulovou. S uvedeným hodnocením lze
souhlasit.
F. Závěr
V závěru je konstatováno, že v rámci dokumentace EIA byly shromážděny a
vyhodnoceny dostupné údaje o vlivech výstavby a provozu nových křídel hotelu
Diplomat v Praze a veřejných podzemních garáží. Na základě vyjádření orgánů státní

24

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

správy a samosprávy k oznámení zpracovanému v prosinci 2009 došlo ke změně způsobu
vytápění ze zemního plynu na centrální teplo a změněna byla koncepce parku.
Konstatováno je rovněž, že hlavním zdrojem zatížení životního prostředí bude
automobilová doprava. V rámci hodnocení záměru bylo prokázáno, že výstavba a provoz
záměru nezpůsobí nepřijatelné změny v hlukovém a imisním zatížení životního prostředí.
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
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, 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
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.
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II.3 Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V dokumentaci je provedeno porovnání varianty nulové (bez výstavby) s variantou
aktivní.
Oproti oznámení došlo ke změnám:
• Bylo rozhodnuto o využití centrálního zásobování teplem pro nová křídla hotelu
• Byla upřesněna koncepce řešení parku
Vlivy aktivní varianty na životní prostředí při uplatnění navržených ochranných opatření
nebudou představovat nepřijatelné změny životního prostředí pro obyvatele dotčených
obytných domů.
Hodnocení:
Ke zveřejněné dokumentaci bylo obdrženo celkem 9 vyjádření z toho 4 vyjádření
dotčených správních orgánů, 2 vyjádření dotčených územně samosprávných celků,
vyjádření občanského sdružení Via Praha 6, Společenství vlastníků domů v Praze 6
Kafkova 1459-60, 1462 a PPF GATE a.s..
Vzhledem k těmto vyjádřením se oznamovatel rozhodl svůj záměr přehodnotit a
zredukovat počet parkovacích míst v podzemních garážích. Nově budou mít
podzemní garáže pod parkem pouze 3 podlaží s kapacitou 201 parkovacích míst pro
osobní vozidla a 8 míst pro autobusy. To znamená redukci 104 parkovacích míst pro
residenty z původních 259 parkovacích stání.
Pro redukovaný záměr nejsou uvedeny žádné konkrétní údaje. Vzhledem k redukci
rozsahu záměru a z toho vyplývající redukci vyvolané dopravy lze předpokládat, že
emise a hluk z parkování automobilů v garážích budou adekvátně nižší.
Vzhledem ke zmenšení objemu zemních prací z původních 66 000 m3 na 57 000 m3
dojde i ke zmenšení množství emisí produkovaných v této fázi výstavby. V případě
částic PM10 se jedná o snížení objemu nakládané zeminy a snížení pohybu
nákladních vozidel při odvozu zeminy.
Redukovanou variantu záměru je tedy možno pokládat i za optimální variantu
záměru.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
přesahujících státní hranice
Vzhledem k umístění stavby a jejímu rozsahu nebudou vlivy v žádném případě
přesahovat státní hranice, je konstatováno v dokumentaci. 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.
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
výstavba nových křídel hotelu Diplomat a veřejných podzemních garáží Diplomat.
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Stavba je napojena na stávající inženýrské sítě. Pro vytápění nových křídel je navrženo
centrální zásobování teplem. Splaškové vody z uličního křídla budou odvedeny jednou
kanalizační přípojkou, napojenou do stávající vstupní šachty kanalizace DN 400 na
východní straně hotelu. Splaškové vody ze zahradního křídla budou odvodněny jednou
kanalizační přípojkou napojenou do stávající vstupní šachty kanalizace DN 400
procházející u východní strany hotelu. Dešťové vody ze střech a teras objektů budou
svedeny vnitřními dešťovými svody s napojením do kanalizační přípojky. Voda z parku
bude odvedena do kanalizace DN 400 na východní straně hotelu. Na základě výpočtů
akustické studie je navrženo pro severní křídlo větrání pomocí vzduchotechniky tak, aby
byly splněny nároky na výměnu a kvalitu vzduchu v pokojích. Vlastní objekt hotelu
Diplomat je a bude napojen na mezilehlou obslužnou komunikační spojku Evropská –
Generála Píky. Záměr předpokládá posílení obslužné funkce této spojky. Nároky na
dopravu v klidu byly vypočteny dle platné vyhlášky č.26/1999 Sb. hl. m. Prahy. Celkem
bude v podzemí pro hotel vybudováno 134 stání a 46 stání pro špičkovou potřebu
konferenčního centra. V garážích pod parkem bude pro potřeby rezidentů k dispozici 155
stání. V souvislosti s posuzovaným záměrem jsou navrhovány i nové plochy zeleně, jde
o: stromořadí v ulici Evropská, Pizzu, stromy podél východní fasády, atrium, park na
garážích, stinný dvorek u vstupního lobby, zeleň mezi hotelem a zahradním křídlem a
extenzivní zeleň na střechách.
V daném případě lze konstatovat, že navržené technické řešení v daném stupni přípravy
záměru je v zásadě v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. V technickém
řešení záměru nebyly identifikovány závažné nedostatky, které by mohly být ve střetu
s ochranou životního prostředí. Záměr je již cíleně řešen tak, aby minimalizoval své
nepříznivé vlivy na složky životního prostředí a na obyvatelstvo.
Při posuzování technického řešení je nezbytné se soustředit na takové parametry záměru,
které jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného
záměru jde především o následující oblasti:
• ochrana okolí příjezdových komunikací před působením hluku z dopravy
• návrh výsadeb zeleně
Technické řešení posuzovaného záměru a navrhovaná opatření, resp. podmínky, zmírňují
nepříznivé účinky na životní prostředí a veřejné zdraví. Při respektování navržených
opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví odpovídá posuzovaný záměr
požadavkům k ochraně životního prostředí. Základní požadavky jsou zohledněny
v návrhu stanoviska a budou předmětem navazujících správních řízení v přípravě a
realizaci stavby.
Technické řešení záměru musí poskytovat záruku respektování platných právních norem.
Podrobné technické řešení stavby, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí,
bude projednáno s příslušnými správními i územně samosprávnými úřady, které budou
účastníky následujících správních řízení ve smyslu složkových zákonů v ochraně
životního prostředí a stavebního zákona.
Kromě respektování stanovených opatření bude rovněž důležitá fáze provozu před
kolaudací, ve které musí být prokázáno splnění všech očekávaných a požadovaných
parametrů stavby z hlediska ovlivnění životního prostředí a zabezpečení provozu
v souladu s požadavky preventivních opatření.
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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 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.
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Vypořádání všech obdržených připomínek 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 je členěno podle oblastí výkonu státní správy
1.1.
Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
Vyjádření č.j.
S-MHMP-1041282/2009/4/OOP/VI
Ze dne :
20.12.2010
Vyjádření je členěno podle oblastí výkonu státní správy
a) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
Bez připomínek.
b) Z hlediska lesů a lesního hospodářství
Bez připomínek.
c) Z hlediska nakládání s odpady
Ve vyjádření se upozorňuje na novelizaci zákona o odpadech č.154/2010 Sb., kde je v
§2 odst. 1 písm. j) uvedeno, že se zákon nevztahuje na zeminy a jiné přírodní
materiály vytěžené během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou
použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití neuškodí nebo neohrozí
životní prostředí nebo lidské zdraví. Pokud zemina a jiné přírodní materiály nebudou
použity v místě stavby, je původce odpadu povinen je předat osobě oprávněné k jejich
převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. V rámci posuzovaného záměru se
předpokládá výkopová zemina v množství cca 66 000 m3.
d) Z hlediska ochrany ovzduší
Ve vyjádření je konstatováno, že objekt je situován do lokality středně až silně imisně
zatížené. V případě uvedení záměru do provozu lze očekávat zvýšení průměrných
ročních imisních koncentrací NO2 max. o 0,05 µg/m3, benzenu o 0,016 µg/m3 a PM10
o 0,15 µg/m3. Nárůst krátkodobých imisních koncentrací NO2 lze očekávat
v hodnotách do 1,1 µg/m3. Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že provoz
záměru ovlivní ovzduší v okolí jen nevýrazně. Tento poznatek je podložen zejména
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tím, že odvětrání podzemních garáží je vyvedeno na střechu objektu a vytápění bude
realizováno prostřednictvím CZT.
Po prostudování předložené dokumentace orgán ochrany ovzduší konstatuje, že byla
z hlediska zájmů ochrany ovzduší vypracována v dostatečné kvalitě a rozsahu. Záměr
o výše uvedených parametrech je v dané lokalitě přijatelný.
e) Z hlediska ochrany přírody
Dle ÚP SÚ HMP je záměrem dotčena plocha náležející do území SMJ (smíšené
městského jádra) s regulativem daným kódem míry využití území K a plocha
náležející do území ZP (parky, historické zahrady, hřbitovy). Dokumentace obsahuje
bilanci ploch určených pro zeleň, viz tabulka na str. 69 a výkresová část. Konfigurace
současné zástavby neumožňuje přesné splnění požadavků důsledně podle metodiky
územního plánu, jelikož v území byla již téměř vyčerpána kapacita funkční plochy
neuváženým povolováním zvýšené míry využití území na okolních plochách, tímto
došlo k omezení zastavitelnosti parcel investora. Výměra zeleně je z tohoto důvodu
deklarována pro pozemky hotelu Diplomat a též pro přilehlý chodník v ul. Evropské,
kde bude vysazeno uliční stromořadí. V území SMJ počítá záměr se zřízením 2 543 m2
zeleně (včetně 37 ks stromů). V území ZP (nad podzemními garážemi) bude vysazen
park s 78 ks okrasnými třešněmi (celková plocha cca 3 000 m2). Řešení je z hlediska
zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, akceptovatelné.
Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů nejsou v zájmovém území přítomny. Dojde
k částečnému kácení dřevin. V dokumentaci je vyhodnocen vliv stavby na krajinu,
jelikož se jedná o polohu uvnitř intenzivní městské zástavby, nebude mít dostavba
zásadní vliv na hmoty v dálkových pohledech, svým charakterem a funkcí zapadá do
regulačního plánu Dejvic, definovaným architektem Antonínem Engelem.
f) Z hlediska myslivosti
Bez připomínek.
g) Z hlediska ochrany vod
1. Srážkové vody ze střech a teras nových křídel objektu budou zaústěny do jednotné
kanalizace pro veřejnou potřebu, stejně jako srážkové vody z pojížděných ploch.
Výstavbou nových hotelových křídel dojde pouze k minimálnímu navýšení odtoku
srážkových vod. Podlahy podzemních garáží odvodněny nebudou. Srážkové vody
z parku není vzhledem k prakticky nepropustnému podloží možné zasakovat
v místě, proto budou odváděny do jednotné kanalizace při východní straně
objektu. Podrobné řešení odvodnění parku bude řešeno v dalším stupni přípravy
projektu. Vhodným využitím srážkových vod by byla jejich akumulace a následné
použití k zálivkám vegetace.
2. V kapitole B.III.2 je uvedeno, že voda ze stavebních jam bude čerpána do
sedimentačních nádrží a po usazení kalu vsakována v plochách zeleně v okolí.
K tomuto účelu bude vybudován vypouštěcí objekt. V kapitole týkající se vlivu na
geologické a hydrogeologické poměry (D.I.5) je ale uvedeno, že vzhledem
k prakticky nepropustnému podloží bude nutné tyto vody odvádět do jednotné
kanalizace pro veřejnou potřebu v ulici Evropská. Způsob likvidace vod ze
stavebních jam je proto nutné v dalším stupni přípravy projektu upřesnit.
V případě vypouštění těchto vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
upozorňujeme, že musí splňovat jakostní limity dle schváleného kanalizačního
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řádu a toto řešení musí schválit Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (dále
jen PVS a.s.).
3. V souvislosti s budováním nových kanalizačních přípojek dojde k přesunutí
stávajícího lapače tuků. Upozorňujeme, že se jedná o změnu vodního díla, která
podléhá projednání u příslušného vodoprávního úřadu dle ust. § 15 zákona
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a
doplňků, stejně jako navrhované přeložky vodovodních a kanalizačních řádů. Tyto
přeložky je také nutné konzultovat se správcem vodovodů a kanalizací, kterým je
PVS a.s.
Vypořádání vyjádření
ad a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad b) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad c) Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který
je součástí tohoto posudku.
ad d) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad e) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad f) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad g) K jednotlivým vyjádřením se uvádí následující.
1. Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí,
který je součástí tohoto posudku.
2. Detailní řešení způsobu likvidace vod ze stavebních jam bude
s ohledem na příslušné právní předpisy předmětem další přípravy
záměru v rámci projektové dokumentace pro následná řízení
k povolení posuzovaného záměru. (povinnosti vyplývající z obecně
závazných právních předpisů, které musí oznamovatel respektovat,
nejsou v obecné rovině v rámci podmínek návrhu stanoviska
reflektována).
3. Detailní řešení způsobu přesunutí stávajícího lapače tuků bude
s ohledem na příslušné právní předpisy předmětem další přípravy
záměru v rámci projektové dokumentace pro následná řízení
k povolení posuzovaného záměru. (povinnosti vyplývající z obecně
závazných právních předpisů, které musí oznamovatel respektovat,
nejsou v obecné rovině v rámci podmínek návrhu stanoviska
reflektována).
1.2.

Hlavní město Praha, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu
Vyjádření č.j.
S-MHMP OKP 851 957/2010
Ze dne :
4.11.2010
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Ve vyjádření je konstatováno, že umístění objektu není v rozporu se zájmy
památkové péče.
a) V území dotčeném zamýšleným záměrem je evidována nemovitá kulturní památka
Památník sovětské armády, nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním
seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 1-40468/1473 v ulici Velvarská.
Zamýšlenou stavební činností v řešeném území nesmí být způsobeny nepříznivé
změny stavu kulturní památky nebo jejího prostředí (§11 odst. 2 zákona č.20/1987
Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
b) Veškeré požadavky na demolice objektů – zde objekt metra na parc. č. 300/2, k.ú.
Dejvice – musí být předloženy MHMP – OKP jako dotčenému orgánu státí správy
v samostatném správním řízení za účelem vydání závazného stanoviska podle
§149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
c) 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 OKP k projednání dle ustanovení § 14
odst. 2,3,§ 44a odst. 3 citovaného zákona.
d) 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. 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.
Vypořádání vyjádření
ad a) Relevantní opatření týkající se nemovité kulturní památky je zahrnuto do
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m.
Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
ad b) 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.
ad c) 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.
ad d) 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.
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1.3.
Česká inspekce životního prostředí
Vyjádření č.j.
ČIŽP/41/IPP/0922422.022/10/PKJ
Ze dne :
8.11.2010
a) Oddělení odpadového hospodářství
Ve vyjádření se upozorňuje na novelizaci zákona o odpadech č.154/2010 Sb., kde je v
§2 odst. 1 písm. j) uvedeno, že se zákon nevztahuje na zeminy a jiné přírodní
materiály vytěžené během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou
použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití neuškodí nebo neohrozí
životní prostředí nebo lidské zdraví. Pokud zemina a jiné přírodní materiály nebudou
použity v místě stavby, je původce odpadu povinen je předat osobě oprávněné k jejich
převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
b) Oddělení ochrany vod
Bez připomínek.
c) Oddělení ochrany ovzduší
Bez připomínek.
d) Oddělení ochrany přírody
Bez připomínek. Pouze se ve vyjádření upozorňuje na nutnost povolení příslušného
orgánu ochrany přírody pro kácení dřevin o obvodu kmene měřeného ve výšce 130
cm přesahujícího 80 cm dle ust. §8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
ČIŽP OI Praha požaduje upozornění ze strany ochrany přírody a odpadového
hospodářství zohlednit v následných řízeních.
Vypořádání vyjádření
ad a) Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je
součástí tohoto posudku.
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 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.
1.4.
Hygienická stanice hlavního města Prahy
Vyjádření č.j.
SZ.HK/2576/92576/10
Ze dne :
15.11.2010
a) Na základě připomínek vznesených ve zjišťovacím řízení je u nově předložené
dokumentace změněn způsob vytápění dvou nových křídel (z plynového na
centrální zásobování teplem). Dále bylo provedeno nové vyhodnocení hlukové a
emisní zátěže a upřesněna koncepce parku. Pro hodnocení vlivu na kvalitu
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ovzduší a akustickou situaci byly kromě údajů TSK-ÚDI o dopravním zatížení
v lokalitě využity údaje zpracované ÚRM Praha zahrnující všechny
předpokládané záměry v okolí (hotel Diplomat, PPF Gate, admin. budova
Evropsaká 11 a objekt Telehouse). Zdrojová a cílová doprava do těchto objektů je
zahrnuta. Do hodnocení nebyl zahrnut vliv stavby metra, rychlodráhy, ani
realizace spojky Evropská – Svatovítská.
Podle dokumentace je lokalita pro výstavbu hodnocena jako středně až silně
imisně zatížená, dochází zde k překračování limitů denních i ročních koncentrací
pro NO2 a suspendované částice frakce PM10. V části oblasti je dnes možné
očekávat zvýšené riziko z chronické expozice PM10 a NO2. V případě uvedení
záměru do provozu lze očekávat zvýšení průměrných ročních imisních koncentrací
NO2 max. o 0,05 µg/m3, benzenu o 0,016 µg/m3 a PM10 o 0,15 µg/m3. U
maximálních hodinových koncentrací NO2 je očekáván nárůst v případě provozu
objektu nejvýše o 1,0 µg/m3 a u denních koncentrací PM10nejvýše o 1,1 µg/m3.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že vlivem provozu záměru dojde k nárůstu
koncentrací v oblasti obytné zástavby u benzenu o 0,015 µg/m3, což představuje 1
případ na více než 10 milionů obyvatel (přijatelné riziko). Vypočtený nárůst
průměrných koncentrací PM10 a NO2 se dle autorů studie neprojeví jakkoli
znatelným zvýšením výskytu zdravotních obtíží. Změna v imisní situaci po uvedení
záměru do provozu bude pro okolní obytnou zástavbu méně významná a bude mít
lokální charakter.
Vlivem uvedení záměru do provozu lze rovněž očekávat zvýšení hlukové zátěže. U
domů Kafkova 1458 a 1462 je očekáván nárůst o 1,0-1,3 dB ve dne a 0,6-1,0 dB
v noci, v ostatních bodech nejvýše o 0,5 dB. Podle autorů dokumentace jde o nízké
rozdílové hodnoty, které nezpůsobí reálné zvýšení zdravotního rizika. Změny
kardiovaskulárního rizika jsou zcela pod hranicí rozlišitelnosti a počet nových
případů obtěžování hlukem ve dnech se u všech objektů pohybuje pod hranicí 1
případu. V nočních hodinách rovněž nedojde k nárůstu rušení spánku, zejména
k nižšímu nárůstu hluku v noční době. Po provedení kvantifikace změn v účincích
hluku v denní a noční době ve vztahu k reálnému počtu obyvatel dotčených domů
lze očekávat, že ve většině dotčených domů nedojde k reálnému nárůstu počtu
případů obtěžovaných obyvatel, pouze ve dvou objektech se vypočtené hodnoty
statisticky blíží k reálnému nárůstu o 1 případ. Změny kardiovaskulárního rizika
jsou zcela pod hranicí rozlišitelnosti.
b) Při výstavbě záměru dojde vlivem stavebních prací ke zhoršení akustické situace a
k lokálnímu znečištění ovzduší (zejména suspendované částice). Zejména ve 4.
etapě nelze v případě nejhorších rozptylových podmínek zcela vyloučit možný
výskyt akutních respiračních příznaků (kašle). Výpočty uvedené v předchozí
dokumentaci (oznámení) predikují, že v důsledku blízkosti obytné zástavby nebude
možné při stavebních pracích dodržet hygienický limit hluku ze stavební činnosti
LAeq,s 65 dB. Predikované hodnoty vysoko překračují hygienický limit. Záměr
proto navrhuje realizovat protihlukovou clonu při severním hranici staveniště a
clonu u zahradního křídla, která odcloní alespoň nižší podlaží obytných domů.
Dalším z řady navržených protihlukových opatření je zajištění dostatečné
vzduchové neprůzvučnosti oken dotčených přilehlých domů tak, aby v chráněném
vnitřním prostoru těchto staveb nedocházelo při stavební činnosti k překročení
hygienického limitu hluku. Stavebník bude nucen požádat o časově omezenou
výjimku z plnění limitu hluku v chráněném venkovním prostoru staveb.
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c) Území v blízkosti Vítězného náměstí, Evropské a Svatovítské je značně zatíženo
hlukem z pozemní dopravy a imisemi PM10 a NO2. Každá nová stavba či její
rekonstrukce na daném území zhoršuje současnou situaci a má dopad na zdraví
obyvatel. A to jak po uvedení stavby do provozu, tak při její výstavbě. Bohužel
musíme konstatovat, že v době posuzování záměru Administrativní budovy
Evropská 11 nebyly místně příslušnému orgánu hygienické služby známy návrhy
na vybudování či rekonstrukci dalších staveb (křídla hotelu Diplomat,
rekonstrukce a dostavba objektu Telehouse, ale např. i konkrétní návrh na
prodloužení trasy A metra a další). Jsme názoru, že všechny uvažované stavby
měly být posouzeny společně a to jak z hlediska územního plánování, tak i
z hlediska vlivu na životní prostředí a zdraví, ale např. z hlediska veřejného
zájmu. Soustředění několika velkých staveb různého charakteru (všechny však
s početnými garážovými místy) na poměrně malém území s nevyřešenou pozemní
dopravou a vysokými imisemi hluku a znečišťujících látek v ovzduší pokládáme za
problematické.
Po zvážení všech aspektů se záměrem na stavbu Hotelu Diplomat Praha – nová
křídla a veřejné podzemní garáže, souhlasíme, za podmínky, že stavebník
(stavebníci) navrhne a zabezpečí komplexní systém protiprašných a
protihlukových opatření včetně zajištění vzduchové neprůzvučnosti oken u
dotčených přilehlých domů.
Vypořádání vyjádření
ad a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad b) U redukovaného záměru budou mít podzemní garáže pod parkem pouze 3
podlaží s kapacitou 201 parkovacích míst pro osobní vozidla a 8 míst pro
autobusy. To znamená redukci 104 parkovacích míst pro residenty
z původních 259 parkovacích stání.
Pro redukovaný záměr nejsou uvedeny žádné konkrétní údaje. Vzhledem
k redukci rozsahu záměru a z toho vyplývající redukci vyvolané dopravy
lze předpokládat, že emise a hluk z parkování automobilů v garážích
budou adekvátně nižší.
Vzhledem ke zmenšení objemu zemních prací z původních 66 000 m3 na
57 000 m3 dojde i ke zmenšení množství emisí produkovaných v této fázi
výstavby. V případě částic PM10 se jedná o snížení objemu nakládané
zeminy a snížení pohybu nákladních vozidel při odvozu zeminy.
V dalším stupni projektové dokumentace bude aktualizována hluková a
rozptylová studie pro období výstavby a provozu. Relevantní opatření je
zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát
hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
Povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, které musí
oznamovatel respektovat, nejsou v obecné rovině v rámci podmínek
návrhu stanoviska reflektována.
ad c) Souhlasím s názorem Hygienické stanice v Praze o nutnosti vyhodnocení
kumulativních vlivů všech záměrů v dané oblasti. Nesouhlasím však s tím,
aby toto břemeno nesl pouze jediný investor, který je teď zrovna na řadě.
Tuto záležitost není možno řešit ad hoc, ale vyžaduje komplexní a
koncepční řešení, a to ve spolupráci se všemi zúčastněnými subjekty
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(investoři, provozovatelé zařízení, městská část, pořizovatelé územních
plánů apod.). Nelze ji řešit pouze v rámci jednoho záměru z mnoha
dalších.
Dodávám, že v rámci dokumentace bylo provedeno hodnocení vlivu na
kvalitu ovzduší a akustickou situaci na základě údajů TSK-ÚDI o
dopravním zatížení v lokalitě, byly využity údaje zpracované ÚRM Praha
zahrnující všechny předpokládané záměry v okolí (hotel Diplomat, PPF
Gate, admin. budova Evropsaká 11 a objekt Telehouse). Zdrojová a cílová
doprava do těchto objektů je zahrnuta.
Oznamovatel se rovněž na základě negativních vyjádření k dokumentaci
rozhodl pro redukci záměru.

2.

Vyjádření dotčených územních samosprávných celků

2.1.
Hl. m. Prahy
Vyjádření č.j.
MHMP 970046/2010
Ze dne :
19.11.2010
a) Z hlediska urbanistické koncepce a funkčních systémů
Podle platného Územního plánu hlavního města Prahy se předmětný záměr
nachází ve funkční ploše SMJ-K. Záměr je z funkčního hlediska v souladu
s platným ÚPn.
V dokumentaci jsou doloženy plochy stávajícího hotelu pro stanovení míry využití
území. Upozorňujeme, že na str. 7 dokumentace je uvedena plocha dotčeného
území 15 331 m2 a na str. 9 dokumentace je uvedena započitatelná plocha 12 200
m2. Je třeba upřesnit výše uvedené údaje a to, jak se liší plocha dotčeného území
od započitatelného území.
Ve výkresu č.23 s výpočtem koeficientu zeleně (KZ) je uvedena podlažnost 6,
ačkoliv i stávající hotel jsou 8-mi podlažní.
b) Z akustického hlediska
V předložené dokumentaci chybí vypořádání připomínek k oznámení.
V dokumentaci je přiložena hluková studie v nevyhovujícím stavu bez jakýchkoli
oprav oproti oznámení. Z výše uvedeného nelze předloženou dokumentaci
přijmout.
c) Z hlediska ochrany ovzduší
Upozorňujeme, že již v současné době je kvalita ovzduší dané oblasti velmi
problematická. V bezprostřední blízkosti navrhované výstavby podzemních garáží
dochází k překračování limitů pro NO2 a PM10 a rovněž jsou překračovány limity
pro krátkodobé koncentrace PM10. Nová výstavba podzemních garáží přinese
další zhoršení kvality ovzduší v této oblasti, jak vyplývá z rozptylové studie
vypracované podle metodiky ATEM. Další zavádění individuální dopravy je
v přímém rozporu se Strategickým plánem zlepšování kvality ovzduší v hl. městě
Praze.
Nesouhlasíme se závěrem rozptylové studie, kde příspěvek emisí ze zvýšeného
objemu dopravy je označen za „mírný“. Tento příspěvek bude mít negativní
dopad na zhoršenou kvalitu ovzduší v dané oblasti.
Daná oblast má vynikající obslužnost hromadnou dopravou a metrem. Vzhledem
k blízkosti metra by podzemní garáže sloužily většinou jako P+R, a tato funkce je
vzhledem k hustotě obyvatel a morfologii daného terénu nevhodná.
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Vzhledem k předpokládanému zhoršení kvality ovzduší v obytné zóně a v blízkosti
školských zařízení nedoporučujeme návrh na vybudování podzemních garáží pod
terénem s parkovou úpravou. V daném území je nutno podporovat navržení
nápravných opatření tak, aby v budoucnosti byly dodrženy limity kvality ovzduší
podle zákona č.86/2002 Sb.
d) Z hlediska městké zeleně
Předmětný záměr se nachází ve funkční ploše SMJ s kódem využití území K. Pro
tento kód je nutné splnit koeficient zeleně 0,25 včetně požadavku na 75% zeleně
na rostlém terénu. Záměr řeší plochy zeleně z větší části jako stromy ve
zpevněných plochách.
Záměr nerespektuje požadavek na 25% umístění stromů ve zpevněných plochách a
odvolává se na polohu v centrální části Prahy. Vzhledem k odstranění značné
plochy stávajícího rostlého terénu za zahradním křídlem pro realizaci podzemních
garáží, nelze s tímto řešením souhlasit. Záměr v tom případě nesplňuje množství
zeleně na rostlém terénu.
V dokumentaci oddílu F je konstatováno, že vzhledem k počtu a sadovnické
hodnotě odstraňovaných dřevin v rámci výstavby nebude představovat jejich
odstranění nepřijatelný zásah do životního prostředí za podmínky, že budou
nahrazeny v dostatečném počtu v rámci nových sadových úprav okolí hotelu a
parkové plochy. Navrhované řešení zeleně v rámci zelené plochy vzniklé na
střešní konstrukci podzemního parkoviště takovou náhradu nepředstavuje.
Umístění podzemního parkoviště v ploše ZP (parky, historické zahrady a hřbitovy)
je výjimečně přípustné. Navrhovaná plocha na střešní konstrukci s množstvím
zpevněných ploch není z našeho pohledu adekvátní náhradou. Se závěry
dokumentace nelze souhlasit a záměr nelze z hlediska zeleně akceptovat.
e) Z dopravního hlediska
1) V dokumentaci je na str. 26 doložen bilanční výpočet nároků na dopravu
v klidu. Jednu část tvoří bilance pro návštěvníky konferenčního centra. Je třeba
upřesnit, jakým postupem byla vypočtena (stanovena) hodnota pro odečet
návštěvníků ubytovaných v hotelu a v pěší docházkové vzdálenosti.
2) Další přípravu zástavby v zájmové lokalitě je třeba průběžně koordinovat
s připravovanou novou zástavbou na okolních plochách i se stavbou
prodloužení trasy A metra.
3) Podmínky vyplývající z ochranného pásma metra je třeba projednat a
respektovat.
V další fázi projektové přípravy záměru je třeba sledovat zajištění kvalitního
řešení povrchů chodníků při ul. Evropské v kontaktním úseku u navrhovaného
objektu.
f) Z hlediska zásobování teplem
K navrženému způsobu zásobování teplem z parní soustavy CZT výtopny Juliska
nemáme připomínky. Při výstavbě podzemních garáží pod plochou parku je nutno
respektovat stávající parovod vedoucí po západní straně navrhovaných garáží.
Vypořádání vyjádření
ad a) Plocha 15 331 m2 představuje plochu celého území dotčeného stavbou, tj.
včetně plochy podzemních garáží a parku jižně od hotelu. Tento
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pozemek náleží do funkční plochy ÚPn ZP a není tedy uvažován při
výpočtu dokládajícím splnění koeficientů míry využití území v ploše
SMJ. Dotčená část území ve funkční ploše SMJ představuje 12 200 m2.
KPP - koeficient podlažních ploch je podíl maximální hrubé podlažní plochy
objektů k ploše území a stanovuje kapacitu zástavby v nadzemní části objektů.
Hrubá podlažní plocha se pro tento účel stanoví součtem hrubých podlažních
ploch ve všech nadzemních podlažích, vypočtených z vnějších rozměrů budov a
počtu nadzemních podlaží. Koeficient podlažních ploch je směrný.

8. Regulativy funkčního a prostorového uspořádání- směrná část
Výpočet podlažnosti je uveden na výkresu 29.
Hrubá podlažní plocha
Diplomat hotel
23 662 m2
Uliční křídlo
9 234 m2
Zahradní křídlo
6 073 m2
Celkem
38 969 m2
KPP=celková hrubá podlažní plocha/zastavěná plocha= 38 969/6 626=5,9
Posuzovaný záměr bude mít v uličním i zahradním křídle 8 nadzemních
podlaží.
ad b) Podle zákona č.100/2001 Sb. přílohy č.4 není uvedeno, že součástí
dokumentace má být vypořádání připomínek k oznámení, toto není
obligatorní a závisí to na zpracovateli dokumentace.
Přesto zde uvádím připomínky z akustického hlediska k oznámení
záměru:
„Z akustického hlediska dojde realizací záměru k mírnému navýšení
hlukové imise z dopravy o cca 1 dB na příjezdové odjezdové trase. Uvedený
nárůst je třeba zkonzultovat s příslušnou hygienickou stanicí.
Upozorňujeme, že je třeba při uvádění výsledků měření hluku přikládat i
kopii oprávnění (akreditaci nebo autorizaci ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb.
v platném znění).
Vzhledem k blízkosti obytné zástavby je nutné při fázi výstavby dodržovat a
kontrolovat nepřekračování hlukového limitu 65 dB, které lze při výstavbě
očekávat.“
Podle sdělení zpracovatele dokumentace, byla akustická studie v průběhu
zpracování dokumentace EIA konzultována s hygienickou stanicí. Další
konzultace se předpokládají v dalších stupních přípravy projektu.
Povinnost autorizace nebo akreditace je stanovena v § 32a zák. 258/2000
Sb. pro měření podle tohoto zákona. Měření hluku bylo provedeno pro
účely oznámení EIA, tj. pro účely ověření akustické studie v rámci
posuzování vlivů na životní prostředí, nikoliv měření za účelem zjištění,
zda jsou nebo nejsou překročeny limity v chráněném prostoru. Nejednalo
se tedy o měření podle zák. 258/2000 Sb. Měření bylo prováděno
metrologem II. stupně pro oblast měření hluku.
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Vzhledem k prostorovému a výškovému uspořádání zástavby v okolí místa
stavby nebude pravděpodobně technicky možné splnění limitu 65 dB v
době výstavby.
Z tohoto důvodu stavebník požádá o časově omezenou výjimku z plnění
limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a zajistí splnění
alespoň limitů ve vnitřním prostředí u pobytových místností rezidentních
domů a hotelu, u nichž bude překročen venkovní limit 65 dB.
Před zahájením stavby bude ověřena vzduchová neprůzvučnost oken u
domů, kde bude na hranici chráněného prostoru v průběhu stavebních
prací překročen hygienický limit. V případě zjištění nevyhovujících
parametrů bude provedeno dotěsnění nebo výměna oken s odpovídající
třídou zvukové izolace oken.
ad c) Jak je uvedeno v rozptylové studii i textu dokumentace, vlivem
zprovoznění záměru dojde v jeho okolí k mírnému nárůstu imisních
hodnot. V případě průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého je
očekáván nárůst nejvýše o 0,05 µg.m-3 (tj. 0,13 % imisního limitu), u
benzenu o 0,016 µg.m-3 (0,32 % limitu) a u suspendovaných částic frakce
PM10 o 0,15 µg.m-3 (0,38 % limitu). U maximálních hodinových
koncentrací NO2 je možné očekávat v případě provozu objektu nárůst
nejvýše o 1,0 µg.m-3 (0,5 % limitu) a u denních koncentrací PM10
pak nejvýše o 1,1 µg.m-3 (2,2% limitu).
U maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého nebylo vlivem
uvedení záměru do provozu v žádném referenčním bodě vypočteno
překročení imisního limitu. V případě denních koncentrací částic PM10
nezpůsobí provoz záměru nárůst počtu překračování o 1 den a více.
Záměr tedy nebude způsobovat překračování limitu a tím zhoršovat
kvalitu ovzduší na nepřijatelnou úroveň. Jak je z přehledu výše patrné,
změny v koncentracích jsou velmi malé, převážně v řádu několika desetin
procenta limitu.
Na základě redukce záměru (viz úvod posudku) dojde ke snížení počtu
stání o 104 parkovacích míst v podzemních garážích pod parkem oproti
původním 259 stáním pro rezidenty.
Pro redukovaný záměr nejsou uvedeny žádné konkrétní údaje. Vzhledem
k redukci rozsahu záměru a z toho vyplývající redukci vyvolané dopravy
lze předpokládat, že emise z parkování automobilů v garážích budou
adekvátně nižší.
Vzhledem ke zmenšení objemu zemních prací z původních 66 000 m3 na
57 000 m3 dojde i ke zmenšení množství emisí produkovaných v této fázi
výstavby. V případě částic PM10 se jedná o snížení objemu nakládané
zeminy a snížení pohybu nákladních vozidel při odvozu zeminy.
Vybudování podzemních garáží pod parkem má přispět k vyřešení
nepříznivé situace v nabídce stání v lokalitě. Vybudování těchto garáží
podpořila radnice MČ Praha 6, garáže budou vybudovány na pozemku ve
vlastnictví městské části. V garážích pod parkem se tedy po redukci
záměru uvažuje se 155 stáními pro potřeby rezidentů, které rozhodně
nemají funkci P+R.
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ad d) Dokumentace obsahuje bilanci ploch určených pro zeleň, viz tabulka na str.
69 a výkresová část. Konfigurace současné zástavby neumožňuje přesné
splnění požadavků důsledně podle metodiky územního plánu, jelikož
v území byla již téměř vyčerpána kapacita funkční plochy neuváženým
povolováním zvýšené míry využití území na okolních plochách, tímto došlo
k omezení zastavitelnosti parcel investora. Výměra zeleně je z tohoto
důvodu deklarována pro pozemky hotelu Diplomat a též pro přilehlý
chodník v ul. Evropské, kde bude vysazeno uliční stromořadí. V území
SMJ počítá záměr se zřízením 2 543 m2 zeleně (včetně 37 ks stromů).
V území ZP (nad podzemními garážemi) bude vysazen park se 78 ks
okrasnými třešněmi (celková plocha cca 3 000 m2). Průměrná velikost
prokořenitelného prostoru ve vyvýšených záhonech pro jeden strom bude
16 m3. Spon stromů je navržen 500 cm, šířka záhonů 270 cm a hloubka
120 cm. Závlaha stromů bude zajištěna automatickým závlahovým
systémem.
Na základě redukce záměru, (viz úvod) budou mít podzemní garáže pod
parkem pouze 3 podlaží s kapacitou 201 parkovacích míst pro osobní
vozidla a 8 míst pro autobusy. To znamená redukci 104 parkovacích míst
pro residenty z původních 259 parkovacích stání.
V dalším stupni projektové dokumentace bude prověřena možnost
zmenšení plochy záboru pro podzemní garáže pod parkem a tím možnost
zachování rostlého terénu v zájmovém území.
ad e) K jednotlivým vyjádřením se uvádí následující.
1) Potřeby dopravy v klidu – včetně parkovacích stání pro návštěvníky
konferencí – uvádí Tab. B.8 – Bilance dopravy v klidu, která je součástí
předmětné Dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí. Projektant
respektoval požadavky vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/99 Sb. HMP a ČSN
736110
Bilance zahrnula:
- provozní kontexty podle funkční náplně hotelu;
- návrhový (bilanční) extrém návštěvníků podle kapacity konferenčních
sálů;
- reálné předpoklady o dělbě přepravní práce a průměrné
obsaditelnosti osobních vozidel;
- bilanční odpočet těch mimopražských návštěvníků, kteří budou
ubytováni v hotelu Diplomat a mají konferenční centrum v pěší
dostupnosti.
Kapacity konferenčního centra jsou:
stávající
563 návštěvníků
nové plochy (uliční křídlo)280 návštěvníků
celkem
843 návštěvníků
Návrhový (bilanční) provozní extrém zahrnuje dosažitelnou kapacitu
s podílem 50% mimopražských návštěvníků (422 osob) a předpoklad
ubytování poloviny těchto návštěvníků přímo v hotelu Diplomat (21
osob).
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Počet 210 osob představuje využitím pouze 20% lůžkové kapacity hotelu
(celkem 1061 lůžek) – dolní bilanční mez a tato hodnota byla
zapracována.
Základní potřeba parkovacích stání pro konference byla vypočtena pro
843 – 210 = 633 návštěvníků (127 stání).
Po redukci vychází nárokový počet stání
stání
Podle provozního rozboru dělby přepravní práce a průměrné obsazenosti
vozidel umožní navržená stání přepravu 115-140 návštěvníků konference.
2) Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který
je součástí tohoto posudku.
3) Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který
je součástí tohoto posudku.
ad f) Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je
součástí tohoto posudku.
2.2.
MČ Praha 6
Vyjádření č.j.
MCP6 093415/2010
Ze dne :
10.12.2010
Městská část Praha 6 souhlasí s dokumentací vlivů na životní prostředí k záměru a
s realizací záměru za splnění následujících podmínek:
a) Z hlediska územního rozvoje
1) Dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy platného ke dni 15.9.2006
ve znění změny 1000/00 schválené usnesením ZHMP č.40/14 (revize ÚP SÚ
HMP) ze dne 14.9.2006 se dotčený pozemek nachází v území SMJ – smíšené
městského jádra, s kódem míry využití K, KPP 3,2, navrhované funkční využití
pro rozšíření ubytovacího zařízení hotelového typu je s tímto ÚPn v souladu.
Z hlediska uliční fronty při ul. Evropská naplňuje hmota nového křídla
původní regulaci Evropské třídy.
2) Vlastní přístavba Hotelu Diplomat byla samostatně posuzována ve zjišťovacím
řízení, zásadní připomínky se týkaly zejména parku. Zde byl požadavek
úhlopříčné prostupnosti parku, požadavek osazení vhodnými dřevinami pro
vytvoření požadovaného charakteru veřejného parku, realizace výsadeb bez
dělení na etapy včetně zajištění náhradní výsadby. Tyto požadavky byly
v posuzované dokumentaci akceptovány.
3) Ve stupni předprojektové přípravy lze jen s obtížemi vzájemně koordinovat
případný souběh realizace objektů a dopady do území ve vazbě na již
probíhající realizaci celoměstsky významných staveb – zejména Městského
okruhu a prodloužení metra.
Předmětná stavba Hotelu Diplomat je součástí komplexní transformace území
bývalé úřednické kolonie. Jednotlivé objekty či areály dnes tvoří objekt E41
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Gate (již realizovaný) a v různé úrovni předprojektové přípravy přestavba
objektu O2 (dříve ústředna Telecomu). Administrativní objekt IVG Evropská
11 a právě posuzovaná dostavba Hotelu Diplomat.
Pro celé toto transformační území musí být sledován nárůst imisí a emisí,
nárůst a řešení dopravy v klidu, komplexní energetické řešení, tj. nejen
připojení na centrální zdroj vytápění (v tomto případě výtopna Juliska), ale i
řešení zásobování elektrickou energií s případným posílením energetické sítě
a další.
Podmínkou je vybalancování možností území s požadavky investorů v součtu,
t.j. posouzení kapacitních možností sítí, infrastruktury pro všechny zmíněné
objekty, i když některé z nich již byly posuzovány samostatně v rámci řízení o
vlivu stavby na životní prostředí či územním řízení.
Závěrečný požadavek pak může vznést i požadavky na posílení infrastruktury
v místě.
b) Z hlediska dopravy a životního prostředí
1) Základní připomínka ze zjišťovacího řízení a to změna způsobu vytápění
nových objektů byla splněna. V dokumentaci jsou již obě nová křídla hotelu
Diplomat napojena na centrální vytápění z výtopny Juliska, tím byly
nahrazeny navrhované plynové kotelny o výkonu 600 kW a 250 kW.
2) V rámci Dokumentace došlo k částečné úpravě parkové plochy nad
podzemními garážemi, která byla na ODŽP konzultována. Nadále dáváme
důraz na bezpečnostní hledisko a diagonální prostupnost parku. Použitý
rostlinný materiál musí bezpodmínečně odpovídat parametrům uvedeným
v předložené PD (Sol. 4xv.mDb, šířka koruny 150 – 200 cm, výška 250 – 300
cm, vícekmen). Pokud by nebyl v budoucnu dodavatel schopen zajistit rostliny
pro výsadbu růstový typ vícekmen v této kvalitě a velikosti, požadujeme zvolit
růstový typ strom (okrasný kultivar, rod Prunus). Zeleň nad podzemními
garážemi bude doplněna automatickým zavlažovacím systémem. Nadále
požadujeme, aby veškeré parkové úpravy a změny byly před schválením
konzultovány s Městskou částí Praha 6 a její připomínky byly plně
respektovány, výsadba zeleně byla realizována v plném rozsahu dle
předložené dokumentace a zajištění následné údržby včetně případné
náhradní výsadby.
3) Pro ochranu před nadměrným hlukem v období výstavby jsou navrženy
protihlukové clony, které odcloní nižší patra domů východně od staveniště a u
domů v Kafkově ulici.
4) V ostatních bodech z hlediska dopravy a životního prostředí nedošlo oproti
Oznámení, ke kterému se MČ Praha 6 vyjádřila v lednu r. 2010, ke změnám.
V rámci vyjádření Městské části Praha 6 k zjišťovacímu řízení byly také
specifikovány další požadavky z hlediska životního prostředí k ochraně území
a obyvatel:
- Veškeré výduchy z nadzemních i podzemních (garážových) prostor vyvést nad
střechy.
- Trasa staveništní dopravy pro odvoz sutě, zeminy z výkopů a jiných odpadů
vést po komunikaci Evropská směrem z centra. Trasy před zahájením stavby
projednat se silničním správním úřadem.
- Po celou dobu stavby zajistit důkladné čištění a úklid všech komunikací
(chodníků a vozovek) dotčených stavbou, u výjezdu ze staveniště na veřejné
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komunikace zřídit oklepové a mycí rampy, v případě potřeby zajistit
odstraňování bláta z pneumatik a podběhů.
- Veškerá výkopová zemina o objemu cca 66 000 m3 ihned odvážet.
- Z důvodu snížení vlivu záměru na okolí v dalších stupních PD zpracovat
projekt dopadu hluku ze stavební činnosti.
- Po obvodu staveniště vystavit plot z plných prvků, který bude sloužit ke snížení
dopadu hluku ze stavební činnosti.
- Pravidelným kropením eliminovat sekundární prašnost prostoru staveniště.
- Veškeré stavební stroje využívat výhradně v denní době a stavební práce
neprovádět ve dnech pracovního klidu.
- Přebytečný materiál ze stavební činnosti ihned odvážet a likvidovat. Sypké
odpady ze stavby přepravovat na oplachtovaných korbách nákladních
automobilů.
5) Důrazně opět upozorňujeme na pravděpodobné kumulace stavby se záměry
jiných investorů v dané lokalitě a nutnost koordinace se všemi záměry.
V období od vydání vyjádření v rámci zjišťovacího řízení došlo navíc na
přilehlém území k zahájení stavby navazujícího úseku metra a byl také
představen záměr rekonstrukce a zkapacitnění sousedního objektu
telekomunikační ústředny (projekt TELEHOUSE).
Vypořádání vyjádření
ad a) K jednotlivým vyjádřením se uvádí následující.
1) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
2) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
3) V rámci dokumentace bylo provedeno hodnocení vlivu na kvalitu ovzduší
a akustickou situaci na základě údajů TSK-ÚDI o dopravním zatížení
v lokalitě, byly využity údaje zpracované ÚRM Praha zahrnující všechny
předpokládané záměry v okolí (hotel Diplomat, PPF Gate, admin. budova
Evropsaká 11 a objekt Telehouse). Zdrojová a cílová doprava do těchto
objektů je zahrnuta.
4) Napojení elektrickou energií hotelu Diplomat je v současné době zajištěno
velkoodběratelskou trafostanicí z distribučního rozvodu PREdi 22 kV.
Trafostanice se nachází v 1.NP hotelu. Aktuální stav odběru hotelu je cca
250 kW. Špičková potřeba elektrické energie je odhadována na 789 kVA,
celková roční spotřeba bude činit 920 MWh. Nové objekty hotelu
Diplomat budou připojeny na distribuční sítě PREdi 22 kV po provedení
dílčí úpravy sítě. Místnost stávající rozvodny bude nově napojena na
plánovanou trasu kabelů, bude se napojovat na kabel, který se překládá
kvůli stavbě sousedního objektu. Stávající rozvodna bude sloužit současně
i pro navrhované objekty.
ad b) K jednotlivým vyjádřením se uvádí následující.
1) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
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2) Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí,
který je součástí tohoto posudku.
3) Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí,
který je součástí tohoto posudku.
4) Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí,
který je součástí tohoto posudku.
5) V rámci dokumentace bylo provedeno hodnocení vlivu na kvalitu
ovzduší a akustickou situaci na základě údajů TSK-ÚDI o dopravním
zatížení v lokalitě, byly využity údaje zpracované ÚRM Praha
zahrnující všechny předpokládané záměry v okolí (hotel Diplomat,
PPF Gate, admin. budova Evropsaká 11 a objekt Telehouse).
Zdrojová a cílová doprava do těchto objektů je zahrnuta.
Relevantní opatření je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí,
který je součástí tohoto posudku.

3.

Vyjádření veřejnosti

3.1.
Ze dne:

Občanské sdružení Via Praha 6
18.11.2010

a) Realizace záměru by v této centrální části Prahy 6 způsobila další navýšení
automobilové dopravy a tím i imisní a hlukové zátěže pro obyvatele Prahy 6.
Z dokumentace mimo jiné vyplývá, že v okolí navrhovaného záměru je nutno
očekávat překročení limitů pro oxid dusičitý a pro suspendované částice frakce
PM10.
b) Dále ve výčtu staveb, které mají být realizovány či se o jejich realizaci uvažuje
v okolí záměru a které by měly být v dokumentaci zohledněny, chybí modernizace
vlakové trati Praha – Kladno, přestavba budovy Telecomu (kde mají být podle
našich informací budovány také podzemní garáže), výstavba komunikačního
propojení Evropská – Svatovítská, výstavba tunelu v Kolejní ulici jako
„přípojky“ z vnějšího městského okruhu. Tyto stavby, zejména poslední dvě
zmíněné, by do oblasti opět přivedly další automobilovou dopravu jako zdroj
znečištění životního prostředí a zvýšení hladiny hluku.
c) V dokumentaci se dokonce uvádí, že stav bez realizace spojky Evropská –
Svatovítská představuje vyšší zatížení dopravou pro území Hotelu Diplomat, tato
úvaha však nemůže být správná z hlediska širšího okolí, např. zástavby v ulici
Kafkova a gen. Píky, kde se naopak postavením této komunikace situace výrazně
zhorší. Považujeme proto za nutné všechny směrodatné parametry vlivu záměru
na životní prostředí a na obyvatelstvo zhodnotit v celkovém kontextu se zahrnutím
uvedených staveb.
d) Podle našeho názoru pak není správná úvaha, že park vybudovaný na střeše
podzemních garáží plnohodnotně nahradí současnou zeleň, neboť nemůže plnit
stejnou vegetační, klimatickou a sociální funkci.
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e) Domníváme se, že jakékoliv další navyšování škodlivých vlivů na životní prostředí
a tím i zdraví obyvatel – byť by bylo hodnoceno jako nepatrné – je v této hustě
obydlené a již v současné době nadlimitně zatížené oblasti nepřijatelné.
Vypořádání vyjádření
ad a) Na základě redukce záměru (viz úvod posudku) dojde ke snížení počtu
stání o 104 parkovacích míst v podzemních garážích pod parkem oproti
původním 259 stáním pro rezidenty. Adekvátně ke snížení počtu
parkovacích míst dojde i ke snížení provozu v blízkém okolí hotelu.
Vzhledem k redukci rozsahu záměru a z toho vyplývající redukci vyvolané
dopravy lze předpokládat, že emise a hluk z parkování automobilů
v garážích budou adekvátně nižší.
Toto bude upřesněno v rámci
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.
Jak je uvedeno v rozptylové studii i textu dokumentace, vlivem
zprovoznění záměru dojde v jeho okolí k mírnému nárůstu imisních
hodnot. V případě průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého je
očekáván nárůst nejvýše o 0,05 µg.m-3 (tj. 0,13 % imisního limitu), u
benzenu o 0,016 µg.m-3 (0,32 % limitu) a u suspendovaných částic frakce
PM10 o 0,15 µg.m-3 (0,38 % limitu). U maximálních hodinových
koncentrací NO2 je možné očekávat v případě provozu objektu nárůst
nejvýše o 1,0 µg.m-3 (0,5 % limitu) a u denních koncentrací PM10
pak nejvýše o 1,1 µg.m-3 (2,2% limitu).
U maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého nebylo vlivem
uvedení záměru do provozu v žádném referenčním bodě vypočteno
překročení imisního limitu. V případě denních koncentrací částic PM10
nezpůsobí provoz záměru nárůst počtu překračování o 1 den a více.
Záměr tedy nebude způsobovat překračování limitu a tím zhoršovat
kvalitu ovzduší na nepřijatelnou úroveň. Jak je z přehledu výše patrné,
změny v koncentracích jsou velmi malé, převážně v řádu několika desetin
procenta limitu.
ad b) Ve všech zpracovaných studiích (rozptylová studie, hluková studie,
hodnocení vlivu na veřejné zdraví) je uvažováno se všemi záměry v okolí,
které mohou přinést oproti stávajícímu stavu další dopravu na dotčené
komunikace. Jak je patrné z výkr. 30 dokumentace, byl zahrnut i
rozšířený objekt Telehouse s intenzitou zdrojové a cílové dopravy 600
jízd za den. Z kartogramu je zřejmé, že v dopravních datech je uvažován
i tunel Šárecká – Podbabská. Termín realizace tohoto tunelu však není v
současné době možné odhadnout ani velmi hrubě.
ad c) Komunikačního propojení Evropská – Svatovítská, slouží zejména pro
odlehčení Vítězného nám. od tranzitní dopravy směřující od západu do
centra města. Vlastní spojka znamená snížení dopravní zátěže jak pro
Evropskou v úseku Gymnazijní – Vítězné nám., tak pro ulici Gen. Píky,
jíž jsou ovlivňovány objekty nejblíže záměru. Zároveň je výstavba
uvedené spojky v současnosti nejistá a její termín není znám. Z tohoto
důvodu byly použity intenzity dopravy bez uvažované spojky. Uvedené
skutečnosti dokládají přiložené kartogramy dopravy pro stav bez
propojení Evropská – Svatovítská a s propojením (viz příloha č.3).
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ad d) Navrhovaný park představuje z hlediska funkce městské zeleně
plnohodnotnou alternativu stávajícímu stavu. V současnosti se jedná o
travnatou plochu ohraničenou keři, ploše je zde několik vzrostlých
stromů. Přes trávník vede diagonální vyšlapaná nezpevněná pěšina,
kterou si lidé zkracují cestu k metru a zastávkám tramvají. Plocha není
uzpůsobena pro delší pobyt obyvatel a slouží převážně jako plocha pro
venčení psů. Návrh parku předpokládá vytvoření místa vhodného k
odpočinku, tj. místa s lavičkami, vodní plochou, intenzivní zelení
tvořenou pohledově zajímavými kultivary dřevin. Objem půdy
rezervovaný pro každou dřevinu (16 m3) bude dostatečný pro zajištění
jejího zdárného vývoje. Park zachovává diagonální průchodnost
pozemku, zároveň bude představovat místo, kde je možné se zastavit a
strávit zde dobu odpočinku.
V dalším stupni projektové dokumentace bude prověřena možnost
zmenšení ploch podzemních garáží a tím zachování rostlého terénu.
ad e)

3.2.
Ze dne:

Území, do něhož má být záměr umístěn je zatěžováno na hranici
únosnosti, hlavní vliv (hluková zátěž a znečištění ovzduší) dosahují
v některých místech limitních hodnot. Obdobný stav je možné
zaznamenat kolem většiny hlavních dopravních tahů ve městě,
posuzovaný záměr se však v těchto oblastech neprojeví významným
zhoršením stávajícího stavu. Vzhledem k redukci rozsahu záměru a
z toho vyplývající redukci vyvolané dopravy lze předpokládat, že emise a
hluk z parkování automobilů v garážích budou adekvátně nižší. Toto
bude upřesněno v rámci zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí.
PPF GATE a.s.
16.11.2010

Z oznámení a dokumentace Diplomat vyplývá, že prostor, v němž má probíhat
realizace záměru „Diplomat hotel Praha, Nová křídla a veřejné podzemní garáže
Diplomat“ bude na západní straně ohraničen administrativní budovou „PPF GATE“,
jejímž vlastníkem je společnost PPF GATE a.s.
Z oznámení Telehouse vyplývá, že sousedním objektem projektu je rovněž objekt
„PPF GATE“.
Z oznámení Diplomat vyplývalo, že výstavba projektu je zamýšlena tak, aby stavební
práce započaly na konci III. čtvrtletí 2010 a celková výstavba skončila na konci III.
čtvrtletí roku 2012. Z navazující dokumentace Diplomat však nyní vyplývá, že
výstavba projektu je zamýšlena tak, aby stavební práce započaly na počátku IV.
čtvrtletí roku 2011 a celková výstavba skončila v průběhu IV. čtvrtletí roku 2013.
Výstavba projektu podle oznámení Telehouse je zamýšlena tak, aby stavební práce
byly započaty v průběhu III. čtvrtletí 2012 a celková výstavba skončena ve III.
čtvrtletí roku 2014.
Z výše uvedeného lze dovodit následující:
a) Společnost PPF GATE je subjektem, který bude oběma posuzovanými záměry
přímo dotčen, neboť administrativní budova „PPF GATE“, jejímž vlastníkem je
společnost PPF GATE a.s. , se nachází v těsné blízkosti posuzovaných záměrů
b) Realizací posuzovaných záměrů dojde k souběhu výstavby dvou objektů a to
v období III. Čtvrtletí roku 2012 až IV. Čtvrtletí roku 2013, ve kterém budou
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probíhat především demolice, zemní práce, zakládání staveb a provoz nákladní
dopravy
c) Ve fázi výstavby, může dojít ke zvýšení hlučnosti, zvýšení znečištění vzduchu a
nadměrné prašnosti, v důsledku čehož mohou vzniknout ztížené podmínky pro
provoz budovy PPF GATE, která je administrativním centrem o téměř 20 000 m2,
v němž se denně pohybuje téměř tisíc osob převážně zaměstnanců nájemců
budovy, jejich obchodních partnerů a zákazníků
d) V průběhu stavebních prací a zakládání staveb, může docházet k vibracím, které
mohou poškodit statiku sousedních staveb, mimo jiné i statiku administrativní
budovy PPF GATE
Společnost PPF GATE a.s. je toho názoru, že ani v oznámení ani v dokumentaci
Diplomat nebyla problematika hlučnosti, kvality ovzduší a vibrací zpracována
vzhledem k potenciálnímu souběhu stavebních prací obou shora popsaných projektů.
Společnost PPF GATE a.s. má za to, že realizací obou projektů souběžně bude
značným způsobem ovlivněn provoz budovy PPF GATE a dotčeny jednotlivé subjekty
nacházející se v budově a to zejména vibracemi, zvýšeným hlukem a zvýšeným
znečištěním vzduchu a zvýšenou prašností.
Vzhledem k tomu, že společnost PPF GATE a.s. má zato, že nelze shora uvedené
projekty, jejich realizaci a jejich dopad na životní prostředí posuzovat toliko
samostatně, vznáší tímto společnost PPF GATE a.s. připomínku, že realizace obou
projektů nebyla posouzena kumulativně, tj. ve svém souběhu, a dále společnost PPF
GATE a.s. žádá:
- O dodatečné zpracování příslušných kapitol dokumentace Diplomat ve vztahu
k hluku, ovzduší, vibracím atd. pro období souběžné výstavby shora popsaných
projektů kumulativně z obou zdrojů
- O zpracování shora uvedené problematiky ve vztahu k okolním objektům, zejména
pak k budově PPF GATE odborným posudkem a dokumentaci Diplomat tak
příslušným způsobem doplnit
- O vypořádání shora uvedené připomínky
Vypořádání vyjádření
V současné době nejsou jak pro Hotel Diplomat tak pro záměr přestavby
TELEHOUSE známy přesné údaje o termínech probíhající výstavby. Termíny
uvedené v Dokumentaci k Hotelu Diplomat (a pravděpodobně i termíny uvedené
v Oznámení k akci TELEHOUSE) představují určitý předpoklad investora o
možném časovém průběhu. Skutečné zahájení prací a tím i skutečný překryv
stavebních prací obou záměrů bude záviset na průběhu povolovacího procesu v
budoucích měsících. Souběh stavebních prací tedy v současnosti není možné
přesně hodnotit.
Stejně tak nejsou v současné době známy přesné údaje o strojní technice obou
staveb, způsobu a délce nasazení, překryvu jejich nasazení a soudobosti jejich
práce. Tyto údaje budou upřesněny v dalších stupních přípravy obou projektů
(v dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení).
Rovněž v rámci zmenšení počtu podzemních garáží o 1 patro dojde ke snížení
objemu výkopové zeminy z původních 66 000 m3 na 57 000 m3 a adekvátně tomu
i ke zkrácení doby provádění zemních prací.
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V rámci stanoviska EIA je formulována podmínka, že v dotčeném území musejí
být vzájemně koordinovány všechny zamýšlené stavby a v dokumentaci pro
stavební povolení musí být provedeno podrobné vyhodnocení vlivů souběžných
stavebních prací na budou PFF Gate i na ostatní objekty v okolí včetně návrhu
opatření, v případě vlivu přesahujícím únosnou míru. Společnost PPF GATE
jako majitel sousedního pozemku bude účastníkem řízení a bude moci splnění
této podmínky i navržená opatření kontrolovat.
3.3.
Ze dne:
a.
b.

c.

d.

e.

Vyjádření společenství vlastníků domů v Praze 6 Kafkova 1459-60,
1462
25.11.2010

Zásadně nesouhlasíme se záměrem a to hlavně s výstavbou podzemních garáží,
což jsme už vyjádřili v dopise k záměru ze dne 8.2.2010.
Jedná se o výstavbu 305 míst pro osobní automobily + 8 míst pro autobusy, dále
v připravované stavbě Administrativní budova Evropská 11 garáže s kapacitou
243 míst a dalších 190 míst v budově Telehouse (rekonstrukce a dostavba budovy
Telecomu). Pod hotelem budou po rekonstrukci garáže s kapacitou 134
parkovacích stání, takže celkový počet parkovacích míst bude v tomto malém
prostoru 872+8 autobusů. Toto množství je vzhledem k ploše a přítomnosti bloku
obytných domů zcela nepřijatelné a ptáme se, jestli je takováto koncentrace
parkovacích míst na tak malém prostoru vůbec přípustná?
Vzhledem k tomu, že v těsné blízkosti našich domů je uvažováno o další stavební
činnosti- silniční propojení Svatovítská – Evropská (zrůdný projekt, který by zničil
stovky stromů, kde hnízdí řada ptačích druhů, žije mnoho dalších živočichů a
rostlin). Tento ještě nezničený prostor vytváří zelený filtr proti smogu a hluku
z ulice Milady Horákové a tunelu Blanka. Zmíněné propojení bylo plánováno
hlavně s účelem ulehčit provozu na Vítezném náměstí, ale podle posledních
průzkumů bylo prokázáno, že toto snížení by bylo o pouhých 6%! Toto propojení
je nesmyslné, škodlivé a v době, kdy chce radnice vytěsňovat dopravu mimo
centrální oblasti, je tento záměr naprosto nepochopitelný. „Rychlodráha“ Praha
– Kladno, která je absolutně nepotřebná, protože kapacita stávající Buštěhradské
dráhy není vůbec naplněna. Z našich oken dobře vidíme, kolik vláčků denně jezdí
a jak málo jsou obsazené. Veškeré plánované stavební akce by vytvořily pro nás
nesnesitelné podmínky životního prostředí, které by trvale škodily našemu zdraví a
znehodnotily tak náš majetek – byty a domy.
Údaje o vlivech záměru (vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví) uvádí: „ Obyvatelé
v okolí stavby budou dotčeni změnou jednotlivých složek životního prostředí, které
mohou mít vliv na jejich zdraví a dále na jejich socioekonomické prostředí.
Hlavními faktory, které lze v dotčené lokalitě očekávat v souvislosti s výstavbou, či
provozem záměru, a které tedy mohou být záměrem významněji ovlivněny, budou
hluk a znečištění ovzduší.“ Území, do něhož má být záměr umístěn, je zatěžováno
na hranici únosnosti, hlavní vliv (hluková zátěž a znečištění ovzduší) dosahují
v některých místech limitních hodnot (v dalších kapitolách i překračují).
Vzhledem k tomu, že Česko porušuje směrnici, která určuje maximální
koncentrace jemného poletavého prachu, pohrozila Evropská komise ČR soudem,
kvůli nedodržení předpisů pro kvalitu ovzduší. Už z tohoto je patrno, jaká je
situace v naší republice a tudíž máme obavy, a dopředu si dovedeme představit,
jaká bude skutečnost všech uváděných hodnot a plánovaných situací, co se týče
zatížení životního prostředí, které bychom museli snášet.
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Fundovaný odborník p. Bedřich Moldan nám v dopise píše: „ V celé Praze, a
zejména v Praze 6 ….“ Proto nechceme již další silnice a garáže. S tímto názorem
odborníka můžeme jedině plně souhlasit.
Místo pochybných staveb (hotel je od počátku své existence ve finančních
problémech) žádáme, aby byl zachován park, rozšířena další zeleň a aby byl
vysázen zelený protihlukový a protiprachový val, který oddělí tento park a naše
domy od Evropské ulice.
Jako nejblíže dotčená veřejnost žádáme, aby naše odmítavé stanovisko ke všem
těmto stavbám, které by nás trvale poškodily, bylo v plném rozsahu respektováno
a pochopeno i těmi, kteří zde nebydlí a přímo se jich to netýká.

Vypořádání vyjádření
ad a) Kapacita podzemních garáží pod parkem byla stanovena v dokumentaci
na základě spolupráce s odborem územního rozvoje Úřadu městské části
Praha 6. Městská část chce těmito garážemí řešit stávající výrazný deficit
parkovacích kapacit v oblasti.
ad b) Přístavba podzemních garáží z jihu navrhovaného zahradního křídla hotelu
se umisťuje do plochy ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy, kde
umístění podzemního parkoviště bude výjimečně přípustné za předpokladu
závazně stanovené parkové kompozice, přijatelné druhové skladby a
stanovení mocnosti terénu.
Vyjádření k posouzení souladu záměru s platným územním plánem,
příloha č.5 dokumentace
Na základě redukce záměru (viz úvod posudku) dojde ke snížení počtu
stání o 104 parkovacích míst v podzemních garážích pod parkem oproti
původním 259 stáním pro rezidenty. Adekvátně ke snížení počtu
parkovacích míst dojde i ke snížení provozu v blízkém okolí hotelu. Toto
bude upřesněno v rámci zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.
Rovněž v rámci zmenšení počtu podzemních garáží o 1 patro dojde ke
snížení objemu výkopové zeminy z původních 66 000 m3 na 57 000 m3 a
adekvátně tomu i ke zkrácení doby provádění zemních prací. V dalším
stupni projektové dokumentace bude prověřena možnost zmenšení ploch
podzemních garáží a tím zachování rostlého terénu.
ad c) Komunikačního propojení Evropská – Svatovítská není předmětem
posuzovaného záměru Diplomat hotel Praha – nová křídla a veřejné
podzemní garáže Diplomat. Tento záměr bude posuzován samostatně dle
zákona č.100/2001 Sb.
Komunikačního propojení Evropská – Svatovítská, slouží zejména pro
odlehčení Vítězného nám. od tranzitní dopravy směřující od západu do
centra města. Vlastní spojka znamená snížení dopravní zátěže jak pro
Evropskou v úseku Gymnazijní – Vítězné nám., tak pro ulici Gen. Píky, jíž
jsou ovlivňovány objekty nejblíže záměru. Zároveň je výstavba uvedené
spojky v současnosti nejistá a její termín není znám. Z tohoto důvodu byly
použity intenzity dopravy bez uvažované spojky. Uvedené skutečnosti
dokládají přiložené kartogramy dopravy pro stav bez propojení Evropská
– Svatovítská a s propojením (viz příloha č.3).
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Výstavba modernizace trati Praha – Kladno v současnosti není jistá a její
termín není znám.
ad d) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře, jde o citaci
textu dokumentace.
ad e) Jak je uvedeno v rozptylové studii i textu Dokumentace, Vlivem
zprovoznění záměru dojde v jeho okolí k mírnému nárůstu imisních
hodnot. V případě průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého je
očekáván nárůst nejvýše o 0,05 µg.m-3 (tj. 0,13 % imisního limitu), u
benzenu o 0,016 µg.m-3 (0,32 % limitu) a u suspendovaných částic frakce
PM10 o 0,15 µg.m-3 (0,38 % limitu). U maximálních hodinových
koncentrací NO2 je možné očekávat v případě provozu objektu nárůst
nejvýše o 1,0 µg.m-3 (0,5 % limitu) a u denních koncentrací PM10
pak nejvýše o 1,1 µg.m-3 (2,2% limitu).
U maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého nebylo vlivem
uvedení záměru do provozu v žádném referenčním bodě vypočteno
překročení imisního limitu. V případě denních koncentrací částic PM10
nezpůsobí provoz záměru nárůst počtu překračování o 1 den a více.
Záměr tedy nebude způsobovat překračování limitu a tím zhoršovat
kvalitu ovzduší na nepřijatelnou úroveň. Jak je z přehledu výše patrné,
změny v koncentracích jsou velmi malé, převážně v řádu několika desetin
procenta limitu.
Na základě redukce záměru (viz úvod posudku) dojde ke snížení počtu
stání o 104 parkovacích míst v podzemních garážích pod parkem oproti
původním 259 stáním pro rezidenty. Adekvátně ke snížení počtu
parkovacích míst dojde i ke snížení provozu v blízkém okolí hotelu. Toto
bude upřesněno v rámci zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.
Relevantní opatření pro období výstavby je zahrnuto do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany
prostředí, který je součástí tohoto posudku.
ad f) Kapacita podzemních garáží pod parkem byla stanovena v dokumentaci na
základě spolupráce s odborem územního rozvoje Úřadu městské části
Praha 6. Městská část chce těmito garážemí řešit stávající výrazný deficit
parkovacích kapacit v oblasti. Na základě redukce záměru (viz úvod
posudku) dojde ke snížení počtu stání o 104 parkovacích míst
v podzemních garážích pod parkem oproti původním 259 stáním pro
rezidenty.
ad g) Navrhovaný park představuje z hlediska funkce městské zeleně
plnohodnotnou alternativu stávajícímu stavu. V současnosti se jedná o
travnatou plochu ohraničenou keři, v ploše je zde několik vzrostlých
stromů. Přes trávník vede diagonální vyšlapaná nezpevněná pěšina,
kterou si lidé zkracují cestu k metru a zastávkám tramvají. Plocha není
uzpůsobena pro delší pobyt obyvatel a slouží převážně jako plocha pro
venčení psů. Návrh parku předpokládá vytvoření místa vhodného k
odpočinku, tj. místa s lavičkami, vodní plochou, intenzivní zelení tvořenou
pohledově zajímavými kultivary dřevin.
Požadavek na rozšíření další zeleň a vysázení zeleného protihlukového a
protiprachového valu, který oddělí tento park a domy v Kafkově ulici od
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Evropské ulice, je třeba směrovat na zástupce MČ Praha 6, jedná se o
pozemky hl. města Prahy.
ad h ) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Dále je doložen dopis starostovi MČ Praha 6 ze dne 16.11.2010
V dopise se uvádí, že stavba podzemních garáží je nepřípustná dle ÚP, jelikož plocha
zasahuje do funkční plochy ZP.
Dále je doložen dopis starostovi MČ Praha 6 ze dne 14.6.2010
Petice občanů bydlících v ulici Banskobystrická č.p. 2080-2085. V petici je žádáno,
aby bylo přehodnoceno rozhodnutí MČ Praha 6 na výstavbu Administrativní budovy
Evropská 11 s podzemními garážemi a Hotel Diplomat – nová křídla a veřejné
podzemní garáže. S touto výstavbou zásadně nesouhlasí a je doloženo odůvodnění v 7
bodech. S obsahem petice vyjádřili bezvýhradný souhlas - společenství vlastníků
Banskobystrická 3, Kafkova 55, Kafkova 1450,1458, bytová družstva Kafkova
1405/45 a gen. Píky 1435/14a.
Součástí posudku je dle přílohy č.5 k zákonu č.100/2001 Sb. vypořádání všech
obdržených vyjádření k dokumentaci. Výše uvedené dva dopisy byly adresovány
starostovi MČ Praha 6 a proto nejsou vypořádány v tomto posudku.
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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:

Hotel Diplomat Praha
nová křídla
a veřejné podzemní garáže Diplomat
zpracovaná Ing. Václavem Píšou, CSc., č. autorizace: 17424/4766/OEP/92
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.
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.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na imisní a akustickou situaci v
zájmovém území. 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. V další projektové
přípravě bude především pro navrhovaný záměr jednoznačně dokladován způsob plnění
hygienických limitů hluku pro denní a noční dobu dle NV č. 148/2006 Sb.
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.
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VII. Návrh stanoviska
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

Praha
SZn.:
Vyřizuje: Ing. Beranová

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
Hotel Diplomat Praha nová křídla a veřejné podzemní garáže Diplomat
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.10.10. a 10.6..:
10.10

Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení
v územích chráněných podle zvláštních předpisů.

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.

Posuzovaným záměrem je Hotel Diplomat Praha - nová křídla a veřejné podzemní
garáže Diplomat. Navrhována je zde přístavba dvou nových uličních křídel stávajícího
hotelu Diplomat. Severní křídlo u ulice Evropské (uliční) bude mít rozměry cca 90 x
13 m. jižní křídlo (zahradní) bude mít půdorysné rozměry cca 75 x 12 m. Křídla budou
mít výšku cca 27,5 m. V těchto křídlech bude vybudováno 170 lůžek ve 170 pokojích
uličního křídla a 105 lůžek v 51 apartmánech zahradního křídla. V přízemí uličního
křídla bude vybudována kavárna pro 120 hostů, obchod o užitné ploše 767 m 2 a
konferenční sál s kapacitou 225 účastníků. S rekonstrukcí dojde k rozšíření možnosti
parkování. Pod hotelem bude po rekonstrukci garáž o 2 podlažích s kapacitou 134
parkovacích stání.
Jižně od zahradního křídla budou vybudovány podzemní garáže, které budou sloužit
pro parkování autobusů, návštěvníků hotelu a parkování obyvatel okolních domů. Tyto
garáže měly mít 4 podzemní podlaží s kapacitou 305 parkovacích míst pro osobní
vozidla a 8 míst pro autobusy. Vzhledem k nesouhlasným vyjádřením k dokumentaci
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se oznamovatel rozhodl svůj záměr přehodnotit a zredukovat počet parkovacích míst
v podzemních garážích. Nově budou mít podzemní garáže pod parkem pouze 3
podlaží s kapacitou 201 parkovacích míst pro osobní vozidla a 8 míst pro autobusy. To
znamená redukci 104 parkovacích míst pro residenty z původních 259 parkovacích
stání.
Celková plocha dotčeného území činí 15 331 m2. Zastavěná plocha uličního křídla
bude činit 1 364 m2, u zahradního křídla to bude 924 m2. Celková hrubá podlažní
plocha nadzemní části bude u uličního křídla činit 8 721 m2 u zahradního křídla 5 912
m2 .
3. Umístění záměru
kraj:

Hlavní město Praha

obec:

Městská část Praha 6

katastrální území:

Dejvice

4. Obchodní firma oznamovatele
Název:

Recoop Tour, a.s.
Evropská 15
160 41 Praha 6

5. IČ oznamovatele
IČO:

00253154

6. Sídlo oznamovatele
sídlo:

Evropská 15
160 41 Praha 6

II. Průběh posuzování
1.

Oznámení

Oznámení záměru „Hotel Diplomat Praha nová křídla a veřejné podzemní
garáže Diplomat“ zpracoval v prosinci 2009 Ing. Václav Píša, CSc., č.
autorizace: 17424/4766/OEP/92.
Oznámení záměru bylo předloženo příslušnému úřadu v prosinci 2009.
2.

Dokumentace

Dokumentaci vlivů záměru „Hotel Diplomat Praha nová křídla a veřejné
podzemní garáže Diplomat“ zpracoval v září 2010 Ing. Václav Píša, CSc., č.
autorizace: 17424/4766/OEP/92.
Dokumentace vlivů záměru byla předložena příslušnému úřadu v září 2010.
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3.

Posudek EIA

Posudek

Posudek o vlivech záměru „Hotel Diplomat Praha nová křídla a veřejné podzemní
garáže Diplomat“ zpracovala v lednu 2011 Ing. Kateřina Hladká, Ph.D., č. autorizace
10606/ENV/06, prodloužení autorizace č.j. 34743/ENV/10
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl předložen příslušnému úřadu dne
…2010.
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

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 „Hotel Diplomat Praha nová křídla a veřejné podzemní garáže
Diplomat“ na životní prostředí a veřejné zdraví byly posouzeny ze všech podstatných
hledisek.
V rámci vyjádření dokumentaci vlivů záměru „Hotel Diplomat Praha nová křídla a
veřejné podzemní garáže Diplomat“ 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
S-MHMP-1041282/2009/4/OOP/VI, Ze dne :
Vyjádření č.j.
20.12.2010
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Hlavní město Praha, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Vyjádření č.j.
S-MHMP OKP 851 957/2010, Ze dne :
4.11.2010
Česká inspekce životního prostředí
ČIŽP/41/IPP/0922422.022/10/PKJ, Ze dne :
Vyjádření č.j.

8.11.2010

Hygienická stanice hlavního města Prahy
Vyjádření č.j.
SZ.HK/2576/92576/10, Ze dne :

15.11.2010

Hl. m. Prahy
Vyjádření č.j.

MHMP 970046/2010, Ze dne :

19.11.2010

MČ Praha 6
Vyjádření č.j.

MCP6 093415/2010, Ze dne :

10.12.2010

Občanské sdružení Via Praha 6
Ze dne:
18.11.2010
PPF GATE a.s.
Ze dne:
16.11.2010
Vyjádření společenství vlastníků domů v Praze 6 Kafkova 1459-60, 1462
Ze dne:
25.11.2010

III.

Hodnocení záměru

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Posuzovaným záměrem je „Hotel Diplomat Praha nová křídla a veřejné podzemní
garáže Diplomat“.
Posuzovaným záměrem je Hotel Diplomat Praha - nová křídla a veřejné podzemní
garáže Diplomat. Navrhována je zde přístavba dvou nových uličních křídel
stávajícího hotelu Diplomat. Severní křídlo u ulice Evropské (uliční) bude mít
rozměry cca 90 x 13 m. jižní křídlo (zahradní) bude mít půdorysné rozměry cca 75 x
12 m. Křídla budou mít výšku cca 27,5 m. V těchto křídlech bude vybudováno 170
lůžek ve 170 pokojích uličního křídla a 105 lůžek v 51 apartmánech zahradního
křídla. V přízemí uličního křídla bude vybudována kavárna pro 120 hostů, obchod o
užitné ploše 767 m 2 a konferenční sál s kapacitou 225 účastníků. S rekonstrukcí
dojde k rozšíření možnosti parkování. Pod hotelem bude po rekonstrukci garáž o 2
podlažích s kapacitou 134 parkovacích stání.
Jižně od zahradního křídla budou vybudovány podzemní garáže, které budou sloužit
pro parkování autobusů, návštěvníků hotelu a parkování obyvatel okolních domů.
Tyto garáže budou mít 4 podzemní podlaží s kapacitou 305 parkovacích míst pro
osobní vozidla a 8 míst pro autobusy.
Vzhledem k obdrženým negativním vyjádřením k dokumentaci se oznamovatel
rozhodl svůj záměr přehodnotit a zredukovat počet parkovacích míst v podzemních
garážích. Nově budou mít podzemní garáže pod parkem pouze 3 podlaží s kapacitou
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201 parkovacích míst pro osobní vozidla a 8 míst pro autobusy. To znamená redukci
104 parkovacích míst pro residenty z původních 259 parkovacích stání.
Celková plocha dotčeného území činí 15 331 m2. Zastavěná plocha uličního křídla
bude činit 1 364 m2, u zahradního křídla to bude 924 m2. Celková hrubá podlažní
plocha nadzemní části bude u uličního křídla činit 8 721 m2 u zahradního křídla 5 912
m2
Záměrem stavby „Hotel Diplomat Praha nová křídla a veřejné podzemní garáže
Diplomat“ je radikální změna vnějšího výrazu stavby, spojená s navýšením kapacity
hotelu. Vybudování podzemních garáží pod parkem má přispět k vyřešení nepříznivé
situace v nabídce parkovacích stání v lokalitě. Vybudování garáží podpořila radnice
MČ Prahy 6, garáže budou vybudovány na pozemku ve vlastnictví městské části.
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 produkci znečišťujících látek
z dopravy. Z provedených hodnocení vyplývá, že žádný z těchto vlivů nezpůsobí
zhoršení kvality životního prostředí na únosnou mez.
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 faunu a flóru, 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
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.
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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 hotelů a podzemních garáží. 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 bylo provedeno porovnání varianty nulové (bez výstavby) s variantou
aktivní (s výstavbou hotelu a podzemních garáží). Vlivy aktivní varianty na životní
prostředí za podmínek navržených ochranných opatření nebudou znamenat významné
zhoršení životního prostředí.
Vzhledem k obdrženým negativním vyjádřením k dokumentaci se oznamovatel
rozhodl svůj záměr přehodnotit a zredukovat počet parkovacích míst v podzemních
garážích. Nově budou mít podzemní garáže pod parkem pouze 3 podlaží s kapacitou
201 parkovacích míst pro osobní vozidla a 8 míst pro autobusy. To znamená redukci
104 parkovacích míst pro residenty z původních 259 parkovacích stání.
Pro redukovaný záměr nejsou uvedeny žádné konkrétní údaje. Vzhledem k redukci
rozsahu záměru a z toho vyplývající redukci vyvolané dopravy lze předpokládat, že
emise a hluk z parkování automobilů v garážích budou adekvátně nižší.
Vzhledem ke zmenšení objemu zemních prací z původních 66 000 m3 na 57 000 m3
dojde i ke zmenšení množství emisí produkovaných v této fázi výstavby. V případě
částic PM10 se jedná o snížení objemu nakládané zeminy a snížení pohybu
nákladních vozidel při odvozu zeminy.
Redukovanou variantu záměru je tedy možno pokládat i za ekologicky optimální
variantu záměru. Při stanovení pořadí variant je redukovaný záměr na prvním místě,
původně předložený a posuzovaný záměr na druhém místě. Zpracovatelka posudku
doporučuje realizovat redukovanou variantu.

58

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
Vypořádání vyjádření k dokumentaci
V rámci projednávání dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo
doručeno celkem 9 vyjádření z toho 4 vyjádření dotčených správních orgánů, 2
vyjádření dotčených územně samosprávných celků, vyjádření občanského sdružení
Via Praha 6, Společenství vlastníků domů v Praze 6 Kafkova 1459-60, 1462 a PPF
Gate a.s.. 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.
Vypořádání 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 „Hotel Diplomat Praha nová křídla a veřejné podzemní
garáže Diplomat“, dokumentace vlivů záměru „Hotel Diplomat Praha nová křídla a
veřejné podzemní garáže Diplomat“ na životní prostředí, posudku, veřejného
projednání a vyjádření k nim uplatněných
vydává
Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, jako příslušný úřad podle
§ 22 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.
v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní
prostředí
souhlasné stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru „Hotel Diplomat Praha nová křídla a veřejné
podzemní garáže Diplomat“ 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.
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Doporučená varianta:
Na základě závěrů dokumentace a posudku doporučujeme realizovat záměr v
dodatečně redukované variantě řešení se zahrnutím a uplatněním veškerých
zmírňujících opatření k ochraně životního prostředí, doporučených v dokumentaci a
posudku.
Podmínky souhlasného stanoviska:
I. Podmínky pro fázi přípravy
Pro územní řízení
1. V dokumentaci pro územní řízení bude dále řešen redukovaný záměr s 3
podzemními garážemi pod parkem.
2. V dalším stupni projektové dokumentace bude prověřena možnost zmenšení ploch
podzemních garáží pod parkem a tím zachování rostlého terénu.
3. Zpracovat hlukovou studii pro období výstavby i provozu dle technického
zpřesnění návrhu výstavby nových křídel hotelu Diplomat a veřejných
podzemních garáží.
4. Ve fázi přípravy stavby bude provedeno měření hluku pro stávající stav.
5. Upřesnit technická a organizační opatření vyplývajících z hlukové studie řešící
hluk z výstavby tak, aby bylo zajištěno plnění hygienických limitů hluku ve
smyslu nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, popřípadě řešit ochranu vnitřních prostorů příslušných
objektů po ověření akustických vlastností oken (tj. utěsnění nebo výměnu oken).
6. Zpracovat rozptylovou studii pro období výstavby i provozu dle technického
zpřesnění návrhu výstavby nových křídel hotelu Diplomat a veřejných
podzemních garáží.
7. Podrobně vyřešit odvodnění parku nad garážemi. Vhodným využitím srážkových
vod by byla jejich akumulace a následné použití k zálivkám vegetace.
8. Upřesnit způsob likvidace vod ze stavebních jam.
9. V lokalitě je v nejbližším časovém horizontu plánována také výstavba
administrativního centra Evropská 11, rekonstrukce objektu GPO a prodloužení
trasy metra A. Výstavba těchto záměrů bude koordinována tak, aby nedocházelo
k překrytí etap výstavby s největším vlivem na akustickou a imisní situaci a
současně aby byl vliv staveb na nejbližší okolí minimalizován.
10. Spodní stavba bude navržena s ohledem na závěry radonového průzkumu.
11. Veškeré stupně projektové dokumentace předložit Magistrátu hl. m. Prahy,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, k projednání.
12. Při výstavbě podzemních garáží pod plochou parku je nutno respektovat stávající
parovod vedoucí po západní straně navrhovaných garáží.
13. Podmínky vyplývající z ochranného pásma metra budou projednány a
respektovány.
14. Povrchy chodníků při ulici Evropské, u posuzovaného objektu, budou řešeny
v dostatečné kvalitě.
15. Veškeré parkové úpravy a změny budou před schválením konzultovány
s Městskou částí Praha 6 a její připomínky budou respektovány, výsadba zeleně
bude realizována v plném rozsahu dle předložené dokumentace a zajištění
následné údržby včetně případné náhradní výsadby.
16. Veškeré výduchy z nadzemních i podzemních (garážových) prostor budou
vyvedeny nad střechy.
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17. V dokumentaci pro územní řízení bude doloženo posouzení vlivu navrhovaného
záměru na statiku sousedních budov.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Pro stavební řízení
Pro stavbu bude zpracován havarijní plán, který bude splňovat náležitosti
vyhlášky č. 450/2005. 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.
Součástí dokumentace pro stavební povolení bude soupis kácené mimolesní
zeleně včetně náležitostí daných vyhláškou č.395/1992 Sb.
Součástí projektové dokumentace bude část týkající se nakládání s odpady, které
budou vznikat během stavby.
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
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.)
V rámci plánu organizace výstavby zpracovat i soubor organizačních a
technických opatření pro etapu výstavby s cílem minimalizovat potenciální
nepříznivé vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva, a to
zejména se zaměřením na:
a)
Výběr vhodných stavebních mechanismů a jejich časové využití a souběh
podle výsledků akustické studie pro provádění stavebních prací.
b)
Provádění zemních prací v rozsahu nezbytně nutném.
c)
Určení a odsouhlasení přepravních tras (trasy budou vedeny po ulici
Evropské směrem z centra).
d)
Zpřesnění bilance výkopových zemin.
e)
Minimalizace deponií a skladování prašných materiálů.
f)
Omezení sekundární prašnosti skrápěním.
g)
Zajištění řádné údržby a sjízdnosti využívaných komunikací a zamezení
jejich znečištění se zajištěním účinné techniky pro jejich čištění.
h)
Vhodné nakládání s odpady (třídění a shromažďování jednotlivých druhů
odpadů, vedení evidence, přednostní využívání odpadů).
i)
Technický stav stavebních a dopravních mechanismů, zejména z hlediska
exhalací, hlučnosti a úniku ropných látek.
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).
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Podmínky pro fázi realizace
1. Kácení dřevin provádět jen v nezbytné míře a to jen ve vhodném období (tj. ve
vegetačním klidu).
2. V průběhu stavebních prací bude postupováno v souladu s ČSN 83 9061 ochrana
stromů, porostu a vegetačních ploch při stavebních pracích.
3. Zajistit realizaci vegetačních úprav podle schváleného projektu tak, aby mohly být
zhodnoceny souběžně při kolaudaci stavby.
4. 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.
5. Zamýšlenou stavební činností v řešeném území nesmí být způsobeny nepříznivé
změny stavu kulturní památky Památník sovětské armády, v v ulici Velvarská,
nebo jejího prostředí (§11 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů).
6. Podle plánu organizace výstavby zajistit plnění souboru 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.
7. Zajistit, aby demoliční a stavební odpad byl v maximální míře recyklován pro další
využití.
8. Ke kolaudačnímu souhlasu předložit specifikaci druhů a množství odpadů
z výstavby a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění.
9. Udržovat kontakt s veřejností a bezodkladně řešit případné připomínky, náměty a
eventuálně stížnosti obyvatelstva a uživatelů sousedních objektů.
10. Informovat dotčené obyvatelstvo v předstihu o plánovaných stavebních činnostech
a tak jim umožnit odpovídající úpravu režimu dne.
11. Bude zajištěno zneškodňování odpadních a dešťových vod ze staveniště v souladu
s platnými předpisy.
12. Zajistit, aby byla respektována protihluková opatření:
a) Dodržovat doporučený harmonogram prací (zejména co nejmenší časový
souběh nasazení hlučnějších stavebních mechanismů), provádět stavební
práce, zejména zakládání a hrubou stavbu v sousedství obytné zástavby pouze
v denní době podle podmínek hygienické stanice.
b) Zajistit vyhovující technický stav automobilů a stavebních strojů a
v maximální míře využívat stavební mechanismy se sníženou hlučností.
c) Po dobu údržby, přestávek a odstávek vypínat motory nákladních automobilů
a stavebních strojů.
d) V době výstavby bude minimalizován pohyb mechanismů a těžké techniky
v blízkosti obytné výstavby, hlučná stacionární zařízení budou stíněna
mobilními protihlukovými zástěnami.
e) Stavební činnost bude prováděna pouze v době od 7 do 21 hodin. Hlučné
práce doporučujeme provádět maximálně v době od 8 do 17 hodin. Řidiči
nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout
motor.
f) Před zahájením stavebních prací na uličním křídle hotelu bude podél Evropské
ulice osazeno 2 m vysoké opěrné hrazení o délce cca 98m. Před zahájením
prací na zahradním křídle bude vybudována 4 m vysoká stěna po jižní a
částečně východní hraně staveniště o délce cca 96 m.
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g) Zařízení staveniště umístit na hranici Kafkovy ulice nebo při hraně pozemku u
domů v Banskobystrické ulici, kde utvoří clonu, která bude bránit šíření hluku
z prostranství stavebních prací k chráněné zástavbě.
h) Hlučné práce uvnitř budov budou probíhat až po uzavření obvodového pláště.
i) Bude preferováno systémové bednění a hotové výztuhy do betonu před jejich
výrobou a formováním v prostoru staveniště.
Podmínky pro fázi provozu
1. Po realizaci je nutno provést kontrolní měření hluku, v případě překročení
hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná protihluková opatření.
2. S odpady nakládat v souladu legislativou platnou v odpadovém hospodářství,
v současné době podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, a navazujících
vyhlášek
3. V garážích budou instalovány havarijní soupravy pro asanaci úniku ropných látek
z havarovaných vozidel (benzín, nafta, motorový olej).
4. V objektu bude umístěn dostatečný počet a objem sběrných nádob na tříděný
odpad (papír, plasty, sklo) a nebezpečný odpad.
5. Vysázené dřeviny budou udržovány v dobrém stavu a v případě potřeby bude
neprodleně provedena náhradní výsadba.
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění zákona č. 413/2005 Sb., a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může
být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanoveními §4 odst. 1 písm. f)
a §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

63

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

Přehled použitých zdrojů:
Píša V.: Hotel Diplomat Praha nová křídla a veřejné podzemní garáže Diplomat,
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
zpracované podle přílohy č.3 zákona, 12/2009
Závěr zjišťovacího řízení, Magistrátu hlavního města Prahy, SZn.: S-MHMP1041282/2009/OOP/VI/EIA/688-2/Be ze dne 2.4.2010, včetně vyjádření k oznámení
Píša V.: Hotel Diplomat Praha nová křídla a veřejné podzemní garáže Diplomat
Dokumentace dle přílohy č.4 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, 09/2010
Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků,
veřejnosti – viz příloha č.1 posudku
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/
http://www.praha6.cz/
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Datum zpracování posudku:
21.2.2011

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

65

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

Příloha 1
(vyjádření
dotčených
správních
úřadů,
dotčených územně samosprávných celků a
veřejnosti k dokumentaci vlivů záměru)
Závěr zjišťovacího řízení, Magistrátu hlavního města Prahy, SZn.: S-MHMP1041282/2009/OOP/VI/EIA/688-2/Be ze dne 2.4.2010, včetně vyjádření k oznámení
Vyjádření hl. m. Prahy ze dne 19.11.2010
Vyjádření MČ Praha 6 ze dne 10.12.2010
Vyjádření odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP ze dne
4.11.2010
Vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne
20.12.2010
Vyjádření ČIŽP ze dne 8.11.2010
Vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 15.11.2010
Vyjádření PPF GATE a.s. ze dne 16.11.2010
Vyjádření Občanského sdružení Via Praha 6 ze dne 18.11.2010
Vyjádření Společenství vlastníků domů v Praze 6 Kafkova 1459-60,1462 ze dne
25.11.2010
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HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

110

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

111

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

112

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

113

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

114

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

115

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

116

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

117

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

118

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

119

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

Příloha 2
(autorizace zpracovatelky posudku)

120

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

121

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

122

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

123

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

124

HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KŘÍDLA A VEŘEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT

Posudek EIA

Příloha 3
Intenzity dopravy pro rok 2020 bez realizace komunikačního propojení Evropská Svatovítská
Intenzity dopravy pro rok 2020 po realizaci komunikačního propojení Evropská Svatovítská
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