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Ú V O D  
 

Oznámení záměru Obytný soubor Nová Michle je zpracováno podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon), dle přílohy 
č. 3. Oznámení vychází z podkladů připravovaných pro územní rozhodnutí, vstupní 
údaje byly poskytnuty projektantem, firmou Podlipný Sladký architekti, s. r. o. 

Projekt spočívá ve vybudování uceleného obytného souboru, na pozemcích 
bývalé části areálu Pražské plynárenské a. s., na kterých se nacházely budovy pro 
bydlení zaměstnanců a vedení plynárny. Obytný soubor se v návrhu skládá ze 7 
bytových domů, objekty svým umístěním ohraničí parkově upravenou plochu – vnitřní 
pobytový park, určený k odpočinku a rekreaci obyvatel areálu. Záměrem investora je 
realizace stavby obytného souboru v souladu s okolím a nároky moderního bydlení, 
včetně doplnění občanské vybavenosti. 

Pozemky leží při ulici U plynárny v MČ Praha 4 v katastrálním území Michle.  

Parkovací stání pro obyvatele souboru budou umístěna v podzemních garážích, 
další parkovací stání budou na povrchu. Vytápění je navrženo dálkovým teplem. 
Posuzovaný záměr je navržen v jednom prostorovém uspořádání a jedné variantě 
funkčního využití. 

V rámci oznámení je provedeno vyhodnocení vlivu investičního záměru na jeho 
okolí, přičemž největší pozornost byla věnována zejména těm složkám životního 
prostředí, u nichž lze předpokládat významnější ovlivnění výstavbou nebo provozem 
objektu (ovzduší, hluk, zeleň). Samostatnými přílohami předkládaného oznámení jsou: 
modelové hodnocení vlivu na kvalitu ovzduší, akustická studie, hodnocení vlivů na 
zdraví, dendrologický a zoologický průzkum. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

Nová Michle a. s. 

Zenklova 2245/29 

180 00 Praha 8  

IČ: 28240740 

 

Oprávněný zástupce oznamovatele: 

ing. Rostislav Šíša 

člen představenstva 

tel. 602 303248 

Rostislav.Sisa@metrostavdevelopment.cz 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Název: Obytný soubor Nová Michle 

Zařazení: Záměr spadá do kategorie II – 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. 

B.I.2. Rozsah záměru 

Záměr zahrnuje území jižně od ulice U Plynárny mezi parkovištěm obchodu 
Kaufland na východě a účelovou komunikací podél polikliniky na západě. Dotčené 
území má rozměry 230 m ve směru západ–východ (podél ulice U plynárny), cca 130 
ve směru sever–jih ve východní části a 70 m ve směru sever–jih v části východní. 
Parčík při západní hranici parkoviště Kauflandu není součástí dotčených pozemků. 

Celková plocha dotčených pozemků činí 23 898 m2. Zastavěná plocha 
navržených objektů bude činit 6 277 m2, hrubá podlažní plocha nadzemní části bude 
36 467 m2, v podzemí bude vybudováno 13 547 m2 celkové užitné plochy.  

Posuzovaný záměr zahrnuje výstavbu 7 bytových domů, rozličného 
půdorysného tvaru a výšek. Domy jsou označeny A – C. Výška domů bude: 

 dům A – 2 až 10 nadzemních podlaží 
 dům B – 7 nadzemních podlaží 
 domy C1 až C5 – 5 nadzemních podlaží 

 

Pro bydlení je určeno 24 720 m2 užitných podlahových ploch, což představuje 
305 bytů. Pro nebytové a komerční plochy je vyčleněno 1295 m2 užitných 
podlahových ploch. V garážích je navrženo 395 parkovacích stání, dalších 40 stání 
bude na terénu. Předpokládané výměry jednotlivých objektů a jejich využití udává tab. 
B.1. 
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Tab. B.1. Rozsah záměru  

Ukazatel Objekt A Objekt B Objekty 
C1–C5 Celkem 

Hrubá podlažní plocha HPP (m2) 23 457 3 273 9 737 36 467
Zastavěná plocha (m2) – objekty 3 789 462 2 026 6 277
Plocha zeleně na terénu (včetně předzahrádek k bytům – m2)    7 421
Obestavěný prostor podzemní podlaží novostavba (m3) 34 941 7 786 13 273 56 000
Obestavěný prostor nadzemní podlaží novostavba (m3) 76 814 10 874 32 468 120 156

obestavěný prostor objektu (m3) 75 229 10 644 31 980   
obestavěný prostor lodžií a balkonů s vyložením větším než 0,5 m (m3) 1 585  230 488   

Počet bytů 1+kk (průměrná plocha 40 m2) 12 9 0 21
Počet bytů 2+kk (průměrná plocha 60 m2) 43 13 20 76
Počet bytů 3+kk a 3+1 (průměrná plocha 90 m2) 43 0 60 103
Počet bytů 4+kk a 4+1 (průměrná plocha 110 m2) 44 0 10 54
Počet bytů 1+kk + hobby místnost 7 0 0 7
Počet bytů 2+kk + hobby místnost a 2+1+hobby místnost 27 5 0 32
Počet bytů 3+kk + hobby místnost a 3+1+hobby místnost 9 3 0 12
Celkem bytů  185 30 90 305
Užitná plocha bytů m2 15 592 1 778 7 350 24 720
Užitná plocha teras, lodžií a balkónů (m2) 3 373 316 2 265 5 954
Užitná plocha komor v nadzemních podlažích (m2) 440 0 72 512
Užitná plocha sklepních kójí v podzemních podlažích (m2) 330 105 216 651
Užitná plocha nebytových komerčních jednotek m2 (1. NP, 2. NP) 935 360 0 1 295
Užitná plocha komunikací a společných prostor v NP (m2) 1 935 367 514 2 816
Počet podzemních garážových stání  252 43 100 395
Užitná plocha podzemních garážových stání (m2) 3 959 664 1 482 6 105
Celková užitná plocha prostoru podzemních podlaží (m2) 8 842 1 815 2 890 13 547
Počet venkovních parkovacích stání 25 5 10 40
Užitná plocha venkovních stání (m2) 350 70 140 560
Užitná plocha předzahrádek k bytům v 1. NP 291 0 1 219 1 510

B.I.3. Umístění záměru 

Hlavní město Praha, Městská část Praha 4, katastrální území Michle.  

Navrhovaný obytný soubor se nachází v Praze 4 – Michli, na pozemcích bývalé části 
areálu Pražské plynárenské, a. s., na kterých se nacházely budovy pro bydlení 
zaměstnanců a vedení plynárny. Pozemek je mírně svažitý k jihu. Na severní straně 
přiléhá k ulici U plynárny. Na východní straně sousedí s pozemky (parková plocha a 
parkoviště) supermarketu Kaufland. Na jižní a na západní straně sousedí s pozemky 
areálu Pražské plynárenské, a. s. Na protější straně ulice U plynárny se nachází právě 
dokončený Bytový dům Bohdalec developerské společnosti Geosan. 
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Záměrem je výstavba bytového areálu doplněného plochami obchodů. Uvažuje 
se s výstavbou devíti domů. Soubor bude mít funkci obytnou doplněnou funkcí 
komerční, převážně v parteru. V rámci objektů budou vybudovány podzemní garáže a 
technická zázemí, která budou umístěna ve dvou podzemních podlažích.  

K vytápění objektů bude sloužit centrální zdroj tepla, zemní plyn bude spalován 
pouze v restauraci při přípravě jídel. V objektech nebude umístěna žádná výroba. 

Dle platného Územního plánu Hlavního města Prahy spadá větší část plochy 
pozemků do funkční plochy OV – čistě obytná. Jižní část pozemků zasahuje do 
funkční plochy PP a LR. Západní část pozemků zasahuje do funkční plochy SVO. 

Návrh obytného souboru respektuje využití jednotlivých funkčních ploch. Ve 
výše uvedených funkčních plochách nejsou určeny koeficienty míry využití území. 

V těsném okolí záměru není plánována akce obdobného rozsahu, jejíž vlivy by 
se mohly kumulovat s vlivy posuzované stavby. Vliv naplňování územního plánu 
zástavbou volných ploch je zahrnut v předpokládaném nárůstu dopravy k roku 
výstavby záměru.  

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant 

Pozemek je Územním plánem hl. města Prahy určen pro obytnou zástavbu. Na 
pozemku stojí v současné době bytové domy, které sloužily pro zaměstnance plynárny. 
Technický stav těchto objektů a jejich provozní řešení již nevyhovuje současným 
nárokům a standardům bydlení. Návrh stavby počítá s odstraněním stávajících staveb 
na řešených pozemcích. Demolice objektů není předmětem územního řízení pro 
umístění staveb obytného souboru Nová Michle a bude řešena v samostatném 
správním řízení.  

Záměrem investora je realizace kvalitní stavby obytného souboru v souladu 
s okolím a s nároky moderního bydlení, včetně doplnění občanské vybavenosti. 
Pozemek je dobře napojen na dopravní infrastrukturu, je dobře dopravně dostupný, 
včetně obsluhy městskou hromadnou dopravou. V blízkosti se nachází také funkční 
občanská vybavenost. 

Stavební pozemek je přístupný z veřejné komunikace – místní komunikace I. 
třídy – ulice U plynárny. Na staveništi jsou nyní objekty bytových domů, garáží a 
drobných staveb skleníků, oplocení a souvisejících inženýrských sítí. Z ulice 
U plynárny jsou na pozemek dva vjezdy, které budou využity i v průběhu výstavby. Na 
pozemku se nachází vzrostlé stromy a zeleň. Pozemek se směrem k jihu mírně svažuje, 
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na jižním okraji výrazněji klesá směrem k areálu Pražské plynárenské, a. s. Staveniště 
bude terénně upravováno, hrubá terénní úprava a zemní práce budou provedeny pro 
založení všech objektů.  

Záměr je navržen v jedné variantě prostorového uspořádání i funkčního využití. 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Urbanistické řešení 

Záměrem architektonického návrhu je vytvoření obytného areálu s funkčně a 
esteticky kvalitně řešenými objekty. Objekty svým umístěním a hmotovým řešením 
vytvářejí jakýsi vnitřní pobytový park. Tato poměrně rozsáhlá pobytová plocha, do 
které budou orientovány výhledy z většiny bytů, bude sloužit obyvatelům k odpočinku 
a rekreaci. Park bude středobodem areálu, bude vytvářet kultivované prostředí které 
bude vyvažovat nepříliš atraktivní okolí (parkoviště Kauflandu, výtopna a plynárna, 
rušná ulice U plynárny).  

Řešení navrhovaných objektů je uzpůsobeno vysoké hlukové zátěži od ulice 
U plynárny a parkoviště Kauflandu. Podél ulice U plynárny jsou navrženy bariérové 
objekty (označené A a B) pro zajištění klidového prostředí uvnitř areálu. Byty v těchto 
objektech mají orientované obytné místnosti mimo prostor s nadlimitními hladinami 
hluku. V parteru objektů A a B směrem do ulice U plynárny je navrženo umístění 
nebytových obchodních ploch. V jižní části pozemku je navrženo 5 bytových viladomů 
(označené C1–C5) rezidenčního charakteru. Jižní okraj pozemku před viladomy bude 
parkově pojednán pásem zeleně a předzahrádek pro optické oddělení nové zástavby od 
areálu plynárny a teplárny. 

V areálu se nachází stávající vzrostlá zeleň. Záměrem návrhu je zachování 
především stávajících stromů podél ulice U plynárny, kvalitních stávajících stromů 
uvnitř areálu a na jeho jižní hranici. Vnitřní park bude poskytovat kvalitní pobytové 
prostředí, navržené chodníky v parku pro pěší propojí 3 místa – amfiteátr s dětským 
hřištěm, pergolu u retenčního jezírka a hřiště na míčové hry. 

Plocha mezi severními objekty a ulicí u Plynárny bude sadově upravena se 
zapojením stávajících vzrostlých stromů. Podél chodníku u ulice U plynárny bude 
umístěna přerušovaná nízká betonová stěna, která částečně odstíní vliv hluku na parter 
objektů. 
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Dispoziční a architektonické řešení 

Objekt A – bytový dům s terasovitě ustupujícími křídly a jižní obytnou věží 

Jedná se o bytový dům schodišťového typu s 9 schodišťovými sekcemi. Objekt 
uzavírá areál na severu a částečně i na západní a východní hranici. Většina bytů 
v objektu má výhledy orientované jižním směrem, do vnitřního parku. Objekt bude ze 
severu dopravně obsloužen z ulice U Plynárny a ze západu a z východu 
z vnitroareálových komunikací. Z nich bude také přístupná garáž ve dvou podlažích 
suterénu. Ze severní strany objektu, do ulice U plynárny, jsou v přízemí navrženy 
nebytové jednotky s výlohami. 

V části podél ulice U plynárny je navrženo 8+1 podlaží. Západní křídlo o 5+1 
podlaží bude na jižní straně zakončeno ustupujícími terasami, střední křídlo do parku 
má navrženu podlažnost 6+1. Objekt graduje k východní obytné věži s 10 podlažími. 
Obytná věž uzavře opticky vnitřní pobytový park na východní straně a vytvoří 
dominantu parku a celého areálu v dálkových pohledech. 

Fasády jižní části objektu jsou členěny vertikálně, dominantu tvoří věže 
vytvořené pevně orámovanými lodžiemi bytů. V přízemí objektu jsou jižním směrem 
navrženy byty, které mají předzahrádky. Dominantou severní fasády budou prosklené 
schodišťové věže. 

Na severovýchodním rohu objektu je navržena zvýrazněná dvoupodlažní hmota 
vykonzolována nad chodník. Pod ní budou ve dvou podlažích umístěny nebytové 
jednotky, v přízemí se předpokládá restaurace. 

V polovině objektu A je v přízemí průjezd na parkoviště pro návštěvníky. 
Zároveň je v tomto místě objekt A půdorysně zlomen a rozčleněn na dvě základní 
hmoty, tak aby jeho měřítko do ulice U plynárny bylo uměřené. 

 

Objekt B – solitérní pavlačový dům v severovýchodním rohu pozemku 

Jedná se o samostatný bytový dům pavlačového typu s jedním schodištěm. 
Objekt bude umístěn na severovýchodním konci areálu. Při návrhu byla brána v úvahu 
předpokládaná vysoká hluková zátěž z ulice u Plynárny a z parkoviště nákupního 
centra Kaufland. Parkování obyvatel je navrženo v dvoupodlažních podzemních 
garážích, vjezd do garáží bude napojen na vnitroareálovou komunikaci. V přízemí 
objektu jsou navrženy nebytové prostory. 

Podlažnost objektu je navržena 4+3. Orientace obytných místností v bytech 
bude na jih, výhled z bytů bude možný do parku za parkovištěm Kauflandu, u něhož se 
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předpokládá zkultivování. V objektu jsou navrženy převážně byty o menších výměrách 
(kategorie 1+kk, 2+kk). 

 

Objekty C1–C5 – viladomy na jižní straně pozemku 

Jedná se o samostatné viladomy o menším objemu na společné podnoži 
s parkováním. Objekty budou řešeny v nízkoenergetickém standardu. Budou přístupné 
ze severu, z pojízdného chodníku na jižní hraně vnitřního parku. Polozapuštěné 
jednopodlažní garáže budou přístupné ze západní vnitroareálové komunikace. 
Podlažnost objektů je navržena 4+1. Viladomy jsou hmotově a materiálově rozděleny 
na dvě části, nabízejí v rámci souboru nejvyšší standard bydlení, výhled do jižního 
pásu zeleně a boční výhledy do pobytového parku v areálu. Byty v přízemí mají 
navrženy předzahrádky. 

Zásady konstrukčního řešení objektů 

U všech objektů je uvažováno obdobné konstrukční řešení. Předpokládá se 
založení na základové desce a pilotech. Svislé nosné konstrukce (převážně příčný 
nosný systém) budou železobetonové, monolitické. Vodorovné nosné konstrukce 
budou železobetonové monolitické, konzoly balkónů a teras budou řešeny 
s přerušeným tepelným mostem. U střech je uvažována obrácená skladba střechy 
s kačírkem, dlažbou event. vegetační vrstvou. Na střeše objektů C1–C5 budou 
uchyceny nosiče solárních panelů. Schodiště i výtahové šachty budou železobetonové. 

Zateplení objektů je navrženo kontaktním zateplovacím systémem eventuálně 
montovanou fasádou s provětrávanou mezerou. Výplně otvorů budou z akustických a 
tepelných důvodů řešeny pomocí dřevěných nebo plastových rámů a izolačních 
dvojskel (trojskel).  

Zásady materiálového řešení objektů 

Na fasádách se uvažuje s kombinací několika materiálů: 
 Probarvená omítka na kontaktním zateplovacím systému, hrubost 1,5 mm 
 Montovaný obklad z kompaktních desek (tmavě šedivý, červený) v parteru objektů, na 

obytné věži objektu A, na vykonzolované hmotě nad chodníkem objektu A, 
v meziokenních zvýrazněných pásech fasády, v nikách lodžií, na důležitých plochách 
objektů 

Zábradlí balkónů, lodžií a teras má tyto varianty: 
 ocelové zábradlí s plošnou výplní z perforovaného plechu 
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 ocelové zábradlí ze svislých profilů 
 skleněné zábradlí z bezpečnostního skla s vloženou barevnou fólií 
 plné zděné zábradlí 
 předěly mezi terasami z kompaktních desek event. barevného skla 

Materiálové členění fasád napomáhá vytvoření drobnějšího měřítka objektů, 
provětrávané a kontaktní obklady zvyšují kvalitu estetického dojmu z budov. 

Koncepce snižování energetické náročnosti objektů 

Objekty C1–C5 budou navrženy v nízkoenergetickém standardu (energetická 
náročnost budovy ENB – kategorie A). Při návrhu budou aplikovány tyto technické 
zásady: 

 použití kvalitní obvodové konstrukce objektů s vysokým tepelným odporem 
 použití kvalitních výplní otvorů s trojskly 
 větší důraz na řešení tepelných mostů obvodových konstrukcí 
 vzduchotěsnost bytů 
 kvalitní izolace mezibytových konstrukcí a konstrukcí mezi byty a schodišti 

(garážemi) 
 nucené větrání bytů s rekuperací tepla 
 elektrické vytápění (elektrický kotel nebo sálavé přímotopné panely) 
 podpora ohřevu TUV pomocí solárních panelů umístěných na střeše objektů. 

Zajištění stavební jámy 

Pro objekty A a B bude podél ulice U Plynárny zřízeno záporové pažení 
s kotvami v několika úrovních. Pažení bude vždy provedeno i kolmo k této ulici tak, 
aby nebyla ohrožena stabilita přilehlých komunikací, a to i staveništních. Ve vnitřní 
části staveniště lze zajistit stěny stavební jámy pomocí svahování, záporového pažení 
případně kombinací obou technologií. Pro objekty C1–C5 je zajištění stability stěn 
stavební jámy možné v převážené míře řešit pomocí svahování. V případě, že nebude 
možné svahování, bude použito záporové pažení s kotvami v jedné úrovni nebo 
kombinace svahování a záporového pažení.  

Založení 

Východní část objektu A je možné řešit jako plošně založenou, základové 
konstrukce budou navrženy ze základových patek a pasů. Na tyto základy pak bude 
provedena základová deska. Střední a západní část objektu A bude založena hlubinně. 
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Budou použity velkoprůměrové piloty délky 4–10 m. Na tyto piloty pak bude 
provedena základová deska. Návrh založení nebude ovlivňovat přítomnost spodní 
vody. Objekt B je možné v prakticky v celém rozsahu řešit jako plošně založený, 
základové konstrukce budou navrženy ze základových patek a pasů. Objekty C1–C5 
budou založeny hlubinně. Budou použity velkoprůměrové piloty délky 7-10 m, na tyto 
piloty pak bude provedena základová deska. 

Podzemní část 

Objekty A a B mají navržena dvě, objekty C1–C5 jedno podzemní podlaží. 
Bude se jednat o příčný železobetonový monolitický nosný systém. Vnitřní podpory 
budou tvořit sloupy, v místě komunikačních jader pak stěny. Veškeré železobetonové 
konstrukce, na které budou kladeny tepelně-izolační nároky v kontaktu s exteriérem, 
budou v nutné části zatepleny. 

Nadzemní část 

Objekt A bude v nadzemní části řešen v převážené míře jako stěnový železo-
betonový systém s obousměrně pnutými stropy. Dle nutnosti a v závislosti na 
dispozicích budou použity lokální sloupové podpory. Počet podlaží je v každé části 
půdorysu jiný. Část objektu A má 6–9 NP, část má 2–10 NP. Obě části objektu budou 
ve výšce spojeny tuhým železobetonovým tubusem. Stropní desky jsou uvnitř 
dispozice navrženy jako bezprůvlakové. Ke stropním deskám budou kotveny přes 
izonosníky konzoly balkónů a případné železobetonové stěny nebo zábradlí. Svislé 
nosné konstrukce budou z důvodu vysokého zatížení v nižších podlažích objektů 
navrženy jako monolitické železobetonové. Poslední 3–4 podlaží je vždy možné 
uvažovat případně jako zděné. Objekt B bude v nadzemní části řešen v převážné míře 
jako stěnový železobetonový systém s obousměrně pnutými stropy. V nadzemní části 
je navrženo 7 podlaží. Svislé nosné konstrukce budou z důvodu vysokého zatížení 
v prvních 4–5 podlažích objektu navrženy jako monolitické železobetonové. Poslední 
3–4 podlaží je možné uvažovat případně jako zděné. Objekty C1–C5 budou 
v nadzemní části řešeny jako stěnový systém s obousměrně pnutými stropy. V 1. NP 
budou svislé nosné konstrukce řešeny jako monolitické železobetonové. Nosné stěny 
ve 2.–5. NP bude možno řešit jako zděné.  

Výtahové šachty budou staticky nezávislé na okolních nosných konstrukcích. 
Schodišťová ramena budou uložena na akustické podložky na ozubu. Z prvků 
komunikačního jádra tak nebude docházet k přenosu kročejového hluku do ostatních 
nosných konstrukcí. Veškeré železobetonové konstrukce v kontaktu s exteriérem 
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budou zatepleny. Nosné konstrukce budou dimenzovány tak, aby odpovídaly 
požadavkům na akustickou neprůzvučnost. 

 

Výstavba 

Výstavba obytného souboru Nová Michle bude pravděpodobně rozdělena do 
dvou etap. V první etapě budou vystavěny objekty A a B, v druhé etapě pak objekty C1–
C5. Každá etapa bude zahrnovat přípravu území, po uvolnění staveniště výstavbu budov 
záměru včetně souvisejících inženýrských objektů, komunikací, chodníků, parkovacích 
ploch, terénních a sadových úprav. Součástí přípravných prací pro demolice stávajících 
objektů a přípravy území pro následnou výstavbu v jednotlivých etapách souboru staveb 
budou přeložky stávajících areálových sítí, odstranění areálových komunikací a 
zpevněných ploch. Přeložky komunikací se nepředpokládají. 

Stavební a montážní práce budou prováděny běžnými technologiemi, za použití 
běžných dopravních a stavebních strojů a zařízení. V jednotlivých fázích budou podle 
potřeby a druhu prováděných prací nasazeny běžně používané dopravní a stavební 
stroje, tj. nákladní automobily (N1, N2), vrtací souprava, pásový bagr, kolový 
nakladač, kolové rypadlo, hydraulické bourací nůžky, hydraulická a pneumatická 
sbíjecí a bourací kladiva, kompresor, věžové jeřáby, autojeřáby, automixy, čerpadlo na 
beton, ponorný vibrátor betonu, stavební výtahy, elektrické pily, vrtačky, brusky, apod. 

Stavební práce budou vykonávány 5 až 7 dní v týdnu. Doba trvání jednotlivých 
etap výstavby je uvedena v tab. B.2., přehled strojů nasazených v jednotlivých fázích 
výstavby uvádí tab. B.3. 

 

Tab. B.2. Délka trvání jednotlivých etap stavby 

činnost 1. etapa (objekty A a B) 2. etapa (objekty C1–C5) 
demolice 60 20 
výkopy 60 20 
skelet 180 80 
střechy 30 15 
fasády 60 40 
TZB 160 100 
povrchy 80 60 
dokončovací práce 100 100 
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Tab. B.3. Nasazení hlavních strojů hod/den 

činnost demolice výkopy skelet střechy fasády TZB povrchy dokonč. 
 

Bourací kladivo 1 t 5        
Nakladač 3 m3 10 12       
Rypadlo 1 m3 5 12       
Věžový jeřáb 
1 t/45 m   12 12 12    

Míchačka 1 m3   12 12 12  12  
Betonpumpa   2 2   12  
Stavební výtah 1 t     12 12 12 12 
Dozer        5 5 
Válec       5 5 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

předpokládaný termín zahájení: 2010 

předpokládaný termín dokončení: 2013 

B.I.8.  Výčet dotčených pozemků a územně samosprávních celků 

Hlavní město Praha 

Městská část Praha 4 

Přehled parcelních čísel dotčených pozemků a jejich majitelů je uveden v tab. B.4. 

Tab. B.4. Přehled pozemků dotčených stavbou (k. ú. Michle) 

Parc. č. Výměra (m2) Druh pozemku / využití Vlastník (vlastníci) 
Pozemky ve vlastnictví investora 

2464 308 zastavěná plocha a nádvoří 
2465 330 zastavěná plocha a nádvoří 
2466 272 zastavěná plocha a nádvoří 
2467 281 zastavěná plocha a nádvoří 
2468 280 zastavěná plocha a nádvoří 
2469 171 zastavěná plocha a nádvoří 
2470 169 zastavěná plocha a nádvoří 
2471 180 zastavěná plocha a nádvoří 
2472 170 zastavěná plocha a nádvoří 
2473 224 zastavěná plocha a nádvoří 

2512/1 1436 ostatní plocha / zeleň 
2513 1674 ostatní plocha / ostatní komunikace 

2514/1 2224 ostatní plocha / zeleň 
2514/2 1297 zahrada 
2515 857 zahrada 

Nová Michle, a. s.; 
Zenklova 2245/29 
180 00 Praha 8 – Libeň 
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2516 1181 zahrada 
2517 895 zahrada 
2518 903 zahrada 

2519/1 2809 zahrada 
2519/2 18 zastavěná plocha a nádvoří 
2520/1 1671 zahrada 
2521 1427 zahrada 
2522 1734 zahrada 

2523/1 1506 zahrada 
2524/2 230 zahrada 
2524/8 1651 ostatní plocha / manipulační plocha 

Pozemky dotčené výstavbou horkovodní přípojky 

2494/1 53720 ostatní plocha / manipulační plocha Pražská plynárenská, a. s. 
Národní 37/38, 110 00 Praha 1 – Nové Město,  

2529/4 5971 zastavěná plocha a nádvoří 
2529/1 17043 ostatní plocha / jiná plocha 
2462 3654 zastavěná plocha a nádvoří 

Pražská teplárenská, a. s. 
Partyzánská 1/7 
170 00 Praha 7 – Holešovice 

Pozemky dotčené výstavbou kanalizační přípojky 
2494/1 53720 ostatní plocha / manipulační plocha 
2431/1 2731 ostatní plocha / manipulační plocha 

Pražská plynárenská, a. s. 
Národní 37/38, 110 00 Praha 1 – Nové Město,  

3412/2 23 ostatní plocha / ostatní komunikace TSK hl.m. Prahy 
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město,  

Pozemek dotčený výstavbou elektro přípojky k trafostanici 

2510/2 268 zahrada Pražská plynárenská, a. s. 
Národní 37/38, 110 00 Praha 1 – Nové Město,  

Pozemek dotčený přípojkami a dopravními úpravami 

3186 14935 ostatní plocha / ostatní komunikace Pražská plynárenská, a. s. 
Národní 37/38, 110 00 Praha 1 – Nové Město,  

B.I.9. Navazující správní rozhodnutí  

Navazující rozhodnutí bude územní rozhodnutí a stavební povolení, vydávané 
stavebním úřadem MČ Praha 4. 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1.  Zábor půdy 

Výstavba objektu si vyžádá trvalý dočasný zábor zemědělského půdního fondu. 
Jedná se o pozemky parc. č. 2514/2, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519/1, 2520/1, 2521, 
2522, 2523/1, 2524/2. Tyto pozemky jsou vedeny jako zahrady. Celková výměra 
zahrad činí 14 510 m2. Stavba bude prováděna na pozemcích v zastavěném území 
obce, odnětí se má uskutečnit pro výstavbu obytného souboru. Z tohoto důvodu není 
třeba dle § 9 odst. 2, písmo a) bodu 5 zákona 334/1992 Sb. o ochraně ZPF souhlasu 
orgánu ochrany ZPF s odnětím. Odvody dle § 11 odst. 3 zákona nebudou předepsány.  

V rámci přípravy stavby bude provedeno sejmutí ornice na plochách stávajících 
zahrad. Objem využitelné ornice při snímání v tl. 0,20 m z reálné plochy zahrad 
v areálu pokrytých ornicí (cca 5 000 m2) bude cca 1000 m3. Veškerá ornice bude opět 
rozprostřena na zatravněné plochy v rámci sadových úprav. 

B.II.2. Voda 

Na staveništi bude voda využívána především pro technologické účely 
(ošetřování betonu, případně do malt, stavebních lepidel atd.) a v určité míře také 
k osobní hygieně a případně i k pití pracovníků na stavbě. V případě potřeby bude 
voda použita také ke skrápění prašných ploch nebo k mytí znečištěných vozovek a 
k mytí vozidel před výjezdem na veřejné komunikace. Mimo areál stavby bude voda 
využívána především pro přípravu betonových směsí v betonárkách. 

Trvalý (kontinuální) odběr vody pro období stavby není uvažován. Odběr vody 
průběhu stavby bude nahodilý v závislosti na momentální potřebě. 

Napojení staveniště na vodovod bude provedeno novou vodovodní přípojkou 
napojenou na řad vedoucí při východní hranici staveniště, vodoměrná šachta bude 
zřízena před objektem zázemí staveniště. Délka vodovodní přípojky bude cca 15 m. Pro 
I. etapu se předpokládá se spotřebou 1270 m3 vody, v druhé etapě 475 m3 vody. 
Množství odebírané vody bude záviset na počtu pracovníků na staveništi, rychlosti a 
rozsahu probíhajících stavebních prací a rozsahu zařízení staveniště. Potřeba vody pro 
technologii v průběhu výstavby (na ošetřování betonu, do maltových nebo betonových 
směsí, mytí aut apod.) bude upřesněna v projektu pro stavební povolení. 
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Areál obytného souboru Nová Michle bude zásobován pitnou vodou připojením 
na veřejnou městskou vodovodní síť. V nejbližším okolí jsou vedeny řády DN300 a 
DN250 z litinových trub v ulici U Plynárny. Napojení je navrženo ze dvou míst řádu 
DN300 tak, aby došlo k zakruhování stávajících řádů. Po napojení na stávající 
vodovod v ulici U Plynárny bude páteřní řád „V1“ veden areálem budoucích bytových 
domů v nově navrhované komunikaci a pojízdném chodníku až opět do ulice 
U Plynárny, kde bude napojen na stávající vodovod. Nový páteřní rozvod vody bude 
mít délku 387,5 metrů, je navržen z litinových trub DN 150 a DN 100 mm. Redukce 
potrubí bude provedena za nadzemním hydrantem umístěným u vjezdu do podzemních 
garáží. Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce. Na trase budou vysazeny požární 
hydranty (nadzemního i podzemního provedení) umožňující zároveň provozní užití – 
odkalení a odvzdušnění řádu.  

Z řádu budou odbočeny přípojky do jednotlivých domů C1–C5. Objekty A a B 
budou napojeny přímo na stávající vodovodní řád LT DN 300. Pro objekt A budou 
zřízeny dvě vodovodní přípojky LT DN 100, pro objekt B pak LT DN 80. Měření 
spotřeby bude prováděno v suterénním prostoru jednotlivých objektů. Vnitřní instalace 
vody v jednotlivých blocích bude vedena od fakturační vodoměrné sestavy vnitřními 
instalačními koridory k místům spotřeby – bytům a provoznímu zázemí. 

Bilance potřeby vody je uvedena v tab. B.5. 

Tab. B.5. Bilance potřeby vody 

počet osob 837  
specifická potřeba vody na osobu 180  l/os.den 
Celkem Q24 150,66 m3/den 
průměrné Qs 1,74 l/s 
Koeficient denní nerovnoměrnosti 1,25  
Maximální denní potřeba vody 188,33 m3/den 
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti 2,10  
Maximální Qh 16,48 m3/hod 
Maximální Qs 4,58 l/s 
Potřeba vody za rok  54 991 m3/rok 

B.II.3. Elektrická energie 

Požadovaný příkon pro staveništní odběry bude zajištěn ze sítě VN 22 
kV v majetku PREdistribuce, a. s. pomocí distribuční trafostanice 630 kVA, která bude 
realizována před započetím samotné výstavby. Energetická náročnost při výstavbě 
bude podle obdobných staveb činit 101 MWh pro výstavbu I. etapy a 40 MWh pro 
výstavbu II. etapy. 
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Obytný soubor bude připojen z distribuční sítě NN 0,4 kV v majetku 
PREdistribuce, a. s. Z důvodu připojení objektu budou v síti PREdistribuce a.s. 
provedeny úpravy kabelového vedení. Jedná se zejména o úpravu kabelového vedení 
v ul. U Plynárny a výstavba nového kabelového vedení v oblasti výstavby nových 
bytových domů. Pro připojení objektu je určeno celkem 15 přípojných míst dispozičně 
umístěných u vstupů do jednotlivých obytných celků. V blízkosti vstupů do 
jednotlivých objektů budou umístěny přípojkové skříně, z nichž bude vedeno kabelové 
vedení v úrovni 1. PP objektu do stoupaček. V objektu není předpokládáno umístění 
dieselagregátu. Pro zálohování požárních zařízení budou instalovány bateriové 
UPS s příslušnou dobou zálohování vyplývající z požárně bezpečnostního řešení 
objektu. Přehled předpokládaného instalovaného a soudobého příkonu je uveden tab. 
B.6. 

Tab. B.6. Elektrický příkon objektů 

Vchod Zařízení Počet Plocha Pi (kW) Ps (kW) Ps (kW/vchod)  
byty 27   297 46 
komerční prostory 2 122 9 6 
výtahy 1  10 10 

A.1 

podzemní garáže 1 1922 67 38 

101 

byty 15   165 26 
komerční prostory 1 29 8 1 A.2 
výtahy 1   10 10 

37 

byty 24  264 41 
komerční prostory 2 101 16 5 A.3 
výtahy 1  10 10 

56 

byty 24   264 41 
komerční prostory 2 102 16 5 A.4 
výtahy 1   10 10 

56 

byty 27  297 46 
komerční prostory 1 141 8 7 
výtahy 1  10 10 

A.5 

podzemní garáže 1 2057 72 41 

104 

byty 21   231 36 
komerční prostory 1 45 8 2 A.6 
výtahy 1   10 10 

48 

byty 22  242 38 
komerční prostory 1 60 8 3 
restaurace (míst) 70 340 35 28 

A.7 

výtahy 1  10 10 

79 

byty 6   66 10 
A.8 

komerční prostory 1  8 0 
10 

byty 19   209 32 
A.9 

výtahy 1   10 10 
42 
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byty 30   330 51 
komerční prostory 2 364 16 18 
výtahy 2  20 20 

B 

podzemní garáže 1 1835 64 37 

126 

byty 18   198 31 
výtahy 1  10 10 C1 
podzemní garáže 1 2942 103 59 

100 

byty 18  198 31 
C2 

výtahy 1  10 10 
41 

byty 18   198 31 
C3 

výtahy 1   10 10 
41 

byty 18  198 31 
C4 

výtahy 1  10 10 
41 

byty 18   198 31 
C5 

výtahy 1   10 10 
41 

B.II.4. Vytápění 

Zdrojem tepla pro vytápění objektů A a B bude horkovod v majetku Pražské 
teplárenské o parametrech zima 130/70 °C, léto 80/50 °C. Připojení výměníkových 
stanic na CZT bude realizováno prostřednictvím nového potrubního vedení horkovodu 
z primárního vedení při jižní hranici řešeného území. Pro vytápění, přípravu TUV a 
VZT jsou navrženy celkem 3 výměníkové stanice s centrální přípravou teplé vody – 
dvě pro objekt A a jedna pro objekt B. Horizontální topné rozvody budou vedeny pod 
stropem 1. PP, budou provedeny z oceli, stejně jako svislé stoupačky. Rozvod ÚT 
v jednotlivých bytech bude proveden z plastových trubek s protikyslíkovou bariérou. 
V bytech a ve společných prostorách budou osazena desková otopná tělesa Korado 
Radik, v koupelnách pak žebříky Koralux Rondo, veškerá otopná tělesa budou osazena 
regulačními ventily s termostatickými hlavicemi. Potrubí bude od místa výstupu 
z předávací stanice po celé trase tepelně izolováno. 

Bytové jednotky bytových domů C1–C5 budou vytápěny přímotopně 
elektrickým vytápěním pomocí elektrických topných panelů s akumulací a 
elektrických topných žebříků. Každá bytová jednotka bude mít proveden solární ohřev 
TUV v zásobníkovém ohřívači v kombinaci s elektroohřevem. Ohřev TUV bude 
zajištěn pomocí nepřímotopného stojatého zásobníku se solárním ohřevem např. 
OKCE 250 NTR/2,2kW v kombinaci s elektrickým dohřevem pomocí el. topné 
jednotky TJ G6/4"–2,5 kW instalované nad solárním výměníkem. Solární panely 
budou umístěny na plochých střechách bytových domů. 

 Každá bytová jednotka bude mít řízené větrání s rekuperací tepla pomocí 
větrací jednotky DUPLEX EC 230. 
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Tepelná bilance objektů je uvedena v tab. B.7. 

Tab. B.7. Tepelná bilance objektů 

Objekt Účel Potřeba tepla (kW) Roční spotřeba tepla (MWh/rok) 
vytápění 1 051 2 042 
TUV 875 1 316 
VZT 40 78 

A 

Celkem 1 966 3 436 
vytápění 156 303 
TUV 99 159 
VZT 20 39 

B 

Celkem 275 501 
Vytápění 5×24,1 5×63,4 
TUV 5×42,7 5×64,2 C1–C5 
Solární ohřev 5×39,6 -5×22,42 

B.II.5. Zemní plyn 

Pro potřeby restaurace bude pro objekt A zřízena STL plynovodní přípojka. 
Umístění HUP, regulátoru a obchodního měření PP, a. s. bude v nice na fasádě objektu 
A. Pro regulaci STL/NTL je navržen domovní regulátor potřebného výkonu. Z objektu 
HUP bude veden NTL plynovod veden k jednotlivým plynovým spotřebičům.  

Plyn bude využíván pouze pro ohřev jídel v restauraci. Předpokládá se 
maximální hodinový odběr 16 m3, celkový roční odběr byl odhadnut na 24 000 m3. 

B.II.6. Ostatní surovinové zdroje 

V době výstavby budou na staveniště dováženy běžné stavební materiály. 
Bilance hmotností dovážených surovin je uvedena v tab. B.8.  

Tab. B.8. Bilance množství stavebního materiálu 

objekt Obestavěný 
objem (m3) 

Podíl konstrukcí 
(%) 

Převažující 
materiál  

Hmotnost stavby 
a materiálů (t) 

A 108 874 17 železobeton 40 718 
B 17 802 18 železobeton 7 050 

C1–C5 43 191 20 železobeton 19 004 
komunikace 1 414 100 kamenivo 2 545 

Inženýrské sítě   100 smíšený 500 
Celkem    69 817 
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Charakter záměru bytových ploch nepředpokládá zvýšené nároky na spotřebu 
surovin v průběhu provozu.  

B.II.7. Nároky na dopravu a dopravní infrastrukturu 

Výstavba 

Stavební pozemek je přístupný z veřejné komunikace, místní komunikace I. 
třídy – ulice U plynárny. Staveniště bude napojeno dvěma vjezdy a výjezdy v místech 
stávajících vjezdů na pozemky. Oba vjezdy bude spojovat areálová komunikace 
vedoucí podél budoucích objektů C1–C5. Používané trasy pro odvoz odpadů a zeminy 
ze staveniště a trasy pro dopravu směřovanou na staveniště budou upřesněny po určení 
lokalit recyklačních center, skládek zeminy a odpadu, výroben betonových směsí, 
skladů apod., podle skutečných podmínek v době realizace souboru staveb. Trasy 
používané pro stavbu by měly být navrženy tak, aby staveništní doprava co nejdříve 
využívala nadřazenou silniční síť. 

Intenzity dopravy v jednotlivých etapách stavby jsou uvedeny v tab. B.9. 

Tab. B.9. Intenzita dopravy v jednotlivých etapách stavby (max. intenzita NA za den) 

činnost 1. etapa (objekty A a B) 2. etapa (objekty C1–C5) 
demolice 50 50 
výkopy 200 150 
skelet 100 60 

střechy 10 10 
fasády 10 10 
TZB 25 25 

povrchy 25 25 
dokončení 20 20 

 

Provoz 

Obytný soubor Nová Michle bude na okolní komunikační síť napojen třemi 
vjezdy z ulice U plynárny, z toho 2 vjezdy jsou navrženy v místě stávajících vjezdů. 
Třetí vjezd bude umístěn ve středu objektu A a bude sloužit pouze k vjezdu na malé 
parkoviště pro návštěvy. Od navržených vjezdů povedou areálové komunikace 
k vjezdům do podzemních garáží objektů. Vozidla uživatelů areálu objektu budou 
převážně v rozměrech třídy O2, výjimečně i malé užitkové automobily. Zásobování a 
dopravní obsluha bude zajišťována užitkovými vozidly s celkovou hmotností do 3,5 t.  
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 Areál bude řešen jako ZÓNA 30 s omezeným vjezdem nákladních vozidel 
(mimo dopravní obsluhu). Maximální rychlost bude omezena na 30 km/h. Vjezd do 
zóny bude navržen chodníkovým přejezdem tak, aby nebyla omezena cyklostezka ani 
pěší provoz. Průjezdní hlavní komunikace v areálu je navržena šířky 6,0 m mezi 
obrubami, to je s dvěma jízdními pruhy šířky 2,75 m a odvodňovacími proužky 
0,25 m. Podle místa jsou přidruženy chodníky a podélné parkovací pruhy nebo kolmá 
parkovací místa. Provoz cyklistů v areálu je umožněn po ústřední zklidněné 
komunikaci podél objektů C1–C5, která navazuje na zklidněná místa „Zóny 30“ 

 Přístup k poliklinice Pražské plynárenské bude řešen návazností stávajícího 
parkoviště, které je v trase stávající obslužné vozovky. Vnitřní komunikace podél 
objektů C1–C5 bude komunikace zajišťující požární příjezd a dopravní obsluhu 
objektů C1–C5. Na konci bude opatřena úvraťovým obratištěm. 

 

Parkování pro obyvatele objektů a pro nebytové jednotky bude navrženo 
v suterénu objektů. Podzemní garáže objektů A a B budou mít 2 podzemní podlaží, 
objekty C1–C5 mají 1 společné podzemní podlaží. Parkování pro návštěvníky 
rezidentů je navrženo na terénu, podél vnitroareálových komunikací. Příslušná část 
parkovacích míst je navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Výpočet potřebného počtu park. stání dle vyhl. 26/1999 Sb. MHMP, je uveden 
v tabulce B.10. Území se nachází v zóně 4 a mimo docházkové území metra, tzn. 
bez redukce počtu parkovacích stání. V zóně 4 musí být stavby pro bydlení vybaveny 
nejméně potřebným počtem stání a dále jedním stáním navíc na každých 10 
započatých bytů. Pro stavby s ostatními funkcemi musí být vystavěn nejméně 
předepsaný počet parkovacích stání. 
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Tab. B.10. Výpočet potřeby parkovacích stání 
Kategorie bytu počet bytů potřeba parkovacích stání 
1+kk 21 11 
2+kk 76 76 
3+kk a 3+1 (< 100 m2) 102 102 
3+kk a 3+1 (>100 m2) 1 2 
4+kk a 4+1 (<100 m2) 10 10 
4+kk a 4+1 (>100 m2) 44 88 
1+kk + hobby 7 7 
2+kk + hobby 32 32 
3+kk + hobby (> 100 m2) 12 24 
Potřeba parkování pro obyvatele domů 352 
Nebytové jednotky plocha m2 potřeba parkovacích stání 
Obchodní plochy (1 stání/50 m2) 1 165 24 
Restaurace (1 stání/10 m2) – odbytová pl. 130 13 
Potřeba parkování pro nebytové jednotky 37 
Potřeba park. stání pro návštěvníky bytů (počet bytů/10) 31 
Potřeba parkování pro zásobování 2 

 

Celková potřeba parkovacích stání v objektu činí 389 stání pro uživatele 
obytného souboru, 33 stání pro návštěvníky a zásobování. 

V návrhu se předpokládá realizace: 
 357 parkovacích stání pro obyvatele domů v podzemní garáži  
 38 parkovacích stání pro nebytové jednotky v podzemní garáži 
 38 venkovních parkovacích stání pro návštěvníky obyvatel domů, na pozemku 

investora 
 2 venkovní parkovací stání pro zásobování, na pozemku investora 

Pod objektem A bude vybudováno 252 parkovacích stání ve dvou podlažích, 
pod objektem B 43 stání v jednom podlaží, pod objekty C1–C5 bude ve společné 
jednopodlažní garáži vybudováno 100 parkovacích stání. 

V době provozu posuzovaného záměru je předpokládáno celkem 1 030 jízd 
osobních automobilů denně, tj. průjezd 515 osobních vozidel v každém směru. 
Předpokládá se 502 příjezdů osobních vozidel v denní a 13 příjezdů vozidel v noční 
době a stejný počet odjezdů. Uvažuje se, že 50 % vozidel odjíždět ve směru 
k Chodovské, 50 % ve směru k Michelské ulici. Shodný poměr lze očekávat také při 
příjezdech k navrhovaným bytovým domům. 
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší 

V souvislosti s provozem obytného souboru Nová Michle budou do ovzduší 
uvolňovány emise znečišťujících látek z vyvolané automobilové dopravy, které budou 
vznikat na příjezdových a odjezdových komunikacích a při parkování vozidel a ze 
spalování zemního plynu. Vytápění je předpokládáno dálkovým teplem a elektrickou 
energií, znečišťující látky v místě v souvislosti s výrobou tepla nebudou vznikat. 

Pro vyhodnocení emisí z garáží objektů i vozidel na navazujících komunikacích 
byla použita metodika výpočetního postupu pro hodnocení emisí z dopravy MEFA 06. 
Ve výpočtu je zohledněna dynamická skladba vozového parku – podíl vozidel 
bez katalyzátoru a automobilů splňujících limity EURO 1 – 4 v roce 2013. Při výpočtu 
emisí ze záměrů, ve kterých hraje podstatnou roli faktor tzv. „studených startů“, je dále 
používán výpočetní postup, který zohledňuje skutečnost, že vozidlo se studeným 
motorem produkuje vyšší množství emisí oproti optimálním režimu a navíc 
katalyzátory vozidel mají sníženou účinnost. S výpočtem tzv. „víceemisí“ je třeba 
důsledně počítat při modelování znečištění ovzduší z parkovišť, garáží a podobných 
zařízení, kde jsou studené starty rozhodující jak pro pohyb v parkovacím prostoru, ta i 
pro odjezd z parkoviště a průjezd odjezdovými trasami. 

Emisní bilance objektu je uvedena v tab. B.11. a B.12. 

Tab. B.11. Emise z parkování automobilů v garážích a na venkovním parkovišti 

Emise (kg.rok-1)  
PM10

* NOX
** benzen 

objekt A 5,55 17,43 2,03
objekt B 0,61 1,80 0,21
objekty C1-C5 1,75 5,12 0,61
povrchová stání 2,91 2,06 0,22
Celkem 10,82 26,41 3,07

* zahrnuje primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy ** produkce NO2 představuje 3 – 10 % NOx 
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Tab. B.12. Emise znečišťujících látek z vyvolané dopravy na komunikacích 

Emise (kg.rok-1) Úsek Délka (m)
částice PM10

* oxidy dusíku** benzen 
U Plynárny (parkoviště Kaufland – Michelská) 1 230 131,57 166,68 17,47
U Plynárny (parkoviště Kaufland – Chodovská) 129 13,47 17,27 1,52
Chodovská 897 35,32 53,95 5,46
Záhěhlická 899 19,27 24,72 2,60
Bohdalecká 480 19,61 34,31 3,89
vnitroareálové komunikace 227 23,50 25,00 2,97
Celkem 3 862 242,74 321,93 33,91
* zahrnuje primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy ** produkce NO2 představuje 3 – 10 % NOx 

 

Pro provoz restaurace v rámci hodnoceného záměru je uvažováno se 
spalováním zemního plynu v kuchyni. Dle podkladů zadavatele bude celková roční 
spotřeba plynu činit 24 000 m3. Množství emisí znečišťujících látek do ovzduší bude 
činit: 

 oxidy dusíku – 47,04 kg.rok-1 
 částice PM10 – 0,48 kg.rok-1 

 

V objektech nebudou instalovány náhradní zdroje elektrické energie.  

 

V období výstavby bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní 
prostor staveniště, kde bude docházet k produkci znečišťujících látek z provozu 
stavebních strojů a ke vzniku sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanismů a 
z nakládání se sypkými materiály. Dalším zdrojem znečištění budou pohyby 
nákladních aut po okolních komunikacích. Tyto zdroje budou po časově omezenou 
dobu poměrně významně působit na své nejbližší okolí. 

Vliv stavebních prací na kvalitu ovzduší v bezprostředním okolí staveniště se 
v průběhu jednotlivých etap mění. Pro účely modelových výpočtů byla vybrána etapa, 
která představuje pro nejbližší okolí největší emisní zátěž. Jedná se o etapu zemních a 
výkopových prací. V průběhu této etapy bude nasazen nejvyšší počet stavebních strojů 
na staveništi a bude použit nejvyšší počet nákladních automobilů pro staveništní 
dopravu, tj. pro odvoz zeminy. Zvýšené emise je tedy možné očekávat jak z nakládání 
se zeminou (především zvýšené emise částic PM10), tak i z provozu staveništních 
strojů. 
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Následující tabulka uvádí údaje o produkci emisí znečišťujících látek během 
stavebních činností. Pro výpočet emisí sekundární prašnosti z nezpevněných ploch a 
nakládání s prašným materiálem byla použita aktuální metodika US EPA. 

Tab. B.13. Emise ze stavební činnosti (kg.den-1) – hloubení stavební jámy 

 částice PM10
* benzen oxidy dusíku 

2. fáze: výkopové práce 
Stavební stroje 5,37 0,02 6,71 
Staveništní komunikace 5,10 0,00 0,24 

Staveniště celkem 10,47 0,02 6,95 
Doprava na navazujících komunikacích** 5,34 0,007 2,69 

*) včetně sekundární prašnosti     **) emise z části trasy o délce 1 km 

Z tabulky je patrné, že nejvyšší objem emisí je možné očekávat v případě 
suspendovaných částic frakce PM10 vlivem nakládání se zeminou v průběhu 
stavebních prací ve fázi výkopů, u oxidů dusíku se na množství emisí nejvyšší měrou 
podílí provoz dieselových motorů. Emise benzenu jsou velmi nízké, protože obsah této 
látky v naftě a tedy i výfukových plynech dieselových motorů je v porovnání 
s benzínovými motory několikanásobně nižší. 

B.III.2. Odpadní vody 

B.III.2.1. Způsob odvodu odpadních vod 

Výstavba 

V období výstavby budou na staveništi vznikat především splaškové odpadní 
vody ze sociálního zařízení staveniště (šatny, umývárny, WC) a potenciálně také 
odpadní vody ze stavebních jam. Šatny a umývárny budou řešeny v mobilních 
objektech kontejnerového typu. Na staveništi budou umístěny mobilní chemické 
záchody. Připojení na splaškovou kanalizaci bude provedeno novou přípojkou do 
areálové kanalizace. Po dobudování nového rozvodu bude provedeno přepojení.  

Odvádění dešťových vod na pozemcích je v současné době řešeno do stávající 
areálové kanalizace. Podle průběhu výstavby bude provedeno její přepojení na nově 
budovanou dešťovou kanalizaci. 

Splaškové vody 

Odvádění odpadních vod z areálu obytného souboru Nová Michle je navrženo 
do městské kanalizační sítě. V nejbližším okolí jsou vedeny zděné stoky vejčitého 
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tvaru o rozměrech 700/1250 (vedená podél potoka Botiče) a 500/875 (vedená v ulici 
U Plynárny). Obě stoky patří do jednotné kanalizační soustavy.  

V nové obytné zástavbě bude vybudována oddílná stoková kanalizační síť. 
Splaškové vody budou oddílnou splaškovou kanalizací vedeny po jihozápadní hranici 
obytného souboru, odkud bude pokračovat jednotná kanalizace DN 500 o délce 240 
metrů do napojovacího bodu na stoce 700/1250. Navazující stoková síť splaškové 
kanalizace je navržena v dimenzi DN 300 a DN 250. Potrubí je navrženo kameninové. 
Do navrhované veřejné splaškové kanalizace budou napojeny domovní přípojky DN 
200 mm pro jednotlivé domy. Vnitřní svody a odpadní potrubí splaškových vod budou 
odvětrány nad střechu objektu.  

V rámci stavby dojde ke zrušení stávající jednotné kanalizace vedoucí 
západovýchodním směrem řešeným územím. Na západní hranici výstavby před 
vstupem do polikliniky bude na této kanalizaci osazena nová šachta a od této šachty 
bude kanalizace směrem na východ zrušena. 

Dešťové vody 

Dešťové vody budou oddílnou dešťovou kanalizací vedeny po jihozápadní 
hranici obytné zóny, odkud budou jednotnou kanalizací společně se splaškovými 
vodami pokračovat do napojovacího bodu na stoce 700/1250. Pro dešťovou kanalizaci 
je navrženo použití potrubí z PVC DN 250, DN300 a DN400. 

Pro zachování dosavadních odtokových poměrů je nutno nárůst okamžitého 
odtoku vlivem urbanizace ploch a tomu odpovídající objem vody retenovat a do 
stávající veřejné kanalizace regulovaně vypouštět. Uvažovaná retence dešťových vod 
bude utvořena v jezírku nacházejícího se ve středu bytového areálu a ve dvou 
vsakovacích studních umístěných u objektu A. Výsledný odtok cca 37,0 l/s do 
kanalizace bude tvořen regulovaným odtokem z jezírka ve výši 24,0 l/s a 
neregulovaným odtokem z komunikace ve výši 13,0 l/s. Regulovaný odtok jezírka 
bude upraven plovákovým či fluidním ventilem. 

Retenční prostor bude mít objem cca 346 m3, z toho 299 m3 bude zajištěno 
kolísáním hladiny v jezírku, zbylých 47 m3 bude objem dvou vsakovacích studní. Do 
vsakovací studny VS1 budou odváděny vody ze střech objektů C4 a C5 z celkové 
plochy 802 m2. Nutný retenční objem byl výpočtem stanoven na 22 m3. Do vsakovací 
studny VS2 budou odváděny vody z části střechy objektu A o celkové ploše 920 m2. 
Nutný retenční objem byl výpočtem stanoven na 25 m3. Maximální hladina v jezírku 
bude na kótě 218,30 m n. m., hladina stálého nadržení pak na kótě 217,60 m n. m. 
Maximální kolísání hladiny v jezírku bude tudíž činit 70 cm. 
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Na dešťovou kanalizaci budou připojeny uliční vpusti, odvodňující komunikace 
– vozovku, chodníky a obdobné zpevněné plochy. Přilehlá parkovací stání ve východní 
části lokality budou odvodněna pomocí sorpčních vpustí. Do navrhované veřejné 
dešťové kanalizace budou rovněž napojeny domovní přípojky DN 200 mm pro 
jednotlivé domy. Z plochých střech objektů budou dešťovou vodu odvádět vnitřní 
svody. Suterénní prostory garáží nebudou do kanalizace napojovány. 

Množství vypouštěných odpadních vod 

Předpokládá se, že množství splaškových vod odvedené do kanalizace nebude 
dosahovat množství odebírané pitné vody. Odhadů množství vypouštěných 
splaškových vod je uveden v tab. B.14. 

Tab. B.14. Bilance splaškových odpadních vod 
Ukazatel Označení Hodnota Jednotka 
Denní množství Q24 133,92 m3/den 
špičkové denní množství Qm 167,40 m3/den 
špičkové hodinové množství Qh 14,65 m3/hod 
špičkový okamžitý průtok Qs 4,07 l/s 
roční množství Qr 48 881 m3/rok 

 

Možný okamžitý dešťový odtok z území do kanalizační sítě bude limitován na 
úroveň dosavadního odtoku z ploch před výstavbou, s předpokladem, že tyto plochy 
jsou zelené. Uvažované vypouštění pro návrhový desetiletý déšť o době trvání 30 
minut činí 37,0 l/s. 

Celkové roční množství dešťových vod odtékajících z území pro roční úhrn 
srážek 550 mm je uvedeno v tab. B.15. 

Tab. B.15. Stanovení odtoku dešťových vod z území 

Povrch Plocha Koeficient odtoku Roční odtok 
(m3/rok) 

Střechy a terasy 9 149 1 5 032,0 
Komunikace a pojízdné chodníky 3 762 0,9 1 862,2 
Chodníky v parku 1 740 0,6 574,2 
Zeleň 9 022 0,05 248,1 
Celkem 7 716,5 

 

Odpadní vody budou odváděny na ÚČOV Praha, konečným recipientem bude 
řeka Vltava. Povolené množství vypouštěných odpadních vod pro ÚČOV Praha je 189 
216 000 m3.rok-1 a průměrný přítok činí 3,8 m3.s-1. Předpokládaný průměrný odtok 
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odpadních vod z areálu bude činit cca 0,03 % přítoku na ÚČOV. Vliv objektu sám o 
sobě bude velmi malý a nárůst na ÚČOV nebude rozeznatelný od běžného kolísání 
průtoku. Pro připojení na kanalizaci je třeba souhlas správce kanalizace, který 
zhodnotí, zda má čistírna odpadních vod dostatečnou kapacitu. 

Průměrné znečištění splaškových odpadních vod udává tab. B.16. 

Tab. B.16. Průměrné hodnoty splaškových vod 
Hodnota pH  6,5 – 8,5 
Sediment po 1 hodině 3 – 4,5 mg.l-1 

Nerozpuštěné látky 
Z toho usaditelné látky 
Neusaditelné látky 

200 – 700 mg.l-1 

73 % 
27 % 

Rozpuštěné látky 600 – 800 mg.l-1 

BSK5 (s potlačením nitrifikace) 100 – 400 mg.l-1 

CHSKCr 250 – 800 mg.l-1 

Celkový obsah dusíku 30 – 70 mg.l-1 

Obsah amoniakálního dusíku 20 – 45 mg.l-1 

Celkový obsah fosforu 5 – 15 mg.l-1 

BSK5 – pětidenní biochemická spotřeba kyslíku, CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku, při oxidaci dichromanem 

B.III.3. Odpady 

B.III.3.1. Odpady v době výstavby 

V období stavebních prací bude vznikat zejména odpad charakteristický pro 
stavební činnost (skupina 17 dle Katalogu odpadů1). Největší objem odpadů bude 
představovat především odtěžená zemina, dále odpad z používání nátěrových hmot, 
lepidel, těsnících materiálů (skupina 08), odpadní obaly (skupina 15) a odpady 
podobné odpadu komunálnímu (skupina 20). Množství odpadu není v současné době 
známo a bude upřesněno v dalších stupních projektové přípravy zejména ve fázi 
přípravy organizace výstavby. Množství odpadu nebude převyšovat běžné objemy 
typické pro stavební činnost. 

V rámci přípravy staveniště bude provedena demolice stávajících objektů. 
Jejich přehled včetně odhadovaného množství vzniklého odpadu je uveden v tab. B.17. 
Prohlídkou stávajících budov bylo zjištěno, že se jedná o stavby klasického provedení 
– zdivo cihelné, omítky vápenocementové, krovy dřevěné, krytina pálená cihelná. Dle 

   
1 vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů  
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dochované fotodokumentace a záznamů na stavebním úřadu byly stavby prováděny 
v meziválečném období, kdy se pro stavby nepoužíval azbest. Lze jednoznačně 
konstatovat, že stávající stavby v areálu neobsahují azbest. 

Tab. B.17. Přehled objektů určených k demolici 

č. p. zastavěná plocha 
(m2)  

obestavěný prostor
(m3)  druh stavby odhad množství 

suti (t) 
501 224 2688 zděná 970 
502 170 2040 zděná 735 
503 180 2160 zděná  777 

504+254 344 10886 zděná 3 920 
505 273 4095 zděná 1 474 
692 333 4995 zděná 1 798 
691 280 3360 zděná 1 210 
690 280 3360 zděná 1 210 
64 243 1458 zděná 525 

plechové garáže 901 2253 ocelokolna 113 
skleníky 106 212 smíšená 11 
ploty apod.   smíšená  25 
Vozovky,chodníky 1 965  asfaltový kryt 1 769 
Inženýrské sítě    beton, ocel 50 
Celkem    14 587 

 

V rámci zemních prací budou vyhloubeny stavební jámy pro vybudování 
podzemních podlaží. Bilance zeminy pro jednotlivé objekty a další konstrukce je 
uvedena v tab. B.18. Při výstavbě bude vytěženo cca 62,6 tis. m3 zeminy, z čehož bude 
cca 14,8 tis. m3 použito na zpětné zásypy. Odvezeno mimo staveniště bude cca 47,8 
tis. m3. Odvážená zemina bude představovat odpad ve smyslu zákona o odpadech. 
Zemina bude nabídnuta k opětovnému využití nebo recyklaci. 

Tab. B.18. Objem zemních prací a bilance zeminy 

objekt plocha 
(m2) 

výkopy 
(m3) 

obsypy, zásypy 
(m3) 

přebytek zeminy 
(m3) 

A 4 794 30 339 0 30 339 
B 1 005 6 450 0 6 450 

C1–C5 3 350 9 440 1 887 7 553 
plošné HTU 4 950 4 950 4 950 0 
komunikace 2 828 1 414 0 1 414 

Inženýrské sítě   10 000 8 000 2 000 
Celkem  62 593 14 837 47 756 
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Výčet kategorií odpadů vznikajících v době provádění stavebních prací je 
uveden v tabulce B.19. 

Tab. B.19. Druhy a kategorie odpadů – odpady vznikající při stavební činnosti  

Číslo 
odpadu Název odpadu Kategorie 

odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly  O 
15 01 06 Směsné odpady O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 02 Asfaltové směsi bez obsahu dehtu O 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 
17 04 02 Hliník  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely O 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
17 05 04 Zemina a kameny O 
17 06 04 Izolační materiály O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 

O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad, * – odpad zařazen mezi nebezpečné odpady 

Dodavatel stavby, jako původce odpadů, bude s odpady nakládat v souladu 
s legislativou platnou v době stavby. Pokud bude v době stavby platit stávající 
legislativa, bude dodavatel stavby nakládat s odpady v souladu se zákonem číslo 
185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou MŽP číslo 381/2001 Sb., kterou se vydává 
Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. 

Ve fázi přípravy stavby se předpokládá uzavření smluvních vztahů se 
specializovanými odbornými firmami, zabezpečujícími nakládání s odpady a jejich 
odstraňování. Tam, kde to bude možné, bude upřednostněno znovu využití či 
recyklace. Pro potřeby dodavatele stavby a kontrolní činnost investora bude zpracována 
vnitřní směrnice pro nakládání s odpady během stavby, která bude klást důraz na 
předcházení jejich vzniku. Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena 
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evidence odpadů. Při kolaudaci stavby pak bude dodavatelem doložena evidence odpadů 
a vyhodnocení stavby z hlediska nakládání s odpady. 

Se stavebním odpadem vzniklým při výstavbě záměru bude nakládáno 
následovně: 

 Stavební odpad bude v souladu s vyhláškou 381/2001 Sb. (katalog odpadů) tříděn a 
shromažďován odděleně podle kategorií (nebezpečný a ostatní odpad) a druhů.  

 Tříděný odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů odběratelů odpadů 
nebo stavební firmy. Vytříděný nebezpečný odpad bude ukládán do speciálních nádob 
dodaných jeho odběratelem. 

 Shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, 
aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do 
životního prostředí.  

 Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby 
nedocházelo k nepříznivému estetickému, senzorickému nebo hygienickému dopadu 
na okolní prostředí.  

Železo a ocel budou odváženy k recyklaci do Kovošrotu Praha, a. s. Dřevo bude 
odváženo k rozštěpkování, plasty budou odváženy k likvidaci na spalovnu v Praze 10 – 
Malešicích. Asfaltové směsi budou odvezeny k recyklaci do obalovny, zemina a 
kamení budou odváženy k recyklaci na skládku. Směsný komunální odpad bude 
odvážen prostřednictvím oprávněné osoby k odstranění, kal z mobilních WC bude 
odvážen na čistírnu odpadních vod. 

B.III.3.2. Odpady v době provozu 

V době provozu posuzovaného objektu budou vznikat zejména odpady 
charakteru tuhých komunálních odpadů (TKO včetně jeho nebezpečných složek) a 
dále odpady nekomunální (nebezpečné i ostatní). V následující tabulce jsou uvedeny 
hrubé odhady množství vybraných odpadů, jejichž vznik se předpokládá za běžného 
provozu záměru. U odpadů, pro které nebyly k dispozici dostatečné informace nebo 
jejichž výskyt bude nahodilý, nebylo množství stanoveno a tyto odpady nejsou v tabulce 
uvedeny. Odpady, které budou vznikat při provozu objektu jsou uvedeny v tab. B.20. 

Tab. B.20. Přehled odpadů v době provozu 

Číslo 
odpadu Název odpadu Kategorie 

odpadu 
08 03 18 odpadní tonery (bez „N“ látek) O 
08 03 99* cartridge, kazety (tiskárny, psací stroje) N 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 plastové obaly O 
15 01 10* obaly a nádoby znečištěné škodlivinami N 
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Číslo 
odpadu Název odpadu Kategorie 

odpadu 
16 06 02* Ni-Cd akumulátory N 
16 06 03* galvanické články suché i mokré N 
20 01 01 papír a lepenka O 
20 01 21* zářivky, výbojky N 
20 01 39 plasty O 
20 03 01 směsný komunální odpad O 
20 03 03 uliční smetky O 
20 03 07 objemný odpad O 

 

Při provozu stavby vzniká odpad vznikající při užívání bytů, provozu 
nebytových prostor a provozu restaurace. Předpokládaná produkce odpadu bude činit 
300 kg na obyvatele a rok, celkové roční množství odpadu bude činit cca 250 t. 
Dalších cca 25 t bude produkováno v souvislosti s provozem komerčních ploch. 

Nádoby na směsný odpad budou umístěny v objektech, v oddělených, 
samostatně větraných místnostech v 1. NP a 1. PP objektů A a B a v krytém přístřešku 
s přístupem z areálové komunikace podél severní fasády pro objekty C1–C5. 

V areálu je navrženo stanoviště nádob na tříděný odpad (sklo, papír, plasty, 
nápojové kartony) v jihozápadním rohu areálu s přístupem z areálové komunikace.  

Nebezpečný odpad bude vznikat při běžné činnosti obyvatel i při provozu 
komerčních ploch v parteru domů, při technické údržbě budov (obaly a nádoby 
znečištěné škodlivinami, absorpční činidla a tkaniny, ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami), údržbě vnitřního osvětlení (Ni-Cd akumulátory, zářivky). 
Výjimečně bude při likvidaci havarijních úniků ropných látek v garážích vznikat 
absorpční materiál znečištěný ropnými látkami. 

B.III.4. Hluk a vibrace 

Hlavními bodovými zdroji hluku v období výstavby záměru budou stavební 
mechanizmy nasazené v průběhu zemních a stavebních prací. Stavba bude prováděna 
s použitím obvyklých stavebních postupů a obvyklých stavebních strojů a stavební 
mechanizace. Stavební mechanizmy budou používány především pro odtěžení a 
nakládku zeminy, pro lokální přesuny a hutnění navezeného materiálu a pro stavbu 
nových objektů. 

Veškeré stavební práce i provoz nákladních vozidel budou po celou dobu 
výstavby probíhat 5 – 7 dnů v týdnu, pouze v denní době. 
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V případě, že by musely být z technologických důvodu stavební práce 
realizovány i v noční době, nesmí v době od 21.00 do 22.00 hod a v době od 6.00 do 
7.00 hod překročit hluk ve venkovním prostoru hodnotu LAeq = 60 dB a v době od 
22.00 do 6.00 hod hodnotu LAeq = 45 dB.  

Tab. B.21. Akustické parametry stavebních strojů 

fáze použité stroje a zařízení počet nasazení strojů (hod.den-1) akustický výkon  
LwA (dB) 

Bourací kladivo 1t 1 5 105 
Nakladač 3m3 1 10 106 
Rypadlo 1m3 1 5 101 

1. 

nákladní vozidlo 25/25 – 90 

Nakladač 3m3 1 12 106 
Rypadlo 1m3 1 12 101 2. 

nákladní vozidlo 100/100 – 90 

 

V souvislosti s provozem záměru bude zdrojem hluku vyvolaná automobilová 
doprava, která se bude pohybovat na příjezdových a odjezdových komunikacích, 
pohyby vozidel při parkování na venkovních stáních a hluk ze stacionárních zdrojů. 

V případě stacionárních zdrojů hluku se uvažují zejména výdechy 
vzduchotechniky garáží na střechách objektů. Akustický výkon otvorů 
vzduchotechniky nepřekročí 57 dB. Dalšími zdroji hluku budou lokální 
vzduchotechnická zařízení v jednotlivých bytech (větrání WC, kuchyní). 

B.III.5. Záření 

Objekt nebude zdrojem elektromagnetického ani radioaktivního záření. 

B.III.6. Riziko havárií 

Riziko havárie je prakticky spojené pouze s nepředvídatelnými jevy na úrovni 
živelných událostí.  

Riziko požáru je ošetřeno návrhem koncepce požární ochrany, která vychází 
z dispozičního uspořádání objektu. Nosné železobetonové konstrukce budou mít 
požadovanou odolnost, stejně jako vyzdívaná konstrukce obvodového pláště.  

Okolní objekty budou v dostatečné vzdálenosti z hlediska požárních odstupů. 
Jednotlivé fasády budou navrženy tak, aby požárně nebezpečný prostor nezasahoval na 
sousední pozemky. Potřeba vnější požární vody bude zajištěna z podzemních a 
nadzemních hydrantů budovaných v rámci lokality, vnitřní hydranty budou instalovány 
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podle předpisů. Hromadné podzemní garáže budou vybaveny stabilním hasicím 
zařízením, odvody kouře a tepla. 

Území stavby se nachází mimo dosah záplav a nedotýká se limitů záplavových 
území definovaných Územním plánem SÚ HMP. V řešeném území není stanovena 
Magistrátem hl. m. Prahy zóna havarijního plánování a z tohoto důvodu nedojde 
k ovlivnění řešení zásad prevence závažných havárií podle přílohy č. 9 vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

Lokalita se nachází na území městské části Praha 4, v katastrálním území 
Michle v zastavěné části obce v místě bývalých obytných domů Pražské plynárenské. 
Území vymezuje na severu ulice Poděbradská, na východní straně je to obchodní dům 
Kaufland, na západě obslužná komunikace k poliklinice, na jihu cesta nad svahem nad 
pozemky plynáren. 

Celé širší území v němž je záměr plánován prochází v současné době poměrně 
velkými změnami, východně od ulice Chodovská vznikne nové komerční centrum a 
nový bytový areál, severně od ulice u Plynárny je právě dokončována první část nového 
bytového souboru. Lokalita je specifická blízkostí velkých areálů Pražské plynárenské a 
Pražské teplárenské, a. s. Pozemky leží na rozhraní Prahy 4 a Prahy 10. Pozemek je 
mírně svažitý k jihu, na severní straně přiléhá k poměrně rušné ulici U plynárny. 

Vlastní místo výstavby má obytnou funkci. Nacházejí se zde čtyři obytné a pět 
rodinných domů. Tyto objekty mají své vlastní zahrady s okrasnou a užitkovou částí. 
V jihovýchodní části se nachází jednopodlažní objekt. Územím prochází obslužná 
komunikace vedoucí směrem k jihu z ulice U plynárny, při jižním okraji se stáčí na 
západ. Podél této komunikace ve východojižním směru se nachází řada zděných a 
plechových garáží. 

Povrch území je částečně zastavěný, zbylou část tvoří zahrady obytných domů a 
bývalé zahradnictví. Na zahradách se nacházejí zejména ovocné a užitkové stromy, 
dále pak několik okrasných listnatých i jehličnatých stromů, podél ulice U plynárny 
byla vysazena alej jasanů. 

Areál posuzovaného záměru přímo nezasahuje do žádné skladebné části ÚSES, 
od nejbližšího lokálního biokoridoru je zájmové území odděleno areálem plynáren a 
teplárny.  

 Záměr není v přímém kontaktu s významnými regionálními či nadregionálními 
biocentry územního systému ekologické stability ani bezprostředně nijak neovlivňuje 
žádné chráněné území nebo přírodní park. Zvláště chráněná území nejsou polohou 
oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani 
zprostředkovaně. 

Posuzovaný záměr se vizuálně ani zprostředkovaně nedotýká žádného 
přírodního parku a není v kolizi ani s žádnými významnými krajinnými prvky „ze 
zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. Památné stromy 
se v nejbližším okolí nenacházejí.  
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Posuzovaný záměr se nedotýká ani žádného území evropsky významné lokality 
soustavy NATURA 2000. 

C.I.1. Obyvatelstvo 

Posuzovaný záměr je plánován na hranici mezi obytnou a průmyslovou oblastí. 
Vlastní místo výstavby slouží v současnosti jako obytné, stejně tak území severně, 
v severozápadním kvadrantu křižovatky U plynárny × Bohdalecká. Nejbližší objekt 
obytného charakteru se nachází naproti přes ulici U plynárny, jedná se o právě 
dokončovaný Bytový dům Bohdalec firmy Geosan. V tomto domě je vybudováno 199 
bytů. Další obytná zástavba v území Bohdalce je reprezentována třemi výškovými 
domy, v každém bydlí cca 100 – 150 obyvatel a dále rodinnými a bytovými domy. 
V bloku budov u křižovatky Popovické a U plynárny bydlí cca 100 lidí, severně od 
tohoto bloku v ulici Brtnická dalších cca 100 – 150 obyvatel. V rodinných domech na 
bohdaleckém vrchu bydlí cca 600 – 800 obyvatel.  

Ve směru na východ, západ a jih od záměru se obytná zástavba nevyskytuje. 

Místo výstavby patří do urbanistického obvodu Plynárna Michle, který 
představuje zejména průmyslové plochy s malým počtem stálých obyvatel. Dle údajů 
ČSÚ, žilo v tomto obvodu v roce 2007 pouze 101 trvale žijících obyvatel. 
V sousedním urbanistickém obvodu Bohdalec B žilo dle sčítání 1389 obyvatel. 

Na konci roku 2007 činil dle Českého statistického úřadu počet obyvatel celé 
městské části Praha 4 téměř 130 000 trvale bydlících. V této MČ dosahuje hustota 
zalidnění 5 364 obyvatel na 1 km2, čímž se zařazuje mezi středně až více osídlené části 
města. 

C.I.2. Kvalita ovzduší 

V nejbližším okolí hodnoceného objektu se nenachází žádná měřicí stanice 
kvality ovzduší. Nejblíže jsou 2 km vzdálené stanice Vršovice a Šrobárova. Úroveň 
znečištění ovzduší přímo v dané lokalitě je možné vyhodnotit na základě projektu 
Modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy1, který hodnotí 
znečištění ovzduší na území města ve více než 8 000 referenčních bodech na základě 
informací o více než 7 500 zdrojích znečištění ovzduší. 

V blízkém okolí plánované výstavby se nachází 3 referenční body pravidelné 
trojúhelníkové sítě s krokem 300 m. Pro účely hodnocení imisní situace v místě 

   
1 Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy, Aktualizace 2008, hl. m. Praha, prosinec 2008 
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plánované výstavby byl dopočten bod přímo na ploše budoucí výstavby, tento bod je 
označen jako RB 9999. Rozložení referenčních bodů je uvedeno na výkresu 15. 

Pro hodnocení byly vybrány referenční body: 
 RB 6267 – jižní část západního kolejiště odstavného nádraží, u ulice Ohradní 
 RB 6268 – severní část východního kolejiště odstavného nádraží 
 RB 6269 – jihovýchodní cíp areálu Pražské teplárenské 
 RB 6378 – severní část západního kolejiště odstavného nádraží, u ulice U Botiče 
 RB 6379 – areál Pražské plynárenské jihozápadně od plánované výstavby 
 RB 6380 – okraj parkoviště u obchodního domu Kaufland 
 RB 6381 – jihovýchodní kvadrant křižovatky Chodovská × Záběhlická  
 RB 6489 – lesní porost na bohdaleckém návrší 
 RB 6490 – Bytový dům Bohdalec firmy Geosan 
 RB 6491 – křižovatka ulic Brtnická a Bohdalecká 
 RB 9999 – lokalita plánované výstavby 

Tab. C.1. Průměrné roční koncentrace v referenčních bodech – rok 2008 

RB IHr SO2 
(μg.m-3) 

IHr NO2 
(μg.m-3) NO2 Nas IHr PM10 

(μg.m-3) PM10 Nas IHr BZN 
(μg.m-3) 

BZN 
Nas 

6267 4,5 31,0 0,70 28,6 0,72 0,7 0,10 
6268 4,4 34,7 0,79 31,8 0,80 0,7 0,10 
6269 4,3 40,0 0,91 37,4 0,94 0,7 0,10 
6378 4,7 28,8 0,65 27,6 0,69 0,7 0,10 
6379 4,6 29,4 0,67 28,0 0,70 0,7 0,10 
6380 4,5 36,4 0,83 34,0 0,85 0,8 0,11 
6381 4,4 42,1 0,96 41,1 1,03 1,0 0,14 
6489 5,1 28,5 0,65 27,6 0,69 0,8 0,11 
6490 4,8 31,5 0,72 28,9 0,72 0,8 0,11 
6491 4,7 37,9 0,86 37,0 0,93 1,1 0,16 
9999 4,6 34,7 0,79 32,5 0,81 0,8 0,12 

LV+MT Nestanoven 44 40 7 
 
Vysvětlivky: 
IHr .....................průměrná roční koncentrace znečišťující látky (µg.m-3) 
Nas....................násobek imisního limitu IHr znečišťující látky 
LV+MT.............imisní limit zvýšený o mez tolerance k roku 2008 
 

 průměrné roční koncentrace oxidu siřičitého se v zájmovém území pohybují 
v intervalu 4,3 až 5,1 μg.m-3. Imisní limit není stanoven. 

 průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého se ve vybraných referenčních bodech 
pohybují od 28,5 μg.m-3 až po 42,1 µg.m-3, nejvyšší hodnota byla vypočtena východně 
od křižovatky U plynárny × Chodovská × Bohdalecká. Vypočtené hodnoty přímo 
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v místě stavby dosahují 29 – 31 µg.m-3. Podle modelových výpočtů hodnoty IHr NO2 
nepřekračují imisní limit (max. 96 % limitu s mezí tolerance).  

 průměrné roční koncentrace suspendovaných částic se pohybují v intervalu 27,6 – 
41,1 μg.m-3. Nejnižší hodnoty se vyskytují severozápadně a západně od místa 
výstavby, hodnota nad 40 µg.m-3 byla vypočtena opět u křižovatky U plynárny × 
Chodovská × Bohdalecká. V místě výstavby nebylo vypočteno překročení limitu 
(hodnota IHr PM10 na úrovni 81 % limitu), nejvyšší hodnota v blízkosti zatížených 
komunikací se pohybuje 3 % nad limitem. 

 v případě benzenu se vypočtené hodnoty pohybují mezi 10 a 16 % imisního limitu 
zvýšeného o mez tolerance. 

 

Tab. C.2. Maximální hodinové koncentrace SO2, NO2, PM10 a benzenu – rok 2008 

RB 
IHk SO2 
(µg.m-3) 

SO2 
Nas 

SO2 
Pre 
(%) 

IHk NO2

(µg.m-3) 
NO2 
Nas 

NO2 
Pre 
(%) 

IHd 
PM10 

(µg.m-3)

PM10 
Nas 

PM10 
Pre 

(dny) 

IHk BZN 
(µg.m-3) 

6267 24 0,07 0,0 175 0,80 0,0 279 5,57 36 7,0 
6268 23 0,07 0,0 270 1,23 0,8 334 6,69 43 5,6 
6269 23 0,06 0,0 317 1,44 2,7 370 7,40 55 6,6 
6378 27 0,08 0,0 151 0,69 0,0 246 4,93 34 7,3 
6379 26 0,07 0,0 148 0,67 0,0 273 5,45 34 7,7 
6380 25 0,07 0,0 274 1,24 0,8 346 6,91 48 7,7 
6381 24 0,07 0,0 338 1,53 1,8 379 7,59 63 8,5 
6489 33 0,09 0,0 147 0,67 0,0 246 4,92 33 8,4 
6490 30 0,09 0,0 261 1,19 0,4 328 6,55 36 7,3 
6491 28 0,08 0,0 251 1,14 0,3 334 6,67 54 7,5 
9999 27 0,08 0,0 264 1,20 0,7 356 7,12 44 7,9 

LV+MT 350 0,3 220 0,2 50 35 Nestanoven
 
Vysvětlivky: 
IHk....................nejvyšší krátkodobé max. koncentrace znečišťující látky (µg.m-3) 
Nas....................násobek krátkodobého imisního limitu IHk 
Pre.....................doba překročení krátkodobého imisního limitu IHk 
LV+MT.............imisní limit zvýšený o mez tolerance 
 

Hodnoty maximálních hodinových koncentrací jsou pouze doplňkovou 
informací o kvalitě ovzduší. Jsou vypočteny pro nejhorší emisní a rozptylovou situaci a 
v daném roce nemusí být vypočtených hodnot vůbec dosaženo. 

 maximální hodinové koncentrace oxidu siřičitého se v zájmovém území v současné 
době pohybují na úrovni 23–33 μg.m-3, což je hluboko pod úrovní stanoveného 
imisního limitu (cca 7–9 %).  
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 přímo v místě plánované výstavby byla vypočtena maximální hodinová koncentrace 
oxidu dusičitého 264 μg.m-3, což odpovídá 120 % imisního limitu s mezí tolerance. 
Vypočtené maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého v ostatních vybraných 
referenčních bodech se pohybují mezi 147 a 338 μg.m-3 (67–153 % imisního limitu 
s mezí tolerance), přičemž nejvyšší hodnoty byly vypočteny opět v bodě 6381 
v blízkosti křižovatky dopravně zatížených komunikací 

 modelové maximální denní koncentrace částic PM10 se pohybují v rozmezí 249–379 
μg.m-3, přičemž nejvyšší hodnota byla vypočtena opět u křižovatky v bodě 6381. 
Imisní limit pro denní koncentrace PM10 činí 50 µg.m-3. Vypočtená hodnota 
představuje pravděpodobnou nejvyšší naměřenou koncentraci během roku v daném 
místě a nelze jí s limitem přímo srovnávat. O splnění limitu vypovídá ukazatel počtu 
překročení limitu denních koncentrací v průběhu roku. Ten je limitován počtem 35, 
podle modelových výpočtů je v území nutné očekávat překročení v rozsahu 33 – 63 
dní. V místě výstavby bylo vypočteno 44 případů překročení denního limitu PM10 za 
rok. 

 maximální hodinové koncentrace benzenu se pohybují ve vybraných referenčních 
bodech v rozmezí 5,6 – 8,5 μg.m-3. Imisní limit pro tuto veličinu není stanoven. 

Na základě uvedených hodnot je nutné lokalitu hodnotit jako imisně středně 
zatíženou. V místě plánovaného záměru nejsou překračovány limity pro roční 
průměrné koncentrace, je nutné očekávat překračování limitu pro denní koncentrace 
PM10.  

Výsledky modelových výpočtů též umožňují zjistit příspěvky jednotlivých 
skupin zdrojů k průměrným ročním koncentracím a identifikovat tak hlavní původce 
znečištění ovzduší v území. Na základě výsledků modelových výpočtů je tedy možné 
konstatovat, že: 

 nejvýraznější podíl na imisní zátěži oxidem siřičitým má dálkový přenos znečištění 
(51–55 %), plošné zdroje (25–31 %) a bodové zdroje (cca 16 %).  

 imisní zátěž oxidem dusičitým je z cca 33–48 % způsobena automobilovou dopravou, 
přičemž nejvyšší podíl je možné očekávat v bodech přilehlých k významným 
komunikacím v území. Významný je dálkový přenos, jež se na imisní zátěži podílí 
z 35–44 %. Bodové zdroje se na imisní zátěži podílejí cca z 11 %, zdroje plošné 
pak do 11 %. 

 v případě suspendovaných částic frakce PM10 je nejvýznamnější dálkový přenos a 
přírodní pozadí, který způsobuje 35–42 % imisní zátěže v jednotlivých referenčních 
bodech. Druhým nejvýznamnějším zdrojem je sekundární prašnost z nedopravních 
ploch, která se na průměrných ročních koncentracích podílí z cca 29–33 %. 

 na celkové imisní zátěži benzenem se nejvýrazněji podílí automobilová doprava (mezi 
50 a 57 %), dálkové znečištění přispívá zátěži benzenem zhruba z 31 %. 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s.
 r.

 o
.

 

OZNÁMENÍ PODLE ZÁK. Č. 100/2001 SB. 
OBYTNÝ SOUBOR NOVÁ MICHLE 

 PRAHA 4 – MICHLE 
 

 

42 

C.I.3. Hluk 

C.I.3.1. Současná hladina hluku 

Pro orientační vyhodnocení hlukové zátěže v lokalitě byla předpokládaná 
akustická zátěž převzata z Atlasu životního prostředí v Praze, kde jsou publikovány 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku z automobilové dopravy z roku 2005.  

V denních hodinách (6 – 22 hod) byla v hodnocených výpočtových bodech 
u fasád stávajících budov v místě výstavby vypočtena hladina akustického tlaku mezi 
60 a 65 dB, u zástavby podél Bohdalecké hladiny 65 – 69 dB. Bytový dům Bohdalec 
firmy Geosan je zatížen hlukem z automobilové dopravy ve výši 55 – 60 dB. Pro 
obytné domy na křižovatce Popovické a U plynárny jsou udávány hodnoty 60 – 65 dB. 
V noční době je situace obdobná, dominantním zdrojem hluku v oblasti jsou ulice 
U plynárny a Bohdalecká. Na fasádě stávajících objektů v místě výstavby jsou 
vypočteny hladiny akustického tlaku z dopravy ve výši 55 – 60 dB.  

Podle strategické hlukové mapy se ukazatel Ldvn pohybuje v tomto úseku ulice 
U plynárny na úrovni 65 – 70 dB, v blízkosti křitovatky s Bohdaleckou 70 – 75 dB, 
lokálně i více než 75 dB. Hodnota nad 75 dB je udávána i podél Bohdalecké ulice. 

Ukazatel Ln (noční hluk) se pohybuje u objektů v místě výstavby na hodnotách 
60 – 65 dB, blíže k Bohdalecké ulici v pásmu 65 – 70 dB. 

Nedaleko od jižní hranice posuzovaného záměru se nachází Teplárna Michle. 
Jedná se o špičkový zdroj teplárenské soustavy Pražské teplárenské, a. s., který se 
používá jako rezerva pro případ výpadku tepelného přivaděče Mělník – Praha anebo 
v případě zvlášť velkých mrazů. Podle závěrů integrovaného povolení jsou 
v současnosti při provozu zdroje v chráněném venkovním prostoru a v chráněném 
venkovním a vnitřním prostoru staveb dodrženy hygienické limity (viz doklady v příl. 
6). 

V lokalitě bylo provedeno kalibrační měření hluku. Měření probíhalo 14. května 
2009 od 9:00 do 11:00 hodin v blízkosti plánované výstavby záměru. Sonda byla 
umístěna u fasády technického objektu v ulici U Plynárny na protilehlé straně 
plánovaného obytného souboru. Měřící sonda byla umístěna 2 m od fasády objektu ve 
výšce 3 m nad úrovní komunikace ve vzdálenosti 10 m od osy ulice U Plynárny. 
Hladina hluku v lokalitě byla naměřena o hodnotě 73,4 dB. Tato hodnota představuje 
dvouhodinovou sondu a nelze ji porovnávat s hygienickými limity. 

Při zadání dopravních intenzit zjištěných při prováděném měření hluku do 
modelového výpočtu byla vypočtena hladina hluku na úrovni LAeq, 2h = 72,0 dB. Rozdíl 
mezi hodnotami spadá do intervalu přesnosti měření. Lze konstatovat, že výsledky 
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modelované v programu Hluk+ korelují se skutečnou akustickou zátěží v hodnocené 
lokalitě a model Hluk+ je možné použít pro odhad akustické zátěže v daném území 
v hodnoceném roce 2011. 

C.I.3.2. Výhledová hladina hluku 

V denních hodinách (6 – 22 hod.) lze u stávající dotčené zástavby zaznamenat 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku v roce 2013 v rozmezí od 53,7 do 70,3 dB. 
Nejnižší hodnoty lze očekávat u solitérního domu č. p. 311, který je z posuzovaných 
objektů umístěn nejvzdáleněji od ulice U Plynárny. Nejvyšší zátěž lze naopak 
zaznamenat u objektů v její těsné blízkosti, a to u křižovatky ulice U Plynárny × 
Bohdalecká. Ve stavu před výstavbou záměru je nutné očekávat překročení limitních 
hodnot u všech objektů v bezprostřední blízkosti silnice. Hodnoty pod 60 dB byly 
zaznamenány u solitérního domu a u zdravotního střediska na fasádě, která směruje 
k navrhovanému souboru budov. 

V noční dobu (22 – 6 hod.) odpovídá rozložení hlukové zátěže v denní době. 
Vypočtené hodnoty LAeq se podle výsledků modelových výpočtů budou v území 
pohybovat v rozmezí od 46,7 – 63,3 dB. Nejvyšší zátěž lze opět očekávat u objektu 
v bezprostřední blízkosti komunikace u křižovatky ulic U Plynárny s Bohdaleckou. 
Hodnoty překračující hygienický limit byly až na výjimku vypočteny prakticky u všech 
objektů v těsné blízkosti komunikací. Významný podíl na této skutečnosti má 
jak automobilová, tak tramvajová doprava. 

Podrobné vyhodnocení akustické zátěže je uvedeno v příloze 2. 

C.I.4. Flóra 

Stanoviště má výrazně antropogenní charakter, je částečně zastavěno, zbytek 
zahrnují člověkem zcela přeměněné plochy zahrad. V zahradách jsou pravidelně 
sekané trávníky a vzrostlé, převážně ovocné stromy, jako jsou jabloně (Malus), 
meruňky obecné (Prunus armeniaca), broskvoně (Prunus persica), švestky domácí 
(Prunus domestica), třešně (Prunus cerasus), či ořešáky (Juglans regia). Z dalších 
dřevin jsou to pak smrky pichlavé (Picea pungens), smrky ztepilé (Picea abies), 
borovice lesní (Pinus silvestris), borovice kleče (Pinus mugo), modříny opadavé (Larix 
decidua), pajasany žlaznaté (Ailanthus altissima) či šeříky obecné (Syringa vulgaris). 
Podél severního okraje lokality se pak táhne řada jasanů ztepilých (Fraxinus excelsior) 
doplněná vzrostlým javorem klenem (Acer pseudoplatanus).  

Na východní straně k předmětnému území přiléhají keřové porosty tvořené 
svídou krvavou (Cornus sanguinea), pámelníkem bílým (Symphoricarpos albus), 
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bobkovišní lékařskou (Prunus laurocerasus), tisem červeným (Taxus baccata), bezem 
černým (Sambucus nigra) nebo růží šípkovou (Rosa canina). Na východním i jižním 
okraji lokality lze zaznamenat i roztroušený pás ruderální vegetace např. s měrnicí 
černou (Ballota nigra), kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), zlatobýlem kanadským 
(Solidago canadensis), turanem ročním (Erigeron annuus), pelyňkem černobýlem 
(Artemisia vulgaris) a s ojedinělými stromy, jako např. břízou převislou (Betula 
pendula), trnovníkem akátem (Robinia pseudoacacia), a hrušní obecnou (Pyrus 
communis).  

Přibližně střední část jižní poloviny zájmového území je pokryta travním 
porostem s ruderální vegetací. Z trav převažuje ovsík vyvýšený (Arrhenatherum 
elatius), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) a srha říznačka (Dactylis 
glomerata). Z dalších rostlin můžeme zaznamenat řebříček obecný (Achilea 
millefolium), jitrocel větší (Plantago major), jitrocel prostřední, (Plantago media), 
jitrocel kopinatý (Plantago lanceolatum), čekanku obecnou (Cichorium intybus), 
rdesno ptačí (Polygonum avium) a pcháč oset (Cirsium arvense). Na jihozápadní straně 
pak převažují nízké stromy, především javory mléče (Acer platanoides).  

Na pozemcích se nachází poměrně velké množství stromů, avšak dendrologický 
potenciál celého objektu je velmi nízký. Dendrologický průzkum zájmového území 
zahrnuje celkem 510 položek, převažují jedinci s podprůměrnou sadovnickou 
hodnotou 4, 4–5 a 5. Stabilita aktuální kompozice zeleně je ve stádiu nezvratného 
rozpadu. Tento rozpad je zapříčiněn vysokým podílem krátkověkých ovocných dřevin, 
které jsou převážně přestárlé a akátem (Robinia pseudoacacia), který je rovněž 
přestárlý. Významný podíl na současném stavu zeleně má taktéž nedostatečná a 
u některých jedinců nevhodná údržba (špatný řez). Nedostatečná údržba je patrná na 
celoplošném rozšíření pionýrských druhů dřevin např. bez černý (Sambucus nigra), 
mahalebka obecná (Prunus mahaleb) a rozšiřováním zplaňujících se dřevin např. 
slivoní (Prunus sp.) (kořenové výmladky) . 

Mezi jednoznačně nejhodnotnější dřeviny v území patří solitérní stromy 
v zahradách rodinných a bytových domů – smrk pichlavý (Picea pungens), modřín 
opadavý (Larix decidua) a ovocné dřeviny (třešeň, jabloň). 

U stromořadí jasanů a třešní podél ulice U plynárny se jedná o přestárlé jedince 
s průměrnou až podprůměrnou sadovnickou hodnotou, tento stav je dán jednak stářím 
jedinců, ale taktéž nedostatečnou údržbou. 

Okrasné keřové skupiny zahrad jsou složeny převážně z šeříku obecného 
(Syringa vulgaris), pustorylu (Philadelphie sp.), ptačího zobu obecného (Ligustrum 
vulgare), jalovce prostředního (Juniperus media). Vedle okrasných keřů se v území 
nacházejí ovocné keře rybíz (Ribes sp.) a maliník (Rubus ideaus). 
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Nejvíce zarůstající plochou je bývalé „zahradnictví“ se skleníkem a pozemek 
parc. č. 2519. Dvě třetiny těchto ploch zeleně jsou tvořeny porostními skupinami se 
sekundárním sukcesním charakterem. Převážně se jedná o nálety javoru mléče (Acer 
platanoides), trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia), mahalebky obecné (Prunus 
mahaleb) a bezu černého (Sambucus nigra). V severovýchodní části pozemku se 
nachází skupinka převážně odumřelých ovocných stromů.  

V jižní části území dominuje na svahu trnovník akát (Robinia pseudoacacia). 
Stromy mají průměrnou až nevyhovující sadovnickou hodnotu a tento stav je 
zapříčiněn nedostatečnou údržbou a příkrostí stanoviště. Většina jedinců má sníženou 
vitalitu, což se projevuje prosycháním korun. Dále se u stromů vyskytují četná 
poškození kmene (odlupující se borka, praskliny, rány). Patnáct jedinců je zcela 
suchých. V tomto porostu se nachází stromořadí topolu černého (Populus nigra 
´Italica). Jedná se převážně o průměrné jedince, které mají mírně sníženou vitalitu. 

Podrobné zhodnocení dřevin je uvedeno v dendrologickém průzkumu v příloze 4. 

Při orientačním průzkumu nebyly na lokalitě žádné zvláště chráněné druhy 
rostlin zjištěny a s ohledem na charakter lokality je výskyt zvláště chráněných druhů 
rostlin vyloučen. 

C.I.5. Fauna 

Fauna hodnoceného prostoru je výrazně ovlivněna lidskou činností která 
v minulosti zásadně změnila biotop. Antropicky silně pozměněný půdní profil a 
člověkem obhospodařované pozemky zahrad neumožňují život vzácnějším a 
náročnějším druhům. Výskyt významnější fauny, včetně entomofauny je proto 
prakticky vyloučen. Při biologickém průzkumu bylo možné na ploše zastihnout běžné 
druhy bezobratlých – např. plzáka španělského (Arion lusitanicus), hlemýždě 
zahradního (Helix pomatia), páskovku keřovou (Cepaea hortensis), stonožku 
škvorovou (Lithobius forficatus), zemivku dlouhorohou (Geophilus flavidus), ruměnici 
pospolnou (Pyrrhocoris apterus), kněžici kuželovitou (Aelia acuminata), kněžici 
trávozelenou (Palomena prasina), běžné druhy motýlů (běláska zelného (Pieris 
brassicae), běláska řepového (Pieris rapae), babočku kopřivovou (Aglais urticae) a 
babočku paví oko (Inachis io)), běžné druhy střevlíkovitých brouků, dvoukřídlých, 
rovnokřídlých (saranči zelenou (Omocestus viridulus) a kobylku hnědou (Decticus 
verrucivorus)). Z blanokřídlých lze zaznamenat vosu (Vespula germanica) a čmeláky 
(Bombus sp.) 

Z obojživelníků byla zaznamenána ropucha obecná (Bufo bufo), plazi nebyli 
zaznamenáni. 
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Oblast představuje biotop pro běžné synantropní druhy ptáků a druhy vázané na 
rozptýlenou zeleň a křoviny. Běžně lze na lokalitě či v jejím nejbližším okolí 
pozorovat druhy jako poštolka obecná (Falco tinnunculus), hrdlička zahradní 
(Streptopelia decaocto), holub (Columba livia f. domestica), konipas bílý (Motacilla 
alba), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice pokřovní (S. curruca), pěnice 
slavíková (Sylvia borin), budníček menší (Phylloscopus collybita), rehek domácí 
(Phoenicurus ochruros), kos černý (Turdus merula), drozd zpěvný (T. philomelos), 
sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), pěnkava obecná 
(Fringilla coelebs), stehlík obecný (Carduelis carduelis), zvonek zelený (Carduelis 
chloris), konopka obecná (Carduelis cannabina), vrabec domácí (Passer domesticus), 
vrabec polní (Passer montanus), špaček obecný (Sturnus vulgaris), sojka obecná 
(Garrulus glandarius) a straka obecná (Pica pica). Nad lokalitou poměrně překvapivě 
kroužil pár kání lesních (Buteo buteo). V hnízdní době nad lokalitou přeletuje rorýs 
obecný (Apus apus). 

V průběhu výzkumu byl na lokalitě pozorován ježek západní (Erinaceus 
europaeus) a zajíc polní (Lepus europaeus). Velmi pravděpodobný je výskyt kuny 
skalní (Martes foina). Studovaná plocha je nepochybně biotopem drobných zemních 
savců jako je rejsek obecný (Sorex araneus), rejsek malý (Sorex minutus), hraboš polní 
(Microtus arvalis), potkan (Rattus norvegicus) nebo myšice křovinná (Apodemus 
sylvaticus). Pravděpodobný je i výskyt netopýra večerního (Eptesicus serotinus) a 
rezavého (Nyctalus noctula). 

Poměrně pravděpodobně lokalitu a její okolí mohou využívat další běžné 
synantropní druhy, jako je vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a jiřička obecná 
(Delichon urbica). Z druhů křovin a parků je pravděpodobný i výskyt pěnice 
hnědokřídlé (Sylvia communis), slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) či 
sedmihláska hajního (Hippolais icterina). Z dalších, i stálých druhů, které bychom 
velmi pravděpodobně občas zastihli při dlouhodobém sledování lokality je možné 
doplnit občasný výskyt dalších běžných ptáků využívajících i příměstské lesíky a 
křoviny, např. holubů hřivnáčů (Columba palumbus), kukačky obecné (Cuculus 
canorus), kvíčal (Turdus pilaris), strakapouda velkého (Dendrocopos major), žluny 
zelené (Picus viridis), sýkory úhelníčka (Parus ater) apod. Poměrně nedaleko se 
nalézají poměrně rozsáhlé plochy zeleně v oblasti Tyršova vrchu a Bohdalce, z nichž 
některé mají lesní charakter. 

V případě většiny obratlovců lze na studované lokalitě očekávat populace 
několika málo jedinců, zhruba do 10–15 exemplářů. Předmětné území představuje 
biotop hostící maximálně několik málo párů od jednotlivých druhů ptáků. Mnoho 
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druhů ptáků na daném území ani nehnízdí a danou oblast pouze navštěvuje při 
přeletech za potravou apod. 

Na lokalitě byly zaznamenány zvláště chráněné druhy z kategorie ohrožené, a to 
čmelák (Bombus sp.), ropucha obecná (Bufo bufo) a rorýs obecný (Apus apus). 

C.I.6. Chráněná území přírody, ÚSES 

Pozemek plánované výstavby se nenachází ve vymezených plochách zvláště 
chráněných území (přírodní památka, přírodní rezervace, národní přírodní památka, 
národní přírodní rezervace). Nejblíže hodnocenému záměru se nachází přírodní 
památka Údolí Kunratického potoka, ve vzdálenosti cca 2500 m jižně. 

Nejbližší přírodní park se nachází cca 800 m východně od plánované výstavby a 
jedná se o přírodní park Hostivař – Záběhlice o rozloze 423,1 ha. Osou přírodního 
parku je tok Botiče mezi Hostivařskou přehradou a Hamerským rybníkem 
v Záběhlicích. Východní část tvoří Hostivařský lesopark s přehradou – jeden 
z nejvýznamnějších rekreačních areálů v Praze. Těsně pod výpustí z přehrady začíná 
klidnější přírodní scenérie, zasvěcená ochraně živé i neživé přírody. Jde o přírodní 
památku Meandry Botiče, kde je chráněn přirozeně meandrující potok a jeho břehové 
porosty.  

Přímo v hodnocené lokalitě se nenachází žádná evropsky významná lokalita. 
Nejbližší lokalitou soustavy Natura 2000 je EVL Petřín, jejíž hranice se nachází více 
než 5 km severozápadně od posuzovaného pozemku. 

Na dotčených pozemcích ani v jejich blízkosti se nenachází žádný registrovaný 
významný krajinný prvek. 

Pozemek není začleněn do celoměstského systému zeleně. Tento systém tvoří 
plochy zeleně, které v městské struktuře plní ekologickou (ekostabilizační nebo 
hygienickou), rekreační nebo prostorotvornou funkci a které mají vzájemnou 
prostorovou vazbu. Nejbližší plochy CMS zeleně se nacházejí jižně, podél potoka 
Botiče ve vzdálenosti cca 300 m. 

Pozemky se nacházejí mimo pásmo 50 m od okraje lesa. V jihovýchodním cípu 
zasahuje do úzké funkční plochy územního plánu s kódem LR (lesní porosty). Tato 
plocha je vymezena mimo PUPFL. 

V blízkosti lokality se nacházejí následující prvky ÚSES: 
 Lokální nefunkční biokoridor 404 – tok Botiče, 300 m jižně 
 Lokální nefunkční biocentrum 126 – plocha v jihovýchodním kvadrantu křižovatky 

Chodovské a Záběhlické, 400 m jihovýchodně 
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 Interakční prvek 382 – les na severozápadním svahu Bohdaleckého vrchu, 400 m 
severozápadně 

V hodnocené lokalitě se nevyskytují žádné památné stromy, nejbližší se nachází 
ve vzdálenosti zhruba 1,6 km západně od záměru. Jedná se o Platan v parku Jezerka. 
V obdobné vzdálenosti na východ od záměru je vyhlášen památný Dub v Záběhlicích. 

C.I.7. Geomorfologické poměry 

Povrch zájmového území se svažuje přibližně od severu k jihu. Nejvýše leží 
severovýchodní okraj území při ulici U Plynárny s nadmořskou výškou povrchu terénu 
mezi 220–224 m n. m., nejníže se nachází jižní okraj lokality: 213–214,5 m n. m. 

Modelaci terénu v prostoru zájmové lokality ovlivnila zejména v nejmladším 
geologickém období – v kvartéru – erozní a akumulační činnost potoka Botiče. 
Zájmové území se nachází při úpatí jižního svahu kopce Bohdalec, nad údolní nivou 
potoka. Před tím, nežli se zmíněná vodoteč postupně zahloubila do svého stávajícího 
koryta, modelovala erozí jižní svah přilehlého vrchu.  

V prostoru zájmové stavební parcely byl účinkem potoční eroze vytvořen mírný 
terasový stupeň, kde se zachovala část písčitých potočních náplavů. Nově 
provedenými průzkumnými sondami byl při západním okraji zkoumaného pozemku 
zjištěn průběh erozní rýhy zhruba severojižního směru, zahloubené do zvětralého 
povrchu předkvartérního podkladu (do břidlic bohdaleckého souvrství). Zmíněná 
erozní rýha vyhloubená přívalovou srážkovou vodou, byla následně vyplněna až 9 m 
vrstvou zemin kvartérního pokryvu. Touto strží přitékala voda do prostoru místní 
erozní báze – do potoka Botiče.  

Původní morfologické poměry studované lokality byly poměrně dosti změněny 
činností člověka v souvislosti s výstavbou přilehlé silnice a rovněž s terasovými 
úpravami pozemku. Plochu mezi stávajícími obytnými domy rozdělují zhruba 3 terasy 
východozápadního směru. Jižní hranici pozemku, podél místní komunikace se 
živičným povrchem, lemuje zářezový svah místy s výškovým rozdílem 6 – 7 metrů. 
Pod svahem navazuje zarovnaný povrch pozemku Plynáren. 

C.I.8. Geologické poměry 

Předkvarterní podklad („skalní podklad“) zájmového území tvoří horniny 
barrandienského paleozoika – ordoviku, který je zde zastoupen bohdaleckým 
souvrstvím. Zájmová lokalita a její širší okolí je součástí mísovitého uzávěru 
barrandienského synklinoria – jeho jihovýchodního křídla. Směr vrstev je podle 
mapové geologické dokumentace zhruba JZ – SV, úklon vrstev je k SZ, směrem „do 
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svahu“. Horniny předkvarterního podkladu leží zakryty cca 1 až 9 metrů mocnou 
vrstvou zemin kvartérního pokryvu. V západní části zájmového území se povrch 
zvětralého skalního podkladu prudce svažuje podél svahu dílčí erozní rýhy, vyplněné 
zeminami kvarterního pokryvu. 

U Bohdaleckého souvrství v monotónním vývoji se jedná o hnědošedé a tmavě 
šedé jílovité břidlice, s kolísavým množstvím prachové frakce, jemně slídnaté, tence 
destičkovitě vrstevnaté, které obecně patří mezi méně pevné břidlice ordoviku. Snadno 
a poměrně rychle zvětrávají do větších hloubek. Rozpadávají se ploše úlomkovitě až 
drobně střípkovitě. V zájmovém území byly průzkumnými sondami převážně zastiženy 
břidlice, které obsahují relativně vyšší podíl prachové frakce, proto je označujeme jako 
prachovitojílovité až jílovitoprachovité. V několika sondách byly zastiženy 
prokřemenělé polohy prachovitých břidlic, které jsou podstatně pevnější, než okolní 
hornina. Horniny skalního podkladu lze podle stupně zvětrání rozdělit na 3 
zvětralinové zóny: 

 Svrchní zvětralinová zóna je tvořena velmi silně zvětralými až hlinitostřípkovitě 
rozloženými břidlicemi, které reprezentují povrchové partie horninového masívu 
v celém zájmovém prostoru. 

 Střední zvětralinová zóna je tvořena zvětralými břidlicemi, jsou šedohnědě a 
hnědošedě zbarvené, často hojně rezavohnědě potažené limonitickými povlaky. Je 
u nich již dobře patrná tence destičkovitá vrstevnatost. Hornina se rozpadá drobně 
ploše úlomkovitě, podél predisponovaných ploch nespojitosti. Úlomky jsou převážně 
ještě dosti měkké, o velikosti v rozmezí od 3 do 8 cm. 

 Jako spodní zvětralinová zóna jsou označeny navětralé břidlice, které jsou zbarveny 
tmavě šedě až černošedě s tmavě rezavě hnědými povlaky na plochách nespojitosti. Jsou 
hrubě ploše úlomkovitě až drobně kusovitě rozpadavé, s úlomky o velikosti 5-15 cm. 

Zeminy pokryvných útvarů jsou na lokalitě zastoupeny odshora dolů 
navážkami, písky, jíly a štěrky fluviálních náplavů Botiče a přemístěnými zvětralinami 
hornin skalního podkladu – deluvii. Mocnost kvartérních zemin je zde velmi 
různorodá, kolísá od 1 m do téměř 10 m. 

Nejmladší uloženiny reprezentují antropogenní sedimenty – navážky. Navážkou 
byl místně upravován svažitý povrch terénu do dnešní podoby (původní, plynule 
svažitý povrch terénu je upraven do tří teras ve směru přibližně západ – východ. 
Mocnost navážek je podle popisů průzkumných sond mezi 1 až 3 metry. Navážky tvoří 
rovněž zásypy výkopů stávajících inženýrských sítí (dešťové kanalizace, plynu, 
vodovodu a teplovodu. Složení navážek je zde podle sond poměrně jednotné. Jde o 
místní překopaný materiál – písčité až jílovité hlíny s příměsí úlomků stavebního 
odpadu, skla a břidlice; jedná se o zeminy vesměs slabě až středně ulehlé. Polohy 
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s velkými kameny nebo betonovými bloky nebyly sondami zastiženy. Navážky jsou ve 
většině případů charakteristické svojí malou ulehlostí a nestejnorodostí. 

Prakticky na celé ploše zájmového území jsou vyvinuty fluviální sedimenty 
Botiče ve formě komplexu písčitých, písčitojílovitých a štěrkovitých zemin. Ve 
východní části lokality se nalézají ve formě pleistocénní terasy, terasové náplavy 
rovněž tvoří výplň erozní rýhy, která byla zastižena při západním okraji stavební 
parcely. Písčitá výplň strže obsahuje rovněž vložky s příměsí střípků zvětralých břidlic 
a opracovaných úlomků křemenců. Na bázi zmíněné korytovité deprese je uložena cca 
max. 1 m mocná poloha zvodnělého hlinitopísčitého štěrku, která v daném prostoru 
reprezentuje relativně propustnou polohu, podél níž proudí podzemní směrem k blízké 
erozní bázi – do údolní nivy Botiče. 

Deluviální sedimenty jsou gravitačně – ve směru spádnice svahu – přemístěné 
zvětraliny podložních hornin. Reprezentují je písčitojílovité a jílovité hlíny pevné 
konzistence se střípky a drobnými úlomky břidlice, místy s ojedinělými valounky křemene. 
Mocnost deluviálních uloženin dosahuje podle provedených sond maximálně 1 m. 

C.I.9. Hydrogeologické poměry 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny řadou faktorů, 
z nichž rozhodující jsou geologická stavba území a propustnost jednotlivých 
geologických prostředí, morfologie terénu, potenciální zdroje podzemních vod a 
antropogenní vlivy spojené s urbanizací oblasti. 

Zájmové území lze na základě geologické stavby a míry propustnosti 
horninového prostředí hodnotit jako málo příhodné pro vytváření významnější zvodně. 
Podzemní voda je vázána zejména na svrchní polohu horninového masivu, kde je 
hornina – ordovická břidlice – zčásti rozvolněná, s existencí otevřených puklin, jež 
zabezpečují omezené proudění podzemní vody. 

Podzemní voda proudí otevřenými, nebo zčásti otevřenými puklinami zvětralé 
břidlice, zčásti v hornině navětralé. Jedná se o zvodeň s omezenou objemovou 
kapacitou; proto je třeba počítat poměrně s velkým rozkyvem hladiny podzemní vody 
v průběhu roku a v období s různou intenzitou atmosférických srážek. Pohyb 
podzemní vody se v prostoru zkoumané lokality uskutečňuje ve směru spádnice svahu 
– přibližně od severu k jihu, směrem k místní erozní bázi, kterou reprezentuje koryto 
potoka Botiče.  

Hladina podzemní vody byla novými sondami naražena v hloubce mezi 7,15 – 
10,7 m, tj. ve všech vrtech. V mělčích, zarážených a penetračních, sondách voda 
zastižena nebyla. Hladina podzemní vody se ustálila mezi 6,3 – 10,8 m. Rozdíl mezi 
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naraženou a ustálenou hladinou je v prostředí břidlic 0,7 – 3,7 m (podzemní voda 
proudící v prostředí zvětralého skalního podkladu je tedy zčásti napjatá).  

Vlivem rozdílného stupně rozpukání a omezené průtočnosti puklin je hladina 
podzemní vody nespojitá. Specifikem tohoto zvodnělého prostředí je poměrně značný 
rozkyv hladiny (cca 1–2 m), která reaguje na sezónní výkyvy počasí. V době vyšších 
atmosférických srážek, nebo jarního tání bohatší sněhové pokrývky, voda ve zvýšené 
míře infiltruje přes kvartérní pokryv do svrchní části skalního masívu a napájí 
objemově nevelký průtočný puklinový systém; hladina podzemní vody se v tomto 
případě přibližuje k horní hranici rozkyvu. Naopak v době deficitu srážek, dochází 
k významnému zaklesnutí hladiny nebo až k dočasné ztrátě podzemní vody v této 
zvodni. V oblasti erozní rýhy na západě lokality byla podzemní voda naražena 
v prostředí kvartérních fluviálních štěrků, které tvoří bázi výplně této korytovité 
deprese. Zde se ani po dvou dnech neustálila výše; naopak mírně poklesla; napjatá 
hladina podzemní vody zde tedy zastižena nebyla.  

Propustnější prostředí štěrkové výplně erozní rýhy umožňuje rychlejší proudění 
podzemní vody podél spádnice dna zmíněné deprese, směrem k jihu do potočních 
náplavů Botiče. 

Při hydrogeologickém průzkumu byly provedeny dvě polní hydrodynamické 
zkoušky. Jejich úkolem bylo ověření možností provádět řízenou infiltraci dešťových 
vod ze střešních konstrukcí a zpevněných ploch do místního geologického prostředí. 
Sondy byly vyhloubeny v zeminách kvartérního pokryvu. 

První vsakovací pokus určil orientační hodnotu koeficientu filtrace: kf = 1,2×10-6. 
Ve smyslu klasifikace propustnosti jde o dosti slabě propustné prostředí. Z hlediska 
návrhu účinného a efektivního fungování řízené infiltrace by v daném případě bylo 
potřeba realizovat plošně rozsáhlé podpovrchové vsakovací objekty (vsakovací rohože, 
voštinové bloky). V případě uvažované volby retenčního jezírka odpovídající velikosti 
s vhodně konstruovaným dnem, umožňujícím řízenou infiltraci dnem, by omezená 
vsakovací schopnost podložní zeminy zřejmě vyhovovala daným potřebám ve 
srážkově průměrném období.  

Druhý vsakovací pokus byl proveden v oblasti uvažovaných předzahrádek 
u východního křídla objektu „A“. Získaná orientační hodnota koeficientu filtrace: kf = 

8,3×10-7. Ve smyslu klasifikace propustnosti jde o slabě propustné prostředí. 
Z hlediska návrhu účinného a efektivního fungování řízené infiltrace by zejména 
v tomto prostředí bylo potřeba realizovat plošně rozsáhlé podpovrchové vsakovací 
objekty. Běžné zasakovací systémy by v tomto omezeně propustném prostředí nebyly 
účinné. 
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C.I.10. Radon 

V únoru 2009 byl v dotčené lokalitě proveden radonový průzkum. Radonový 
index pozemku je určen na základě distribuce objemové aktivity cA (kBq.m-3) a na 
základě posouzení plynopropustnosti prostředí pro plyny v hloubce předpokládaného 
kontaktu objektu a podloží. Pro určení množství radonu v půdě v místě budoucího 
objektu byla zvolena síť 10 × 10 m. 

Půdní vzduch byl odebírán z hloubek cca 0,8 m pomocí tenkých odběrových 
tyčí. Velkoobjemovými injekčními stříkačkami byl půdní vzduch přenesen do 
scintilačních komor Lucasova typu o objemu 0,145 l. Impulsy byly odečítány 
přístrojem LUK. Plynopropustnost prostředí byla odvozena v souladu s metodikou 
průzkumu z odborného posouzení charakteru zemin do hloubky cca 1 m. Současně 
byly zohledněny geologické poměry v hlubších horizontech. Hodnocení bylo 
provedeno pro maximální zjištěnou propustnost do hloubky základové spáry při 
posouzení plošné variability propustnosti. Klasifikace propustnosti je následující: 
 obsah jemné frakce ≤ 15 % – vysoká plynopropustnost 
 obsah jemné frakce > 15 % a ≤ 65 % – střední plynopropustnost 
 obsah jemné frakce > 65 % – nízká plynopropustnost 

Výsledným výstupem z hlediska posouzení radonového indexu pozemku je 
tabulka, v níž je uveden radonový index pozemku základových půd podle hodnot 
objemové aktivity 222Rn v půdním vzduchu (kBq.m-3) a plynopropustnosti (tab. C.3.). 

Tab. C.3. Kritéria posouzení radonového indexu pozemku 
Radonový index 

pozemku Objemová aktivita 222Rn v půdním vzduchu (kBq.m-3) 

vysoký cA ≥ 100 cA ≥ 70  cA ≥ 30 
střední 30 ≤ cA < 100 20 ≤ cA < 70 10 ≤ cA < 30 
nízký cA < 30  cA < 20  cA < 10 

 nízká střední vysoká 
 Plynopropustnost 

 

Potenciální základovou půdu budou tvořit ordovické horniny 
s plynopropustností střední až nízkou, deluviální sedimenty s plynopropustností 
nízkou, fluviální sedimenty s plynopropustností střední až vysokou a navážky 
s plynopropustností střední. Pro posouzení se uvažuje plynopropustnost vysoká. 

Ukazatele zjištěné aktivity radonu v půdním vzduchu jsou uvedeny v tab. C.4. 
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Tab. C.4. Ukazatele objemové aktivity radonu 
Minimální hodnota kBq.m-3  < 1,0 
Maximální hodnota kBq.m-3 34 
Průměrná hodnota kBq.m-3 11 
Medián kBq.m-3 10 
Modus kBq.m-3 0,9 
Variační koeficient % 63 
 Třetí kvartil kBq.m-3 14 

 

Hodnota třetího kvartilu souboru hodnot cA75 = 14 kBq.m-3, reprezentující 
radonový potenciál území, odpovídá intervalu 10 – 30 kBq.m-3 (intervalu příslušející 
střednímu radonovému indexu pozemku při uvážení vysoce plynopropustného 
prostředí). Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené 
plynopropustnosti pro radon a z výsledků naměřených hodnot objemové aktivity 
radonu v půdním vzduchu, lze zájmové území připravované pro výstavbu nových 
bytových domů v Praze 4 – Michle, zařadit do kategorie středního radonového indexu 
pozemku. 

Realizace stavby vyžaduje v případě zjištěného středního radonového indexu 
ochranná opatření stavebního objektu. Pro prevenci je nejvhodnější využít alternativní 
opatření prováděná z jiných důvodů (hydroizolace, vzduchotechnika ap.), aby 
vícenáklady na protiradonovou ochranu byly minimální. Za dostatečné protiradonové 
opatření se dle normy v případě středního radonového indexu pozemku považuje 
provedení kontaktních konstrukcí pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotěsně 
provedenými prostupy. 

C.I.11. Povrchové vody 

Lokalita záměru se nachází cca 300 m severně od toku Botiče. Délka toku 
Botiče činí 34,5 km, tok odvodňuje území o rozloze 134,85 km2. Hydrologické pořadí 
toku je 1-12-01-020. Botič je mimo Berounky největší pražský přítok Vltavy. Pramení 
jihovýchodně od Prahy, blízko obce Čenětice, do Vltavy se vlévá u železničního mostu 
na Výtoni. Do Botiče vtéká množství potoků a menších vodotečí, například 
Průhonický, Chodovecký, Měcholupský, Milíčovský, Pitkovický, Slatinský potok. Na 
toku je kromě několika menších rybníku místního významu vybudována Hostivařská 
přehrada, která je využívána převážně pro rekreaci. 

Koryto je v horní části v přírodním stavu (vyjma opevněných části při průtoku 
některými obcemi). Ve střední části, pod Hostivařskou přehradou, má Botič podobu 
přirozeně meandrujícího toku s řadou tůní. Toto území, s výskytem chráněných a 
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ohrožených druhů ptactva a společenstvem vodních živočichů, je vyhlášeno jako 
přírodní památka Meandry Botiče. Dolní část toku je silně ovlivněna zástavbou a 
koryto potoka je v této části souvisle upraveno a opevněno. 

Kvalita vody v toku je pravidelně sledována od roku 2001. Oproti roku 2001 se  
v posledních letech zhoršily parametry nerozpuštěné látky a obě formy dusíku. 
V průběhu let se významněji zvýšila i hodnota CHSK (cca 2×), mírně ubylo i kyslíku. 
Z ukazatelů živin (dusík, fosfor) limit nesplňuje fosfor a amoniakální dusík. Vyšší 
hodnoty dusíku a fosforu na odtoku z přehrady mohou poukazovat na zhoršený čistící 
efekt této nádrže. Tabulky C.5. a C.6. ukazují průměrné hodnoty vybraných ukazatelů 
v Botiči pod Hostivařskou přehradou v letech 2006 a 2007. 

Tab. C.5. Kvalita vody v Botiči – pod Hostivařskou přehradou, rok 2006 

Datum   18. 1. Třída  15. 3.  Třída 24. 5.  Třída 20. 7.  Třída 21. 9.  Třída  13. 11.  Třída  Imisní 
standard

tepl. vody °C 0,6   1,5   15,9   22,0   16,3   6,1   25 
pH   7,83   7,94   7,93   7,92   8,37   8,16   6-8 

vodivost mS/m 109 III. 86,4 III. 82 III. 74,7 III. 72,7 III. 75,6 III.   
NL mg/l 4,8 I. 35,0 II. 43,20 III. 27,6 II. 18,8 I. 6,0 I. 30 
O2 mg/l 13,30 I. 14,10 I. 9,84 I. 8,01 I. 12,60 I. 10,76 I. >6 

BSK5 mg/l 3,71 II. 5,9 III. 1,09 I. 4,71 III. 7,91 III. 4,37 III. 6 
ChSK -Cr mg/l 17,1 II. 12,2 I. 12,7 I. 28,9 III. 39,6 III. 11,4 I. 35 

TOC mg/l 6,15 I. 8,43 II. 11,6 III. 16,4 IV. 14,5 III. 6,72 I. 13 
N - NH4 mg/l 0,698 II. 1,18 III. <0,05 I. 0,59 II. 0,07 I. 0,59 II. 0,5 
N - NO3 mg/l 6,5 III. 6,76 III. 4,78 II. 2,76 I. 2,97 I. 6,28 III. 7 

Pc mg/l 0,344 III. 0,247 III. 0,274 III. 0,421 IV. 0,231 III. 0,236 III. 0,2 
Cl mg/l 162 II. 139 II. 112,6 II. 93,4 I. 87 I. 83 I. 250 

SO4 mg/l 111 II. 85,6 II. 99,2 II. 96,3 II. 99,6 II. 103 II. 300 
Mn mg/l 0,083 I. 0,201 II. 0,214 II. 0,154 II. 0,115 II. 0,044 I. 0,5 
Fe mg/l 0,149 I. 0,561 II. 0,601 II. 0,349 I. 0,192 I. 0,125 I. 2 
Ca mg/l 97,7 I. 80,6 I. 88,2 I. 71,5 I. 76,1 I. 74,4 I. 250 
Mg mg/l 20,2 I. 14 I. 18,3 I. 13,5 I. 16,6 I. 15,2 I. 150 

F coli KTJ/ml 44 II. 13 I. 1 I. 1 I. 0 I. 0 I. 200 

Tab. C.6. Kvalita vody v Botiči – pod Hostivařskou přehradou, rok 2007 

Datum   17. 1. Třída 22. 3. Třída 24. 5. Třída 19. 7. Třída 21. 9. Třída 30. 11. Třída Imisní 
standard

tepl. vody °C 4,8   7,0   19,2   23,2   12,9   4,1   25 
pH   8,31   8,41   8,04   7,78   7,91   7,75   6-8 

vodivost mS/m 83,7 III. 82,8 III. 80,2 III. 75,5 III. 72,1 III. 74,0 III.   
NL mg/l 6,0 I. 12,4 I. 16,0 I. 19,6 I. 6,8 I. 42,0 III. 30 
O2 mg/l 11,19 I. 11,18 I. 8,91 I. 7,12 II. 9,62 I. 11,22 I. >6 

BSK5 mg/l 3,76 II. 5,72 III. 3,64 II. 5,1 III. 1,78 I. 3,85 II. 6 
ChSK -Cr mg/l 26,2 III. 32,2 III. 24,8 II. 20,5 II. 17,6 II. 10,8 I. 35 

TOC mg/l 8,22 II. 11,2 III. 8,75 II. 9,4 II. 8,3 II. 8,0 II. 13 
N - NH4 mg/l 0,230 I. 0,09 I. 0,053 I. <0,04 I. <0,04 I. 0,56 II. 0,5 
N - NO3 mg/l 7,27 III. 6,87 III. 4,86 II. 3,33 II. 4,82 II. 3,37 II. 7 

Pc mg/l 0,338 III. 0,21 III. 0,565 IV. 0,61 IV. 0,344 III. 0,354 III. 0,2 
Cl mg/l 101 II. 113 II. 95 I. 96 I. 86 I. 94 I. 250 
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Datum   17. 1. Třída 22. 3. Třída 24. 5. Třída 19. 7. Třída 21. 9. Třída 30. 11. Třída Imisní 
standard

SO4 mg/l 96,3 II. 103 II. 97,5 II. 87,7 II. 88,1 II. 78,2 I. 300 
Mn mg/l 0,0486 I. 0,0799 I. 0,154 II. 0,183 II. 0,061 I. 0,21 II. 0,5 
Fe mg/l 0,144 I. 0,159 I. 0,269 I. 0,309 I. 0,147 I. 0,691 II. 2 
Ca mg/l 78,4 I. 78,1 I. 81,7 I. 69,1 I. 64,5 I. 53,3 I. 250 
Mg mg/l 13,8 I. 15,5 I. 16,3 I. 14,9 I. 12,9 I. 12,6 I. 150 

F coli KTJ/ml 0 I. 0 I. 0 I. 2 I. 4 I. 8 I. 200 

 

C.I.12. Půda 

Některé pozemky, na nichž je plánovaná výstavba obytného souboru, jsou 
v současnosti součástí zemědělského půdního fondu, vedeného v katastru nemovitostí 
jako zahrady. Na pozemku je vymezena BPEJ 22611. 

Dle BPEJ se jedná o půdu v klimatickém regionu T2 – teplý, mírně suchý, 
s průměrnou roční teplotou 8 – 9 °C, s průměrnými ročními srážkami 500 – 600 mm, 
s pravděpodobností suchých vegetačních období 20 – 30 a s vláhovou jistotou 2 – 4. 

V řešeném území je zemědělská půda zastoupena hnědými půdami, hnědými 
půdami kyselými a jejich slabě oglejenými formami na břidlicích a jim podobných 
horninách; středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, s dobrými vláhovými 
poměry až převlhčením. 

Půda je na dotčených pozemcích pod silným antropogenním tlakem, byla 
obdělávána v rámci péče o zahrady obytných domů. 

Záměrem není dotčen zemědělský půdní fond, vstupem stavby nejsou ani 
pozemky určené k plnění funkcí lesa; posuzovaný záměr nezasahuje ani do pásma 50 
m od hranice lesa. V jihovýchodním cípu zasahuje do úzké funkční plochy územního 
plánu s kódem LR (lesní porosty). Tato plocha je vymezena mimo PUPFL. 

C.I.13. Staré ekologické zátěže 

Využití pozemků v minulých letech pro bydlení a jako zahrady nedává 
předpoklad pro existenci kontaminací a starých ekologických zátěží. 

V objektech není použit azbest. 

C.I.14. Doprava 

 Nynější stav a funkce komunikační sítě je charakterizován současnými 
dopravními vztahy, které jsou vázány na nadřazenou komunikační a silniční síť, na 
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sousední území a městské části a na hlavní cíle dopravy. Záměr je plánován u ulice 
U plynárny, na níž v roce 2007 intenzity automobilové dopravy dosahovaly 22 000 
vozidel denně, z toho 900 nákladních. Z hlediska širších dopravních vztahů je 
nejdůležitější sběrnou komunikací ulice Chodovská – Bohdalecká, na níž bylo v roce 
2007 zjištěno 43 500–46 000 vozidel za den, z toho cca 3000 vozidel nákladních. Tato 
ulice je významnou severo-jižní spojnicí používanou zejména vnitroměstskou 
dopravou. 

Z hlediska dopravní obsluhy MHD jsou rozhodující linky tramvají a autobusů, 
jejichž zastávky jsou v těsné blízkosti místa výstavby, dále pak v Chodovské ulici. 

Pro účely Oznámení EIA bylo firmou Lucida, s. r. o. provedeno sčítání dopravy 
na parkovišti přilehlého obchodu Kaufland. Průměrná intenzita dopravy na parkovišti 
byla zjištěna ve výši 370 vozidel za hodinu, denní intenzita činí 1700 příjezdů a 1800 
odjezdů (vyšší počet odjezdů je způsoben tím, že někteří řidiči si přes parkoviště 
zkracují jízdu z Chodovské z jihu do ulice U plynárny). Podrobné výsledky sčítání jsou 
uvedeny v příloze 6.  

Pro hodnocení výchozí situace byly použity údaje o intenzitách dopravy 
zpracované URM Praha (viz výkres 13). Podle těchto údajů se bude v roce 2012 
intenzita dopravy na ulici U plynárny pohybovat na úrovni 17 300 vozidel za den, z toho 
1040 nákladních. Na ulicích Chodovská a Bohdalecká budou intenzity dopravy 
dosahovat 34 000–36 000 vozidel za den. 

C.I.15. Kulturní a archeologické památky 

Parcely dotčené hodnoceným záměrem se nacházejí vně Pražské památkové 
rezervace. V bezprostředním okolí plánovaného záměru se nenachází žádná významná 
památka, která by mohla být stavbou objektů ovlivněna. Přehled památek v blízkosti 
záměru je uveden v tab. C.7. 

Tab. C.7. Přehled kulturních památek do vzdálenosti cca 2 km od záměru 

Číslo rejstříku Část obce čp. č. 
or. Památka Ulice, nám./umístění 

44466/1-1338 Michle   kostel Narození P. Marie Baarova, Praha 4 
40262/1-1339 Michle 1 7 zemědělský dvůr – Universitní dvůr Michelská, Praha 4 
40264/1-1340 Michle 124 27 synagoga U Michelského mlýna, Praha 4 
40266/1-1341 Michle 125  vodárna Baarova, Praha 4 
41354/1-2055 Michle 311 73 vila Stibralova U Plynárny, Praha 4 
50484/1-2272 Michle 373 5 činžovní dům s lékárnou U černého orla Na Kolejním statku, Nuselská,Praha 4 
40260/1-1337 Nusle   kostel sv. Pankráce Sinkulova, Praha 4 
41100/1-1883 Nusle 2 1 společenský dům bývalý Národní dům Nuselská, Čestmírova 2, Praha 4 
50477/1-2268 Nusle 20 13 vila Bělka Na Bučance, Praha 4 
10091/1-2190 Nusle 45 9 činžovní dům  Boleslavova, Praha 4 
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Číslo rejstříku Část obce čp. č. 
or. Památka Ulice, nám./umístění 

51755/1-2310 Nusle 360 4 činžovní dům Na Ostrůvku, Praha 4 
44487/1-1796 Nusle 988 1 věznice Pankrác Soudní, Praha 4 
50476/1-2269 Nusle 1278 47 činžovní dům Na dolinách, Praha 4 
11986/1-2182 Nusle 1300  soud Nejvyšší nám. Hrdinů, Praha 4 
50382/1-2378 Nusle 1422 59 činžovní dům Nuselská, Praha 4 
41098/1-1882 Nusle 1451 2 venkovská usedlost - předměstská Na Jezerce, Praha 4 
40751/1-1663 Záběhlice   kostel Narození P. Marie K Prádelně, Praha 10 
40854/1-1725 Záběhlice 28 127 vila Záběhlická, Praha 10 
40753/1-1664 Záběhlice 46 4 zámek U záběhlického zámku, Praha 10 
40755/1-1665 Záběhlice 93 38 venkovská usedlost, předměst., viniční Na Vinobraní, Praha 10 
40767/1-1672 Vršovice   kostel sv. Mikuláše Vršovické nám., Praha 4 
40770 / 1-1673 Vršovice   kostel sv. Václava nám. Svatopluka Čecha, Praha 4 
40772/1-1674 Vršovice 1 29 tvrz Vršovická, Praha 10 
44564/1-2143 Vršovice 11 8 jiná obytná stavba Pod stupni, Praha 10 
41540/1-2171 Vršovice 59 10 jiná obytná stavba Pod stupni, Praha 10 
40774/1-1675 Vršovice 67 8 spořitelna Vršovické nám., Praha 4 
40768/1-1676 Vršovice 84 6 fara Vršovické nám., Praha 4 
100280 Vršovice 120 21 radnice Vršovická, tzv. Zámeček Vršovické nám., Praha 4 
40777/1-1677 Vršovice 141 52 vila Petrohradská, Praha 10 
41489/1-2136 Vršovice 144 6 jiná obytná stavba Pod stupni, Praha 10 
100709 Vršovice 262  činžovní dům Moskevská, Praha 10 

51989/1-2301 Vršovice 304  železniční stanice, z toho jen: staniční 
budova Ukrajinská, Praha 10 

54873/1-2309 Vršovice 305  železniční stanice, z toho jen: provozní 
budova Ukrajinská, Praha 10 

100586 Vršovice 444  činžovní dům Kodaňská, Praha 10 
12890/1-2206 Vršovice 610 6 činžovní dům Na Spojce, Praha 10 

100935 Vršovice 7705 70 činžovní dům – soubor domů Ruská, Na Míčánkách, Bulharská, Tolstého, 
Praha 10 

 

I přes to, že objekty jsou vystavěny na místě, kde probíhala v minulosti stavební 
činnost není zcela vyloučené, že při výstavbě dojde k nálezu archeologických památek 
či artefaktů. 

C.I.16. Krajinný ráz 

Zákon č. 114 /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v odst. (1) § 12: 
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa 
či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do 
krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze 
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině“. 

Krajinný ráz se odvíjí v první řadě od trvalých ekologických podmínek a 
ekosystémových režimů krajiny, tedy základních přírodních vlastností dané krajiny 
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(přírodními podmínkami území). V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny 
přírodní) až vytvářen (krajiny antropologicky přeměněné) lidskou činností a životem 
lidí v nich (krajinotvornými způsoby využívání území). Krajinný ráz je vytvářen 
souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi 
vnímány a určitý prostor pro ně identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy 
vytvářejí obraz dané krajiny. Kromě znaků, které se odvíjejí od geomorfologie širšího 
území, se všechny typické znaky posuzované lokality odvíjejí od urbanizačních 
procesů. Podle mapy „Rámcové krajinné typologie“ leží posuzované území 
v krajinném typu 1UO, tj. urbanizovaná krajina staré sídelní krajiny Hercynica 
bez vylišeného reliéfu. Jde o běžný krajinný typ a původní krajinný ráz je zde zcela 
setřen. Celkově se tedy krajinný ráz místa dá označit za typické městské prostředí 
výrazně ovlivněné významnými změnami, bez dochovaného krajinného rázu a 
s nejnižším stupněm ochrany.  

Charakter místa tak určuje rozhodující měrou architektura a urbanismus a 
problematika souladu uvažované investiční akce s charakterem okolního prostředí není 
otázkou ochrany přírody, ale otázkou architektury (eventuelně památkové ochrany). 
Vlastní prostor areálu je čistě urbánní, místy zanedbaný, bez pozitivních aspektů 
krajinného rázu. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a 
významnosti 

D.I.1. Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Obyvatelé v okolí stavby budou dotčeni změnou jednotlivých složek životního 
prostředí, které mohou mít vliv na jejich zdraví a dále na jejich socioekonomické 
prostředí. Při posuzování možných vlivů na zdraví obyvatel žijících v okolních 
domech je nutno obecně brát v úvahu všechny faktory, které mohou mít dopad na 
lidské zdraví. 

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. Posuzovaný záměr nebude zdrojem 
vibrací ani elektromagnetického záření, v souvislosti s jeho realizací se nepředpokládá 
kontaminace vod ani půdy chemickými látkami ani patogenními organismy či jejich 
toxiny. Provoz nebude pro okolí představovat negativní sociálně ekonomické vlivy. 

V následujícím vyhodnocení jsou uvažovány pouze vlivy na zdraví obyvatel 
působící při běžném provozu posuzovaného obytného areálu, jeho výsledky není 
možné vztáhnout na případy zvláštních situací, včetně havárií. 

Na základě výsledků rozptylové studie je možné prohlásit, že vliv provozu 
obytného souboru budov je možné považovat z hlediska zdravotních rizik z expozice 
obyvatel znečišťujícím látkám v ovzduší za velmi málo významný. Nárůst koncentrací 
znečišťujících látek vlivem provozu záměru bude v případě zdravotních rizik pod 
hranicí rozlišitelnosti. 

Určité časově omezené negativní vlivy je nutno očekávat během výstavby 
hodnoceného objektu, a to zejména vzhledem k nárůstu koncentrací prachových částic 
PM10. Tyto vlivy budou ovšem působit pouze krátkodobě, zejména během zemních 
prací. I v tomto případě je však riziko z expozice obyvatel žijících v okolí malé. Vliv 
stavební činnosti lze navíc podstatně snížit důsledným dodržováním technických a 
organizačních opatření. 

Na základě vyhodnocení akustické studie je možné konstatovat, že celková 
úroveň hlukové zátěže v dotčené oblasti se jeví z hlediska možného vzniku 
zdravotních rizik jako vysoká. Je nutno předpokládat obtěžování dopravním hlukem, 
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v zájmovém území ve výhledovém roce se budou vyskytovat hodnoty indikující 
poškození zdraví. 

V případě změn v hlukové zátěži lze konstatovat, že vlivem provozu záměru 
nedojde u obyvatel žijících v okolí k rozpoznatelnému zvýšení zdravotního rizika. 
Vypočtené změny v hlukové zátěži jsou i u nejvíce exponované zástavby nízké a tomu 
odpovídá i odhad změn zdravotních rizik. 

Na základě výsledků hodnocení lze konstatovat, že provoz objektu nezpůsobí 
poškození zdraví u obyvatel žijících v okolí záměru. Nové objekty jsou navrženy tak, 
aby v místech exponovaných zvýšeným hladinám hluku nebyly umístěny pobytové 
místnosti. 

 

D.I.2. Vliv na kvalitu ovzduší 

Vlivem provozu plánovaného souboru bytových domů je možné očekávat 
v místě výstavby a jeho nejbližším okolí velmi malý nárůst imisní zátěže u všech 
sledovaných znečišťujících látek.  

Vlivem zprovoznění záměru dojde v jeho okolí k velmi malému nárůstu 
imisních hodnot. V případě průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého je 
očekáván nárůst nejvýše o 0,042 μg.m-3 (tj. 0,1 % imisního limitu), u benzenu o 0,010 
μg.m-3 (0,2 % limitu) a u suspendovaných částic frakce PM10 o 0,08 μg.m-3 (0,2 % 
limitu). U maximálních hodinových koncentrací NO2 je možné očekávat v případě 
provozu objektu nárůst nejvýše o 0,6 µg.m-3 (0,3 % limitu). V žádném referenčním 
bodě nebylo vlivem, provozu záměru vypočteno zvýšení hodnot nad hranici 
stanoveného limitu. 

V případě průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého byl vypočten 
nejvyšší nárůst v prostoru po obou stranách ulice U plynárny, tedy jak v prostoru 
plánovaného záměru, tak na druhé straně ulice v oblasti nového Bytového domu 
Bohdalec. V této lokalitě byl vypočten nárůst průměrných ročních koncentrací NO2 na 
úrovni 0,035 – 0,042 µg.m-3. Projeví se zde jak nárůst emisí z příjezdových a 
odjezdových komunikací, tak vliv výdechů z hromadných garáží. S rostoucí 
vzdáleností se budou rozdílové hodnoty snižovat, na okrajích zájmového území byl 
vypočten nárůst nejvýše okolo 0,020 µg.m-3.  

Nejvyšší nárůst průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého byl vypočten 
v blízkosti ulice U plynárny, severozápadně od navrhovaného záměru, kde bylo 
vypočteno zvýšení maximálních hodinových koncentrací NO2 o 0,6 µg.m-3. Celkový 
tvar a poloha izolinií se změní pouze velmi málo v nejbližším okolí záměru. 
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Nejvyšší nárůst průměrných ročních koncentrací benzenu byl vypočten podél 
ulice U plynárny, v úseku mezi jednotlivými vjezdy do hodnoceného areálu. Vlivem 
provozu záměru se v této oblasti zvýší průměrné roční koncentrace benzenu nejvýše o 
0,010 µg.m-3. V oblastech podél ulic Chodovská, Záběhlická a Bohdalecká byly 
vypočteny rozdílové hodnoty zpravidla pod hranicí 0,006 µg.m-3. 

Největší nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 byl opět vypočten 
v prostoru podél ulice U plynárny, v úseku mezi jednotlivými vjezdy do hodnoceného 
areálu. Průměrné roční koncentrace částic PM10 se v této lokalitě zvýší o 0,06 až 0,08 
µg.m-3. Podél ulic Chodovská, Záběhlická a Bohdalecká byl vypočten nárůst nejčastěji 
do 0,04 µg.m-3, na okrajích zájmového území pak do 0,02 µg.m-3. 

 

V rozptylové studii je také vyhodnocen vliv stavebních prací na změny imisních 
hodnot okolní obytné zástavby. Při výpočtech byla uvažována situace, kdy budou 
současně použity všechny stroje nasazené v průběhu etapy zemních prací za podmínek 
suchého dne. V tomto případě lze u okolní zástavby očekávat nejvyšší nárůst denních 
koncentrací suspendovaných částic PM10 ve výši do 6,1 μg.m-3, u maximálních 
hodinových koncentrací NO2 ve výši maximálně 37,4 μg.m-3. Jedná se o hodnoty, 
které se mohou v zájmovém území vyskytnout v případě souhry nejhorších emisních a 
meteorologických podmínek a za souběhu činnosti všech stavebních strojů. 

Podrobnější vyhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší je uvedeno v příloze 1. 

D.I.3. Vliv na akustickou situaci 

Po výstavbě objektů dojde v území k navýšení hlukové zátěže. Nárůst hladin 
hluku vlivem dopravy ze záměru bude dosahovat nejvýše 0,1 dB v denní dobu, a to 
u fasád přikloněných do ulice U Plynárny. Jedná se o hodnotu akusticky málo 
významnou, vzhledem k citlivosti lidského vnímání lze konstatovat, že se akustická 
situace v území pozorovatelně nezvýší. V noci se pak akustická zátěž v území podle 
výsledků modelových výpočtů nezmění. Vlivem provozu navrhovaného souboru 
budov nedojde v žádném výpočtovém bodě u stávající chráněné zástavby k překročení 
hygienického limitu. 

Bytový soubor je dispozičně navržen s ohledem na hlukové poměry v území, to 
znamená, že reflektuje hluk jak z provozu na ulici U Plynárny, tak na blízkém 
parkovišti OC Kaufland. Tomu odpovídá rozložení chráněných pobytových místností 
v rámci plánovaného areálu. Na hranici venkovního chráněného prostoru bytových 
domů proto lze po zprovoznění ve všech bodech zaznamenat splnění limitních hodnot.  
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Stacionární zdroje na objektu nezpůsobí překračování hygienických limitů 
hluku, stejně tak provoz na neveřejných komunikacích plánovaného záměru 
nepřekročí povolené hygienické limity. Hladiny akustického tlaku vyvolané provozem 
záměru budou v denních hodinách v chráněném prostoru budov z dopravy dosahovat 
nejvýše 50,1 dB, v noční době pak byla nejvyšší hodnota vypočtena na úrovni 37,3 dB, 
a to u jižní fasády bytového domu v blízkosti křižovatky ulic U Plynárny a Chodovské. 
Hygienický limit platný pro provoz na hlavních veřejných komunikacích tak bude 
splněn. 

Také okolní zdroje v území, stacionární zdroje Teplárny Michle a provoz na 
blízkém parkovišti obchodního centra Kaufland, nezpůsobí na hranici chráněného 
prostoru navrhovaných bytových domů překračování limitních hodnot. 

Ve studii bylo provedeno také vyhodnocení vlivů hluku ze stavební činnosti. 
Modelové výpočty hlukové zátěže byly provedeny pro nejhlučnější fáze stavebních 
prací, demolice stávajících objektů a výkopů pro založení nových budov. Vyhodnocení 
proběhlo ve třech, pro okolní zástavbu nejméně příznivých, polohách. Dle výsledků 
modelových výpočtů by docházelo bez dodatečných protihlukových opatření 
k překročení limitních hodnot pouze při práci v západní části staveniště u objektu 
zdravotního střediska. Pro jeho ochranu byla proto navržena výstavba 2,2 m vysokého 
plotu s vlastnostmi protihlukové clony, který zajistí splnění hygienických limitů ve 
všech hodnocených bodech. Na ostatních stanovištích v průběhu hodnocených fází již 
bude limit splněn. Pro ochranu uličního parteru zpracovatel přesto doporučuje okolo 
staveniště výstavbu hrazení z neprůhledných prvků, případně ponechat do ulice 
U Plynárny stávající zděný plot. V ostatních fázích a etapách výstavby již lze 
očekávat, že hygienické limity nebudou překročeny. V dalších stupních projektové 
dokumentace je nezbytné posoudit navržená protihluková opatření s příslušným 
územním pracovištěm Hygienické služby. 

Podrobné vyhodnocení hlukové situace a vlivu záměru je uvedeno v příloze 2. 

D.I.4. Vliv na flóru 

D.I.4.1. Zeleň odstraňovaná 

Výstavba obytného souboru Nová Michle si vyžádá odstranění většího počtu 
dřevin. Podle dendrologického průzkumu bude v rámci stavby odstraněno 293 stromů 
a 161 keřů a keřových skupin. Dendrologický potenciál celého objektu je velmi nízký. 
Převažují jedinci s podprůměrnou sadovnickou hodnotou 4, 4-5 a 5. Stabilita aktuální 
kompozice zeleně je ve stádiu nezvratného rozpadu. Tento rozpad je zapříčiněn 
vysokým podílem krátkověkých ovocných dřevin, které jsou převážně přestárlé, a 
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akátem (Robinia pseudoacacia), který je rovněž přestárlý. Významný podíl na 
současném stavu zeleně má taktéž nedostatečná a u některých jedinců nevhodná 
údržba (špatný řez). Nedostatečná údržba je patrná na celoplošném rozšíření 
pionýrských druhů dřevin např. bez černý (Sambucus nigra), mahalebka obecná 
(Prunus mahaleb) a rozšiřováním zplaňujících se dřevin např. slivoní (Prunus sp.) 
(kořenové výmladky). Záměrem návrhu je zachování především stávajících stromů 
podél ulice U plynárny, kvalitních stávajících stromů uvnitř areálu a na jeho jižní 
hranici. 

Vzhledem k počtu odstraňovaných dřevin se i přes jejich ne zcela vysokou 
sadovnickou hodnotu jedná o poměrně významný zásah do životního prostředí. 
Náhradou této ekologické újmy bude výsadba zeleně v rámci sadových úprav ploch 
v okolí nové budovy. Tato zeleň bude navíc veřejnosti přístupná a postupně nahradí 
odstraňovanou zeleň na stávající ploše. Je vhodné, aby nově vysazovaná zeleň svým 
druhovým spektrem odrážela druhovou rozmanitost dřevin odstraňovaných. 

V rámci výstavby je navrženo k přesazení 7 stromů (č. 503–509), jedná se o 
lípu velkolistou a šest třešní pilovitých. 

Vyčíslení ceny dřevin určených k odstranění je uvedeno v příloze 4. Celková 
cena dřevin v zájmovém území činí 4 932 770 Kč, cena dřevin určených ke kácení činí 
v případě stromů 2 503 920 Kč, v případě keřů a keřových skupin 928 867 Kč. 
Souhrnná cena odstraňovaných dřevin činí 3 432 787 Kč. Celková hodnota 
zachovávaných stromů činí 30 % z hodnoty všech dřevin na pozemcích. Náhradní 
výsadby budou řešeny s OŽP MÚČ Prahy 4 v rámci řízení o kácení zeleně. 

Dřeviny rostoucí v řešeném území patří do kategorie „dřeviny rostoucí mimo 
les“. Všechny tyto porosty jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny a prováděcí vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb. O povolení ke kácení dřevin 
musí požádat vlastník pozemků nebo pověřený zástupce vlastníka příslušný orgán 
ochrany přírody. 

Stromy, které  budou při výstavbě zachovány, budou chráněny podle normy 
ČSN DIN 18 920 „Sadovnictví a krajinářství. Ochrana stromů, porostů, a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech“ dodržováním následujících opatření: 

 Vegetační plochy nebudou znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu. 
 Tepelné zdroje nebudou umisťovány blíže než 5 m od okapové linie stromu. Otevřený 

oheň bude umisťován nejméně 20 m od okapové linie ve směru větru. 
 Kořenové prostory a vegetační plochy nebudou nadměrně zamořeny a zaplaveny. 
 Půda bude chráněna proti erozi. 
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 Strom bude chráněn před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji a 
stavebními procesy. Kmen bude obedněn vzhledem ke stísněnému prostoru do výše 
nejméně 2 m. 

 V těsném okolí stromu nebudou umisťovány navážky nebo odkopy. 
 Hluboké odkopy nebudou prováděny v kořenovém prostoru. Hloubení jámy 

v blízkosti stromu bude prováděno ručně a nebude vést blíže než 2,5 m od paty 
kmene. Při hloubení výkopu nebudou přerušeny kořeny o větším průměru než 3 cm. 

 Případná poranění budou ošetřena. Kořeny budou ošetřeny řezem a řezná místa 
zahlazena. Konce kořenů budou ošetřeny růstovým hormonem (při průměru kořenu do 
2 cm), nebo prostředky k ošetření ran. 

 Kořeny budou ochráněny před mrazem a vysycháním. 
 Zásypový materiál bude provzdušněn s ohledem na provzdušňování. 
 V závislosti na ztrátě kořenů bude zajištěno ukotvení stromu a proveden vyrovnávací 
řez koruny. 

 Strom bude vhodnými prostředky zajištěn proti sesouvání do výkopu. Bude vytvořena 
kořenová clona pro ochranu kořenového prostoru nejméně 2,5 m od paty kmene. 

 Kořenový prostor nebude trvale zatěžován chůzí, pojezdem, parkováním stavebních 
mechanizmů a vozidel, skladováním materiálu nebo jiným vybavením staveniště 

 Při poklesu podzemní vody trvajícím déle než 3 týdny během vegetačního období 
bude strom dostatečně zaléván nebo bude aplikována hloubková závlaha. 

D.I.4.2. Zeleň vysazovaná 

Záměr zasahuje funkční plochu územního plánu OV, na níž není stanoven kód 
míry využití území. Územní plán v této ploše neurčuje minimální plochu zeleně. Návrh 
počítá s vybudováním 7 421 m2 zeleně na rostlém terénu v ploše OV, celkem bude na 
pozemcích investora zbudováno 9 022 m2 zeleně. Výměra pozemků v majetku 
investora, které spadají do funkční plochy OV činí 21 617 m2. Návrh zeleně 
tak představuje koeficient zeleně ve výši 0,34. 

 

Navrženou zeleň obytného souboru Nová Michle, lze rozdělit do dvou hlavních 
kategorií, zeleň soukromou a veřejnou.  

Soukromá zeleň bude zastoupena zahrádkami u objektů A a C1–5 a zelení na 
konstrukci u všech budov (terasy). Zahrádky budou na rostlém terénu. Veškerá 
soukromá zeleň bude zatravněna. 

Zeleň veřejná bude tvořena vnitroblokovým parkem s dětským hřištěm, 
amfiteátrem, retenční nádrží a sportovištěm pro míčové hry. Dále do této kategorie 
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patří zeleň u přístupových komunikací a ulice U plynárny. Podél jižní hranice bude 
založen izolační pás dřevin. 

Návrh osázení prostoru vychází především z prostorových možností pro růst 
dřevin. Výběr vhodných taxonů stromů vychází z předpokládané provozní zátěže, 
stanovištních podmínek a z možné šířky korun v dospělosti v závislosti na ponechání 
nezbytných výhledů z oken domů. Na plochách veřejného charakteru byly jako 
kosterní dřeviny zvoleny částečně druhy domácí a částečně cizokrajné, které svými 
nároky odpovídají stanovištním podmínkám. Na stanoviště s výrazným vlivem lidské 
činnosti (ke komunikaci) byly navrženy druhy stromů vhodné do městských 
stromořadí. 

Celkový charakter zeleně parku bude mít formu rozvolněných stromových 
skupin v travnatých a keřových plochách. Jako kosterní dřeviny kompozice zeleně 
budou autochtonní stromy: dub zimní (Quercus petraea) a lípa srdčitá (Tilia cordata). 
Keřové výsadby budou mít sjednocující funkci prostoru a budou lemovat budovy a 
retenční nádrž. 

Ve východní části je navrženo parkoviště. Snahou návrhu je toto parkoviště 
částečně odclonit od okolních ploch keřovou výsadbou. V blízkosti budou růst lípa 
(Tilia cordata ´Greenspire´), hloh (Crataegus lavallei ´Carrierei´) a javor mléč (Acer 
platanoides ´Faassen´s Black´) a borovice vejmutovka (Pinus strobus). V této části 
budou ponechány jeden ořešák (Juglans regia) a třešeň (Prunus avim). 

Mezi bloky objektu A je navrženo sportovní hřiště s lavičkami. Do zpevněné 
plochy budou vysázeny dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos ´Inermis´) a okrasná 
třešeň (Prunus avium ´Plena´). Dále zde bude růst okrasná jabloň (Malus ´Golden 
Hornet´), výrazně barvící ambroň (Liquidambar styraciflua) a borovice vejmutovka 
(Pinus strobus).  

Dominantou prostoru střední části plochy bude retenční nádrž s břehovou a 
vodní vegetací. V blízkosti nádrže se bude nacházet pergola, která bude výsadbou 
přičleněna k nádrži. Břehový lem bude pojat jako kačírková plocha s výsadbou 
keřových vrb (Salix sp.), travin a trvalek. V nádrži budou vysázeny vodní rostliny, 
které snesou velké kolísání hladiny (75 cm). S vodní hladinou budou splývat listy 
leknínů a stulíků a pobřežní partie budou osázeny rákosem a orobincem.  

V západní části plochy se bude nacházet amfiteátr s dětským hřištěm. 
Dominantou zpevněné plochy bude dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos 
´Inermis´) se svou vzdušnou korunnou. V okolí amfiteátru budou zachovány stávající 
dřeviny – dva modříny opadavé (Larix decidua), smrk stříbrný (Picea pungens), 
ořešák (Juglans regia) a jabloň (Malus sp.). Nově zde bude růst červenokvětý jírovec 
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pleťový (Aesculus x carnea ´Briotii´), okrasné jabloně (Malus ´Golden Hornet´), pozdě 
kvetoucí svitel latnatý (Koelreuteria paniculata) atd. 

U západní části objektu A budou ponechány dva vzrostlé stromy. Jedná se o 
ořešák královský (Juglans regia) a smrk stříbrný (Picea pungens). 

Zeleň mezi přímou komunikací a objekty C1 a C5 bude mít charakter 
předzahrádek. Ke každému objektu budou po stranách vysázeny keřové skupiny. Na 
trávníkové ploše budou rytmicky vysázeny okrasné třeště (Prunus serrulata ´Kanzan´). 
Šest těchto stromů bude přesazeno z východní části území. Do blízkosti objektu C1 
bude přesazena lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). Západní pohledová osa přímé ulice 
bude ukončena červeně rašícím javorem (Acer platanoides ´Schwedleri´) 

 

U ulice U plynárny bude stávající stromořadí rozvolněno a podsazeno 
stínomilným javorem babykou (Acer campestre). Aby stinné stanoviště nebylo příliš 
zastíněno dřevinami bude spon mezi výsadbou 18 m. Podél příjezdových komunikací 
bude růst stromořadí z okrasné třešně (Prunus avium ´Plena´). Všechny plochy určené 
pro zeleň v prostoru ulic budou osázeny půdopokryvnými rostlinami. 

 

Výsadba podél jižní hranice řešeného území bude mít charakter izolační zeleně. 
Tato zeleň bude mít funkci optického oddělení zástavby od areálu plynáren. Plocha se 
nachází na strmém svahu s jižní expozicí, z toho důvodu budou použity prostokořenné 
sazenice, které po výsadbě budou „zamulčovány“ hydroosevem travinobylinných 
rostlin. Druhové složení výsadby vychází z druhového složení potenciální přirozené 
vegetace, tudíž tento pás bude mít taktéž funkci stabilizační z hlediska ochrany 
přírody. Budou zde vysázeny duby zimní (Quercus petraea), duby letní (Quercus 
robur), javory babyka (Acer campestre) z keřů brsleny evropské (Euonymus 
europaeus), zimolezy pýřité (Lonicera xylosteum), příp. další druhy.  

V tab. D.1. je uveden přehled plánovaného rozsahu sadových úprav v rámci 
výstavby obytného souboru. 
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Tab. D.1. Přehled výměr sadových úprav 
Celková plocha řešeného území 23 901 m2 
Celková plocha zeleně 9 022 m2 
Zeleň veřejně přístupná 6 459 m2 
Zeleň soukromá (zahrádky a zeleň teras) 2 613 m2 
Zeleň na konstrukci  1 386 m2 
Zeleň na rostlém terénu 7 686 m2 
Přesazené stromy 7 ks 
Stromy  61 ks 
Stromy ve zpevněné ploše (kovová mříž) 3 ks 
Keře a půdopokryvné rostliny (mulč borka) 2 813 m2 
Keře a půdopokryvné rostliny (mulč kačírek) 358 m2 
Keře a půdopokryvné rostliny na konstrukci (mulč borka) 254 m2 
Popínavé rostliny 40 ks 
Stříhaný živý plot 91 m2 
Parkový trávník 2 822 m2 
Parkový trávník na konstrukci 1 097 m2 
Izolační pás dřevin 1 637 m2 
Štěrkové pole (není zahrnuto do celk. plochy zeleně) 70 m2 

D.I.5. Vlivy na faunu 

Stavba negativně zasáhne populace většiny druhů na daném místě, protože 
s velkou pravděpodobností bude znamenat ztrátu biotopu. Obdobné negativní vlivy 
s sebou přináší každá stavební činnost a předmětná oblast představuje nepříliš 
hodnotné, částečně ruderalizované území. Pro druhy živočichů z ochranářského 
hlediska významné, které byly na lokalitě zaznamenány nebo jejichž výskyt je vysoce 
pravděpodobný (čmelák (Bombus sp.), ropucha obecná (Bufo bufo)), nepředstavuje 
daná oblast svou rozlohou a charakterem významné území. Před zahájením stavby 
bude nutné provést záchranný přesun zvláště chráněných živočichů. 

Větší druhy savců se v případě výstavby kvůli rušení a ztrátě biotopu přesunou 
do vhodných míst v okolí. Podobný proces lze částečně očekávat i v případě drobných 
zemních savců (hlodavci, hmyzožravci), u kterých je však pravděpodobné, že část 
populace při zemních pracích spojených s výstavbou zahyne. Vzhledem k absenci 
ochranářského významu těchto živočichů a obtížné praktické uskutečnitelnosti jejich 
záchranného přesunu nelze takovouto činnost doporučit jako racionální řešení. 

V případě rorýse obecného (Apus apus) je možné negativní vliv zásahu na 
lokalitě naprosto vyloučit. Jedná se o původně skalní druh hnízdící nyní na panelových 
domech, jenž obvykle loví poměrně vysoko nad zemí, na kterou nikdy dobrovolně 
neusedá. 
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V území se vyskytuje větší množství druhů ptáků. Ptáci jsou chráněni podle § 
5a zákona 114/1992 Sb. mj. před úmyslným poškozováním nebo ničením jejich hnízd 
a vajec nebo odstraňováním hnízd. V dotčené lokalitě někteří ptáci nejen hledají 
potravu, ale s vysokou pravděpodobností i hnízdí. Je proto třeba, aby stavební práce, 
příprava území, demolice, kácení dřevin apod. započaly nejlépe v zimních měsících 
mimo hnízdní období. 

D.I.6. Vliv na geologické a hydrogeologické poměry 

Hydrogeologické poznatky získané po vyhodnocení průzkumných prací vedou 
k závěru, že ve výkopech stavebních jam zmíněných objektů může být podzemní voda 
zastižena max. ve východní části území při dně výkopů stavebních jam v rámci horní 
hranice rozkyvu hladiny ve srážkově bohatých výkyvech počasí. Podzemní vody se 
v každém případě dotknou koncové partie pilot hlubinného založení.  

Vlivem výstavby dojde ke zvýšení zpevněných ploch v lokalitě. K minimalizaci 
tohoto vlivu jsou navrženy vsakovací studny s celkovým objemem 47 m3. Do 
vsakovací studny VS1 budou odváděny vody ze střech objektů C4 a C5 z celkové 
plochy 802 m2. Nutný retenční objem byl výpočtem stanoven na 22 m3. Do vsakovací 
studny VS2 budou odváděny vody z části střechy objektu A o celkové ploše 920 m2. 

V současné době činí v dotčeném území zastavěná plocha 2 800 m2. Po 
výstavbě bude plocha objektů vč. teras činit 9 149 m2, z čehož bude 1 722 m2 
odvodněno vsakováním. Dešťová voda ze zbývajících 7 427 m2 bude řízeně odváděna 
do kanalizace. Při dešťových srážkách 550 mm znamená tato změna navýšení ročního 
odtoku o 2 546 m3. Dalších 1 862 m3 dešťové vody za rok představuje odtok ze 
zpevněných ploch komunikací. O tento objem bude snížen vsak v území. Vzhledem 
k tomu, že horniny jsou v předmětném území poměrně málo propustné, nepředstavuje 
tato změna nepřijatelné zhoršení hydrologických poměrů v lokalitě. 

D.I.7. Vliv na povrchové vody 

Znečištěné odpadní vody z areálu budou odváděny kanalizací. Vliv na 
povrchové vody se nepředpokládá. 

D.I.8. Vliv na krajinný ráz 

Navrhovaný obytný areál vzhledem ke své podlažnosti a výškovému osazení 
v terénu nebude objemově ani výškově konkurovat nové zástavbě na severním svahu 
nad ulicí U plynárny, naopak bude plynule výškově přecházet od severu k jihu k nižší 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s.
 r.

 o
.

 

OZNÁMENÍ PODLE ZÁK. Č. 100/2001 SB. 
OBYTNÝ SOUBOR NOVÁ MICHLE 

 PRAHA 4 – MICHLE 
 

 

69 

podlažnosti a solitérním objemům zástavby. Domy budou použitými materiály a 
barevnou kombinací přizpůsobeny okolní zástavbě. Negativní ovlivnění rázu místa 
z hlediska ochrany krajiny se nepředpokládá. 

D.I.9. Vliv na zvláště chráněná území přírody 

Vzhledem k rozsahu a vzdálenostem nemůže mít záměr významný vliv na 
žádné zvláště chráněné území přírody. 

Vliv na území soustavy Natura 2000 byl orgánem ochrany přírody vyloučen. 

D.I.10. Vlivy na půdu 

V rámci výstavby dojde k vynětí 14 510 m2 půdy ze zemědělského půdního 
fondu. Tato půda je v současnosti vyžívána jako zahrady. Celková výměra zeleně na 
rostlém terénu bude po výstavbě činit 7 686 m2, skutečný úbytek plochy půdy bude cca 
polovina plochy vynětí, tj. 6 824 m2. Vzhledem k rozsahu, umístění v centru města a 
současnému využití nepředstavuje vynětí uvedené výměry ze ZPF nepřijatelný zásah 
do životního prostředí. Sejmutá ornice bude v rámci dokončovacích prací opět 
rozprostřena na částech území určených k ozelenění. V případě potřeby bude dovezena 
kvalitní ornice pro doplnění ozeleněných ploch.  

Záměrem nejsou nijak dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a 
posuzovaný záměr nezasahuje ani do pásma 50 m od lesa. 

D.I.11. Ostatní vlivy 

Žádné další významné vlivy na životní prostředí nebyly identifikovány. 

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Plánovaný areál představuje v území záměr větší velikosti než je v současnosti 
obvyklé, odpovídá svou velikostí čerstvě dokončenému obytnému domu Bohdalek 
firmy Geosan. Výměra podlažních ploch představuje nejrozsáhlejší záměr v území, 
výšky objektů však nepřesahují dosavadní výšky budov severně od ulice U plynárny. 
Objekty díky své náplni nepřesahují únosnou míru, nevytvářejí nové dominanty o 
výšce desítek pater a jejich kompozice v rámci celého území umožní uvedený záměr 
realizovat bez negativního ovlivnění lokality nadměrnou zátěží. 

Nejvýznamnějšími vlivy, které lze po zprovoznění objektů očekávat jsou změna 
produkce znečišťujících látek z dopravy a změna akustické situace, jak prokázalo 
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vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí, nedojde vlivem 
výstavby ani provozu k nadměrnému zhoršení životního prostředí v jeho okolí. Vliv 
záměru se bude omezovat prakticky jen na nejbližší okolí stavby, ve větších 
vzdálenostech se nová výstavba neprojeví. 

Jako nejvýznamnější vliv je možné označit výstavbu objektů, v době provozu 
bude vliv nových objektů mnohem méně významný. 

D.III. Vlivy přesahující státní hranice 

Rozsah záměru a jeho umístění vylučuje možnost negativních vlivů, které by 
přesáhly státní hranice. 

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 

Fáze přípravy záměru 
 Ve stavebním řízení bude zpracována podrobná hluková studie pro období výstavby, 

ze které bude zřejmý přesný okruh dotčených chráněných objektů a v níž budou 
navržena potřebná opatření tak, aby byla realizována před zahájením stavby. 

 Bude zpracován plán organizace výstavby (POV), v rámci něhož bude navržen 
podrobný soubor technicko-organizačních opatření s cílem eliminovat a 
minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo. 
Stavební práce a nasazení strojů budou navrženy tak, aby nedocházelo k překrývání 
hlučných operací, pokud to není technologicky nezbytně nutné. 

 Při výběru dodavatele stavby bude preferováno použití moderních stavebních 
mechanismů s co nejnižší hlučností, v dobrém technickém stavu. Hlukové parametry 
strojů a zařízení vyplynou z podrobné akustické studie ke stavebnímu povolení. 

Fáze realizace 
 Stavební práce budou prováděny podle plánu organizace výstavby (POV). 
 Obyvatelé domů v okolí stavby budou v předstihu seznámeni s termíny a délkou 

jednotlivých etap výstavby. Na vnějším ohrazení stavby bude uveden kontakt na 
zástupce stavitele, kterému budou moci občané sdělit své připomínky na postupy 
provádění stavby (zejména porušování kázně, špatná očista okolních komunikací, 
provádění hlučných operací o víkendech, svátcích, brzkých ranních a pozdních 
večerních hodinách apod.). Náprava bude sjednána ihned nebo v nejblíže možném 
termínu bez zbytečného prodlení. 
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 Bude zajištěna odpovídající ochrana objektů a komunikací sousedících se staveništěm 
objektu během demoličních prací, hloubení stavební jámy a výstavby objektu. 

 Bude zpracován havarijní plán pro fázi výstavby. 
 Stavební mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v odpovídajícím 

technickém stavu. Pravidelnou kontrolou techniky i staveniště bude předcházeno 
haváriím způsobeným únikem ropných látek. 

 V případě havárie (únik nebezpečných látek, např. ropných produktů do prostředí) 
bude postupováno dle havarijního plánu. Sanaci havárie provede odborná firma.  

 Bude zajištěno udržování pořádku na staveništi, pravidelně bude kontrolován stav 
oplocení. 

 Demolice a ostatní zvláště hlučné práce (broušení, řezání) budou omezeny výhradně 
na pracovní dny v době mezi 9 – 18 hod. 

 V době hrubé stavby bude omezeno použití nakladačů a autojeřábů jen na zcela 
nejnutnější případy, přednostně bude využíván věžový jeřáb. 

 Řezání dřeva na bednění pro betonáž bude prováděno zásadně mimo prostor 
staveniště. 

 Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností budou umístěny do krytých přístřešků. 
 Během hlučných stavebních operací budou zajištěny dostatečně dlouhé přestávky tak, 

aby obyvatelé okolních domů měli možnost větrání obytných místností. 
 Hlučné práce uvnitř budovy budou probíhat až po uzavření obvodového pláště. 
 Bude zajištěno pravidelné skrápění staveniště a důkladná očista stavebních 

mechanismů a nákladních automobilů před vjezdem na veřejné komunikace. 
 Bude zajištěno průběžné čištění navazujících úseků veřejných komunikací 

v dostatečné míře tak, aby v souvislosti se stavbou nedocházelo k nárůstu množství 
prachu usazeného na vozovce. 

 Sypký odpad ze stavby bude na korbách nákladních automobilů buď kropen vodou 
nebo zakrýván plachtami, zakrývány budou i dovážené sypké stavební materiály. 

 Dočasné zábory a všechna omezení, zejména na veřejných plochách, budou omezena 
na nejkratší možnou míru. 

 Bude zajištěn odborný archeologický dohled v průběhu zemních prací. V případě 
odkrytí archeologických nálezů bude postupováno v souladu se zákonem č. 20/1987 
Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Odkrytí archeologických 
nálezů bude ohlášeno příslušnému správnímu úřadu, bude umožněno provedení 
záchranného archeologického průzkumu. 

 Bude zajištěno zneškodňování odpadních a dešťových vod ze staveniště v souladu 
s platnými předpisy. 

 Po dokončení stavebních prací budou příjezdové komunikace uvedeny do původního 
stavu. 
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 Při stavbě bude zajištěna ochrana stávajících stromů na staveništi a v jeho okolí . 
 Sadové úpravy budou realizovány dle schváleného projektu sadových úprav. 

Fáze provozu 
 V garážích budou instalovány havarijní soupravy pro asanaci úniku ropných látek 

z havarovaných vozidel (benzín, nafta, motorový olej). 
 Látky nebezpečné vodám budou skladovány pouze ve vnitřních prostorách objektu 

v souladu s příslušnými normami a právními předpisy. 
 Bude zajištěno třídění odpadů, v areálu bude umístěn dostatečný počet a objem 

sběrných nádob na tříděný odpad (papír, plasty, kov). 
 Vysazené dřeviny budou udržovány v dobrém stavu, v případě potřeby bude 

neprodleně provedena náhradní výsadba. 

D.IV.2. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 
při specifikaci vlivů na životní prostředí 

Při zpracování Oznámení byly k dispozici všechny závažné údaje k identifikaci 
předpokládaných vlivů stavby na životní prostředí. Mezi neurčitosti patří přesný popis 
organizace výstavby a určení dodavatele stavby, přesná charakteristika nasazených 
stavebních strojů, množství vody potřebné v době stavby, přesná doba trvání výstavby 
atd. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Záměr je navrhován v jedné variantě prostorového uspořádání i funkčního 

využití. Při hodnocení vlivů byl stav po výstavbě objektu porovnáván s variantou 
zachování současného stavu. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
Součástí předkládaného oznámení jsou dále následující výkresy: 

1. Přehledná situace 

2. Celková situace 

3. Náhled do ÚP 

4. Půdorys – 1. PP 

5. Půdorys – 1. NP 

6. Půdorys – 3. NP 

7. Půdorys – 5. NP 

8. Půdorys – 10. NP 

9. Řez objektem A 

10. Řez objekty A–C, C1–5 

11. Pohledy na objekty A–B 

12. Pohledy na objekty C1–C5 

13. Intenzity dopravy ve stavu bez výstavby 

14. Přitížení okolní komunikační sítě 

15. Referenční body pro imisní analýzu 
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G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
Záměrem je výstavba bytového areálu doplněného plochami obchodů. Uvažuje 

se s výstavbou sedmi domů. Soubor bude mít funkci obytnou doplněnou funkcí 
komerční, převážně v parteru. V rámci objektů budou vybudovány podzemní garáže a 
technická zázemí, která budou umístěna ve dvou podzemních podlažích.  

K vytápění objektů bude sloužit centrální zdroj tepla, v objektech nebude 
spalován zemní plyn. V objektech nebude umístěna žádná výroba. 

Záměr zahrnuje území jižně od ulice U Plynárny mezi parkovištěm obchodu 
Kaufland na východě a účelovou komunikací podél polikliniky na západě. Dotčené 
území má rozměry 230 m ve směru západ–východ (podél ulice U plynárny), cca 130 se 
směru sever–jih ve východní části a 70 m ve směru sever–jih v části východní. Parčík 
při západní hranici parkoviště Kauflandu není součástí dotčených pozemků. 

Celková plocha dotčených pozemků činí 23 898 m2. Zastavěná plocha 
navržených objektů bude činit 6 277 m2, hrubá podlažní plocha nadzemní části bude 
36 467 m2, v podzemí bude vybudováno 13 547 m2 celkové užitné plochy.  

Posuzovaný záměr zahrnuje výstavbu 7 bytových domů, rozličného 
půdorysného tvaru a výšek. 

Pro bydlení je určeno 24 720 m2 užitných podlahových ploch, což představuje 
305 bytů. Pro nebytové a komerční plochy je vyčleněno 1295 m2 užitných 
podlahových ploch. V garážích je navrženo 395 parkovacích stání, dalších 40 stání 
bude na terénu. 

Se zahájením výstavby se uvažuje v roce 2010, uvedení do provozu je 
plánováno na rok 2013. Výstavba bude rozdělena do 2 etap.  

Realizace záměru ovlivní zejména následující složky životního prostředí: 

Kvalita ovzduší 

Na základě uvedených hodnot je nutné lokalitu hodnotit jako imisně středně 
zatíženou. V místě plánovaného záměru nejsou překračovány limity pro roční 
průměrné koncentrace, je nutné očekávat překračování limitu pro denní koncentrace 
PM10. 

Vlivem provozu plánovaného souboru bytových domů je možné očekávat 
v místě výstavby a jeho nejbližším okolí velmi malý nárůst imisní zátěže u všech 
sledovaných znečišťujících látek. V případě průměrných ročních koncentrací oxidu 
dusičitého je očekáván nárůst nejvýše o 0,042 μg.m-3 (tj. 0,1 % imisního limitu), 
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u benzenu o 0,010 μg.m-3 (0,2 % limitu) a u suspendovaných částic frakce PM10 o 0,08 
μg.m-3 (0,2 % limitu). U maximálních hodinových koncentrací NO2 je možné očekávat 
v případě provozu objektu nárůst nejvýše o 0,6 µg.m-3 (0,3 % limitu). V žádném 
referenčním bodě nebylo vlivem, provozu záměru vypočteno zvýšení hodnot nad 
hranici stanoveného limitu. 

Krátkodobou vyšší imisní zátěž bude představovat období výstavby. Vlivem 
stavebních prací se maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého u nejbližších 
obytných domů zvýší maximálně o 37,4 μg.m-3. Denní hodnoty suspendovaných částic 
frakce PM10 se vlivem stavebních prací zvýší u nejbližší obytné zástavby nejvýše o 6,1 
μg.m-3. Imisní zátěž koncentracemi benzenu se vlivem stavebních prací prakticky 
nezmění. 

Hluková zátěž 

Hodnocené území lze v současné situaci považovat za hlukově silně zatížené. 
Hlavním zdrojem hluku v posuzované oblasti je automobilová doprava a tramvajová 
doprava na ulicích U plynárny, Chodovská a Bohdalecká.  

V denních hodinách (6 – 22 hod) byla v hodnocených výpočtových bodech 
u fasád stávajících budov v místě výstavby vypočtena hladina akustického tlaku mezi 
60 a 65 dB, u zástavby podél Bohdalecké hladiny 65 – 69 dB. Bytový dům Bohdalec 
firmy Geosan je zatížen hlukem z automobilové dopravy ve výši 55 – 60 dB. Pro 
obytné domy na křižovatce Popovické a U plynárny jsou udávány hodnoty 60 – 65 dB. 
V noční době je situace obdobná, dominantním zdrojem hluku v oblasti jsou ulice 
U plynárny a Bohdalecká. Na fasádě stávajících objektů v místě výstavby jsou 
vypočteny hladiny akustického tlaku z dopravy ve výši 55 do 60 dB.  

Po výstavbě objektů dojde v území k navýšení hlukové zátěže. Nárůst hladin 
hluku vlivem dopravy ze záměru bude dosahovat nejvýše 0,1 dB v denní dobu, a to 
u fasád přikloněných do ulice U Plynárny. Jedná se o hodnotu akusticky málo 
významnou, vzhledem k citlivosti lidského vnímání lze konstatovat, že se akustická 
situace v území pozorovatelně nezvýší. 

Bytový soubor je dispozičně navržen s ohledem na hlukové poměry v území, to 
znamená, že reflektuje hluk z provozu na ulici U Plynárny, tak na blízkém parkovišti 
OC Kaufland. Tomu odpovídá rozložení chráněných pobytových místností v rámci 
plánovaného areálu. Na hranici venkovního chráněného prostoru bytových domů proto 
lze po zprovoznění ve všech bodech zaznamenat splnění limitních hodnot.  
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Stacionární zdroje na objektu nezpůsobí překračování hygienických limitů 
hluku, stejně tak provoz na neveřejných komunikací plánovaného záměru nepřekročí 
povolené hygienické limity. 

Modelové výpočty hlukové zátěže z výstavby byly provedeny pro nejhlučnější 
fáze stavebních prací, demolice stávajících objektů a výkopů pro založení nových 
budov. Vyhodnocení proběhlo ve třech, pro okolní zástavbu nejméně příznivých, 
polohách. Dle výsledků modelových výpočtů by docházelo bez dodatečných 
protihlukových opatření k překročení limitních hodnot pouze při práci v západní části 
staveniště při objektu zdravotního střediska. Pro jeho ochranu byla proto navržena 
výstavba 2,2 m vysokého plotu s vlastnostmi protihlukové clony, který zajistí splnění 
hygienických limitů ve všech hodnocených bodech. 

Flóra 

Stanoviště má výrazně antropogenní charakter, je částečně zastavěno, zbytek 
zahrnují člověkem zcela přeměněné plochy zahrad. V zahradách jsou pravidelně 
sekané trávníky a vzrostlé, převážně ovocné stromy. Přibližně střední část jižní 
poloviny zájmového území je pokryta travním porostem s ruderální vegetací. 

Na pozemcích se nachází poměrně velké množství stromů, avšak dendrologický 
potenciál celého objektu je velmi nízký. Dendrologický průzkum zájmového území 
zahrnuje celkem 510 stromů a keřových skupin, převažují jedinci s podprůměrnou 
sadovnickou hodnotou. Stabilita aktuální kompozice zeleně je ve stádiu nezvratného 
rozpadu. Významný podíl na současném stavu zeleně má taktéž nedostatečná a 
u některých jedinců nevhodná údržba. 

V jižní části území dominuje na svahu trnovník akát, u stromořadí jasanů a 
třešní podél ulice U plynárny se jedná o přestárlé jedince s průměrnou až 
podprůměrnou sadovnickou hodnotou. 

Při orientačním průzkumu nebyly na lokalitě žádné zvláště chráněné druhy 
rostlin zjištěny a s ohledem na charakter lokality je výskyt zvláště chráněných druhů 
rostlin vyloučen. 

 

Výstavba obytného souboru Nová Michle si vyžádá odstranění většího počtu 
dřevin. Podle dendrologického průzkumu bude v rámci stavby odstraněno 454 stromů 
a keřových skupin. Celková cena dřevin v zájmovém území činí 4 932 770 Kč, cena 
dřevin určených ke kácení činí 3 424 854 Kč. Celková hodnota zachovávaných stromů 
činí 30 % z hodnoty všech dřevin na pozemcích. 
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Záměr zasahuje funkční plochu územního plánu OV, na níž není stanoven kód 
míry využití území. Územní plán v této ploše neurčuje minimální plochu zeleně. Návrh 
počítá s vybudováním 7 421 m2 zeleně na rostlém terénu v ploše OV, celkem bude na 
pozemcích investora zbudováno 9 022 m2 zeleně. Výměra pozemků v majetku 
investora, které spadají do funkční plochy OV činí 21 617 m2. Návrh zeleně 
tak představuje koeficient zeleně ve výši 0,34.  

Navrženou zeleň obytného souboru Nová Michle, lze rozdělit do dvou hlavních 
kategorií, zeleň soukromou a veřejnou. Soukromá zeleň bude zastoupena zahrádkami 
u budov A a C1–5 a zelení na konstrukci u všech budov (terasy). Veškerá soukromá 
zeleň bude zatravněna. Zeleň veřejná bude tvořena vnitroblokovým parkem s dětským 
hřištěm, amfiteátrem, retenční nádrží a sportovištěm pro míčové hry. Dále do této 
kategorie patří zeleň u přístupových komunikací a ulice U plynárny. Podél jižní 
hranice bude založen izolační pás dřevin. 

 

Fauna 

Celkově lze biotop charakterizovat jako antropologicky silně ovlivněný, zcela 
přeměněný s velmi nízkou ekologickou hodnotou, s nízkou populační hustotou jen 
malého počtu nenáročných synantropních či invazních druhů živočichů s širokou 
ekologickou valencí. 

Fauna hodnoceného prostoru je výrazně ovlivněna lidskou činností která 
v minulosti zásadně změnila biotop. Antropologicky silně pozměněný půdní profil a 
člověkem obhospodařované pozemky zahrad neumožňují život vzácnějším a 
náročnějším druhům. Výskyt významnější fauny, včetně entomofauny je proto 
prakticky vyloučen. Při biologickém průzkumu byly na ploše zastiženy běžné druhy 
bezobratlých i obratlovců. V případě většiny obratlovců lze na studované lokalitě 
očekávat populace několika málo jedinců, zhruba do 10–15 exemplářů. Předmětné 
území představuje biotop hostící maximálně několik málo párů od jednotlivých druhů 
ptáků. Mnoho druhů ptáků na daném území ani nehnízdí a danou oblast pouze 
navštěvuje při přeletech za potravou apod. Na lokalitě byly zaznamenány zvláště 
chráněné druhy z kategorie ohrožené, a to čmelák (Bombus sp.), ropucha obecná (Bufo 
bufo) a rorýs obecný (Apus apus). 

V případě rorýse obecného (Apus apus) je možné negativní vliv zásahu na 
lokalitě naprosto vyloučit. Pro zvláště chráněné druhy čmelák (Bombus sp.) a ropucha 
obecná (Bufo bufo), nepředstavuje daná oblast svou rozlohou a charakterem významné 
území. Před zahájením stavby bude nutné provést záchranný přesun zvláště 
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chráněných živočichů. Stavba negativně zasáhne populace většiny druhů na daném 
místě, protože s velkou pravděpodobností bude znamenat ztrátu biotopu. 

Geologická a hydrogeologická situace 

Předkvarterní podklad („skalní podklad“) zájmového území tvoří horniny 
barrandienského paleozoika – ordoviku, který je zde zastoupen bohdaleckým 
souvrstvím. U Bohdaleckého souvrství v monotónním vývoji se jedná o hnědošedé a 
tmavě šedé jílovité břidlice, s kolísavým množstvím prachové frakce, jemně slídnaté, 
tence destičkovitě vrstevnaté, které obecně patří mezi méně pevné břidlice ordoviku. 
Horniny skalního podkladu lze podle stupně zvětrání rozdělit na 3 zvětralinové zóny. 

Zeminy pokryvných útvarů jsou na lokalitě zastoupeny odshora dolů 
navážkami, písky, jíly a štěrky fluviálních náplavů Botiče a přemístěnými zvětralinami 
hornin skalního podkladu – deluvii. Mocnost kvartérních zemin je zde velmi 
různorodá, kolísá od 1 m do téměř 10 m. Nejmladší uloženiny reprezentují 
antropogenní sedimenty – navážky. Navážkou byl místně upravován svažitý povrch 
terénu do dnešní podoby. 

Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené 
plynopropustnosti pro radon a z výsledků naměřených hodnot objemové aktivity 
radonu v půdním vzduchu, lze zájmové území připravované pro výstavbu nových 
bytových domů v Praze 4 – Michle, zařadit do kategorie středního radonového indexu 
pozemku. 

Zájmové území lze na základě geologické stavby a míry propustnosti 
horninového prostředí hodnotit jako málo příhodné pro vytváření významnější zvodně. 
Podzemní voda je vázána zejména na svrchní polohu horninového masivu, kde je 
hornina – ordovická břidlice – zčásti rozvolněná, s existencí otevřených puklin, jež 
zabezpečují omezené proudění podzemní vody. Hladina podzemní vody byla novými 
sondami naražena v hloubce mezi 7,15 – 10,7 m, tj. ve všech vrtech. Hladina 
podzemní vody se ustálila mezi 6,3 – 10,8 m. Vlivem rozdílného stupně rozpukání a 
omezené průtočnosti puklin je hladina podzemní vody nespojitá. Specifikem tohoto 
zvodnělého prostředí je poměrně značný rozkyv hladiny (cca 1–2 m), která reaguje na 
sezónní výkyvy počasí. 

Vlivem výstavby dojde ke zvýšení zpevněných ploch v lokalitě. K minimalizaci 
tohoto vlivu jsou navrženy vsakovací studny s celkovým objemem 47 m3. Do 
vsakovací studny VS1 budou odváděny vody ze střech objektů C4 a C5 z celkové 
plochy 802 m2. Nutný retenční objem byl výpočtem stanoven na 22 m3. Do vsakovací 
studny VS2 budou odváděny vody z části střechy objektu A o celkové ploše 920 m2. 
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V současné době je činí v dotčeném území zastavěná plocha 2 800 m2. Po 
výstavbě bude plocha objektů vč. teras činit 9 149 m2, z čehož bude 1 722 m2 
odvodněno vsakováním. Dešťová voda ze zbývajících 7 427 m2 bude řízeně odváděna 
do kanalizace. Při dešťových srážkách 550 mm znamená tato změna navýšení ročního 
odtoku o 2 546 m3. Dalších 1 862 m3 dešťové vody za rok představuje odtok ze 
zpevněných ploch komunikací. O tento objem bude snížen vsak v území. Vzhledem 
k tomu, že horniny jsou v předmětném území poměrně málo propustné, nepředstavuje 
tato změna nepřijatelné zhoršení hydrologických poměrů v lokalitě. 

 

Vlivy na obyvatelstvo 

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 negativními faktory, které lze v dotčené lokalitě očekávat 
v souvislosti s výstavbou či provozem obytného souboru a které tedy mohou být 
záměrem významněji ovlivněny, budou hluk a znečištění ovzduší. 

Vliv provozu obytného souboru je možné považovat z hlediska zdravotních 
rizik z expozice obyvatel znečišťujícím látkám v ovzduší za málo významný. Změny 
ve zdravotním stavu se v početně omezené populaci v okolí záměru v praxi neprojeví. 

Určité vlivy je nutno očekávat během výstavby hodnoceného objektu, a to 
zejména vzhledem k nárůstu koncentrací prachových částic PM10. Tyto vlivy budou 
ovšem působit pouze po omezenou dobu, zejména v průběhu zemních prací. I v tomto 
případě je však riziko z expozice obyvatel žijících v okolí malé a v populaci se 
prakticky neprojeví. Vliv stavební činnosti lze navíc podstatně snížit důsledným 
dodržováním technických a organizačních opatření. 

V případě změn v hlukové zátěži lze konstatovat, že vlivem provozu záměru 
nedojde u obyvatel žijících v okolí k rozpoznatelnému zvýšení zdravotního rizika. 
Vypočtené změny v hlukové zátěži jsou i u nejvíce exponované zástavby nízké a tomu 
odpovídá i odhad změn zdravotních rizik. 

Ostatní vlivy 

Nebyly identifikovány významné negativní vlivy na povrchové vody, krajinu, 
přírodní zdroje, hmotný majetek, zvláště chráněné části přírody, na kulturní památky 
nebo vlivy ukládání odpadů. 
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A.3.3N.03

3+1
A.3.3N.02

2+kk
A.2.3N.01
2+kk+H

A.1.3N.02
3+kk

A.1.3N.03
3+kk

A.4.3N.01
2+kk+H

A.4.3N.02
2+kk

A.4.3N.01.L

A.4.3N.02.B

A.3.3N.02.L
A.3.3N.03.B

A.4.3N.03.BA.3.3N.01.L
A.2.3N.01.LA.2.3N.02.L

A.1.3N.02.TA.1.3N.03.T

A.1.3N.04
1+kk

SEKCE 3
SEKCE 4

A.1.3N.01
3+kk

A.1.3N.01.B

A.2.2N.02
4+kk

A.1.3N.05
1+1+H

A.1.3N.04.B

A.1.3N.05.B

A.3N.0107.K
komory

SEKCE 1

SEKCE 2

A A

B

C5

C4

C3

C2

C1
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ulice U plynárny, pozemky parc.č. 2464; 2465; 2466; 2467; 2468;
2469; 2470; 2471; 2472; 2473; 2512/1; 2513;
2514/1; 2514/2; 2515; 2516; 2517; 2518; 2519/1; 2519/2; 2520/1;
2521; 2522; 2523/1; 2524/2 a 2524/8 v k.ú. Michle, Praha 4

OBYTNÝ SOUBOR NOVÁ MICHLE

RAZÍTKO ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA PODPIS ČÍSLO PARÉ:

ČÍSLO VÝKRESU:
BA A

C3
C4

C5

C2
C1

byt 1+kk

byt 2+kk

byt 2+kk+H

byt 3+kk

byt 3+kk+H

byt 1+kk+H

předzahrádka

nebytová komerční plocha

byt 4+kk

ozelěná terasa

sklepní kóje/komora

podzemní garáže

parkovací stání

vjezd do areálu

vstup/vjezd do objektu

hranice pozemku
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Ing. Martin Sladký
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DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
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Ing.arch. Luděk Podlipný

FÁZE PROJEKTU:
ČÁST STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ

PROJEKTANT ČÁSTI:

podlipný I sladký architekti s.r.o.
Vlašimská 12, Praha 10, 101 00
VYPRACOVAL:

Ing. Martin Sladký

NÁZEV VÝKRESU / TEXTU:

MĚŘÍTKO: DATUM:

27.04.2009

půdorys 5.np

OBYTNÝ SOUBOR
S

1:700

legenda:

D16

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

B.1.5N.01
B.1.5N.02

B.1.5N.03

B.1.5N.01.T
B.1.5N.02.T B.1.5N.03.T B.1.5N.04.T

2+kk 2+kk
1+kk B.1.5N.04

2+kk+H

sk
le

ně
ná

 p
ro

tih
lu

ko
vá

 s
tě

na

C1.1.5N.01
4+kk

C1.1.5N.02
4+kk

C1.1.5N.02.T

C1.1.5N.01.T

C2.1.5N.01
4+kk

C2.1.5N.01.T

C2.1.5N.02
4+kk

C2.1.5N.02.T

C3.1.5N.01
4+kk

C3.1.5N.02
4+kk

C3.1.5N.02.T

C3.1.5N.01.T

C4.1.5N.01
4+kk

C4.1.5N.02
4+kk

C4.1.5N.02.T

C4.1.5N.01.T

C5.1.5N.01
4+kk

C5.1.5N.02
4+kk

C5.1.5N.02.T

C5.1.5N.01.T

C1.5N.01.K

C2.5N.01.K

C3.5N.01.K

C4.5N.01.K

C5.5N.01.K

A.9.5N.02
3+kk

A.9.5N.01
4+kk

A.5.5N.02
3+kk

A.5.5N.03
3+kk

A.6.5N.03
4+kk

A.6.5N.02
2+kk

A.6.5N.01
2+kk+H

A.7.5N.03
2+kk

A.7.5N.02.B

A.7.5N.01
3+kk+H

A.9.5N.02.B2
A.9.5N.02.B1

A.9.5N.01.B

A.6.5N.03.B

A.5.5N.02.T
A.5.5N.03.T

A.6.5N.02.B
A.6.5N.01.B A.7.5N.03.B

A.7.5N.01.B

A.7.5N.01.T

A.5N.16.K

A.7.5N.02
2+kk

A.5.5N.01.BA.5.5N.04.B2

A.5.5N.04
3+kk+H

A.5.5N.04.B1

A.5.5N.01
2+kk

A.4N.1315.K
komora

A.2N.0712.K
komora

střecha

S
E
K
C
E

5

SEKCE 6

SEKCE 7

S
E
K
C
E

9

A.4.5N.01
2+kk+H

A.4.5N.03
3+1

A.4.5N.02
2+kk

A.3.5N.01
2+kk+H

A.3.5N.03
3+1

A.3.5N.02
2+kk

A.2.5N.01
2+kk+H

A.1.5N.02
3+kkA.1.5N.03

3+kk

A.4.5N.01.B
A.4.5N.02.L

A.3.5N.02.L
A.3.5N.03.B

A.4.5N.03.BA.3.5N.01.L
A.2.5N.01.LA.2.5N.02.L

A.1.5N.01.B

A.1.5N.02.T
A.1.5N.03.T

SEKCE 3

SEKCE 2

SEKCE 4

A.1.5N.03.B

A.1.5N.01
1+kk

A.2.2N.02
4+kk

A.1.5N.04
1+1+H

A.1.5N.04.B

A.5N.0106.K
komory

SEKCE 1

*

*

*

*

A A

B

C5

C4

C3

C2

C1
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ulice U plynárny, pozemky parc.č. 2464; 2465; 2466; 2467; 2468;
2469; 2470; 2471; 2472; 2473; 2512/1; 2513;
2514/1; 2514/2; 2515; 2516; 2517; 2518; 2519/1; 2519/2; 2520/1;
2521; 2522; 2523/1; 2524/2 a 2524/8 v k.ú. Michle, Praha 4

OBYTNÝ SOUBOR NOVÁ MICHLE

RAZÍTKO ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA PODPIS ČÍSLO PARÉ:

ČÍSLO VÝKRESU:
BA A

C3
C4

C5

C2
C1

byt 1+kk

byt 2+kk

byt 2+kk+H

byt 3+kk

byt 3+kk+H

byt 1+kk+H

předzahrádka

nebytová komerční plocha

byt 4+kk

ozelěná terasa

sklepní kóje/komora

podzemní garáže

parkovací stání

vjezd do areálu

vstup/vjezd do objektu

hranice pozemku
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MĚŘÍTKO: DATUM:
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půdorys 10.np

OBYTNÝ SOUBOR
S

1:700

legenda:

D21

*

A.9.10N.01
4+kk

A.9.10N.01.T

A.9.10N.01.B

A2.10N.01.K
možnost propojení
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E
K
C
E
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B
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ulice U plynárny, pozemky parc.č. 2464; 2465; 2466; 2467; 2468;
2469; 2470; 2471; 2472; 2473; 2512/1; 2513;
2514/1; 2514/2; 2515; 2516; 2517; 2518; 2519/1; 2519/2; 2520/1;
2521; 2522; 2523/1; 2524/2 a 2524/8 v k.ú. Michle, Praha 4

OBYTNÝ SOUBOR NOVÁ MICHLE

RAZÍTKO ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA PODPIS ČÍSLO PARÉ:

ČÍSLO VÝKRESU:
BA A

C3
C4

C5

C2
C1

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

podlipný I sladký architekti s.r.o.
Vlašimská 12, Praha 10, 101 00
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MĚŘÍTKO: DATUM:
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celkový řez objektem A

OBYTNÝ SOUBOR
S

1:500

D23

opravit

+3,800
2.NP

1.NP = 223,90

+6,850
3.NP

+9,900
4.NP

+12,950
5.NP

+16,000

+19,050

+22,100

6.NP

7.NP

8.NP

+13,950
ATIKA

ATIKA

7,050

1.PP

2.PP

+3,800
2.NP

1.NP = 223,15

+6,850
3.NP

+9,900
4.NP

+12,950
5.NP

+16,000

+19,050

+22,100

6.NP

7.NP

8.NP

ATIKA

+3,800
2.NP

1.NP = 222,40

+6,850
3.NP

+9,900
4.NP

+12,950
5.NP

+16,000

+19,050

+22,100

6.NP

7.NP

8.NP

+25,150
9.NP

ATIKA

+3,800
2.NP

1.NP = 221,65

+6,850
3.NP

+9,900
4.NP

+12,950
5.NP

+16,000

+19,050

+22,100

6.NP

7.NP

8.NP

+25,150
9.NP

ATIKA +29,200
ATIKA

+3,800
2.NP

1.NP = 220,90

+6,850
3.NP

+9,900
4.NP

+12,950
5.NP

+16,000

+19,050

+22,100

6.NP

7.NP

8.NP

ATIKA

ATIKA+26,150
ATIKA

4,000 1.PP
3,585

2.PP
6,635

6,300

1.PP

2.PP

3,250

+26,150
ATIKA

ATIKA

+20,050
ATIKA

+3,800
2.NP

+6,850
3.NP

+9,900
4.NP

+12,950
5.NP

ATIKA

+29,200
ATIKA

ATIKA
+26,150

ATIKA

6,300

1.PP

2.PP

3,250

1.NP = 222,40

6,300

1.PP

2.PP

3,250

6,300

1.PP

2.PP

3,250

ATIKA

6,300

1.PP

2.PP

3,250

+3,800
2.NP

1.NP = 220,90

+6,850
3.NP

+9,900
4.NP

+12,950
5.NP

+16,000

+19,050

6.NP

7.NP

6,300

1.PP

2.PP

3,250

ATIKA

+20,050
ATIKA

+17,000
ATIKA

+26,650 = 247,550
+23,100 = 247,000

+26,650 = 249,800

+23,100 = 246,250

+17,000 = 240,150

+29,700 = 252,100

+26,150 = 248,550
+26,150 = 247,800

+23,100 = 244,000

+26,650 = 250,550

+29,700 = 251,350

CELKOVÝ ŘEZ OBJEKTEM A
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ulice U plynárny, pozemky parc.č. 2464; 2465; 2466; 2467; 2468;
2469; 2470; 2471; 2472; 2473; 2512/1; 2513;
2514/1; 2514/2; 2515; 2516; 2517; 2518; 2519/1; 2519/2; 2520/1;
2521; 2522; 2523/1; 2524/2 a 2524/8 v k.ú. Michle, Praha 4

OBYTNÝ SOUBOR NOVÁ MICHLE

RAZÍTKO ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA PODPIS ČÍSLO PARÉ:

ČÍSLO VÝKRESU:
B

C3
C4

C5

C2
C1

A A
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VYPRACOVAL:
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NÁZEV VÝKRESU / TEXTU:

MĚŘÍTKO: DATUM:

27.04.2009

celkový řez objekty AC a C1C5

OBYTNÝ SOUBOR
S

1:500

D22

+12,200
5.NP

+3,050
2.NP

1.NP = 220,40

+6,100
3.NP

+9,150
4.NP

+16,250
ATIKA

+18,250
KOLEKTORY

+16,750 = 237,150
ATIKA

+12,200
ATIKA

3,250
1.PP

+18,250
KOLEKTORY

ATIKA

+12,200
5.NP

+3,050
2.NP

1.NP = 220,40

+6,100
3.NP

+9,150
4.NP

+16,250
ATIKA

+13,200
ATIKA

3,250
1.PP

+18,250
KOLEKTORY

ATIKA

+12,200
5.NP

+3,050
2.NP

1.NP = 220,96

+6,100
3.NP

+9,150
4.NP

+16,250
ATIKA

+13,200
ATIKA

3,250
1.PP

+18,250
KOLEKTORY

ATIKA+16,250
ATIKA

+12,200
5.NP

+3,050
2.NP

1.NP = 221,52

+6,100
3.NP

+9,150
4.NP

+13,200
ATIKA

3,250
1.PP

+18,250
KOLEKTORY

ATIKA+16,250
ATIKA

+12,200
5.NP

+3,050
2.NP

1.NP = 222,08

+6,100
3.NP

+9,150
4.NP

+13,200
ATIKA

3,250
1.PP

+12,600
TERASA

+16,750 = 237,150
+16,750 = 237,710

+16,750 = 238,270
+16,750 = 238,830

1.NP = 223,90

3,250
1.PP

6,300
2.PP

+3,050
2.NP

1.NP = 223,90

1.PP

2.PP

+3,800
2.NP

1.NP = 223,90

1.PP

2.PP

+6,850
3.NP

+9,900
4.NP

+27,450

3,050
2.NP

+31,500
ATIKA

6,100
3.NP

9,150
4.NP

12,200
5.NP

15,250
6.NP

18,300
7.NP

21,350
8.NP

24,400
9.NP

+31,950 = 255,850
VÝTAH

+12,200
5.NP

+3,050
2.NP

1.NP = 221,52

+6,100
3.NP

+9,150
4.NP

+16,750
ATIKA

+18,250
KOLEKTORY

+6,850

+13,950
ATIKA

ATIKA

+23,100
ATIKA

+27,450
10.NPATIKA

3,250
1.PP

3,250

6,300

3,250

6,300

CELKOVÝ ŘEZ OBJEKTY AC

CELKOVÝ ŘEZ OBJEKTY C1C5
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ulice U plynárny, pozemky parc.č. 2464; 2465; 2466; 2467; 2468;
2469; 2470; 2471; 2472; 2473; 2512/1; 2513;
2514/1; 2514/2; 2515; 2516; 2517; 2518; 2519/1; 2519/2; 2520/1;
2521; 2522; 2523/1; 2524/2 a 2524/8 v k.ú. Michle, Praha 4

OBYTNÝ SOUBOR NOVÁ MICHLE

RAZÍTKO ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA PODPIS ČÍSLO PARÉ:

ČÍSLO VÝKRESU:
B

C3
C4

C5

C2
C1

stěrková omítka  odstín  šedozelená

obklad kompaktními deskami  odstín  tmavě šedá

obklad kompaktními deskami  odstín  tmavě červená zábradlí z bezpečnost. skla  odstín  oranžová/červená

zasklení oken  sklo čiré / rámy oken  teak   odstín  tmavě hnědý

zábradlí z perforovaného plechu

stěrková omítka  odstín  bílá gabionové koše s kamenivem

stěrková omítka  odstín  tmavě šedá oplechování  pozinkovaný plech

legenda materiálů

A A
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ČÁST STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ
PROJEKTANT ČÁSTI:

podlipný I sladký architekti s.r.o.
Vlašimská 12, Praha 10, 101 00
VYPRACOVAL:

Ing. Martin Sladký
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celkové pohledy na objekty A a B

OBYTNÝ SOUBOR
S

D24
1:700

+3,800
2.NP

1.NP = 223,90

+6,850
3.NP

+9,900
4.NP

+12,950
5.NP

+16,000

+19,050

+22,100

6.NP

7.NP

8.NP

+25,150
9.NP

+13,950
ATIKA

ATIKA

ATIKA+26,150
ATIKA

+23,100
ATIKA

3,250
1.PP

6,300
1.PP

+3,800
2.NP

1.NP = 223,15

+6,850
3.NP

+9,900
4.NP

+12,950
5.NP

+16,000

+19,050

+22,100

6.NP

7.NP

8.NP

ATIKA +26,150
ATIKA

+23,100
ATIKA

+3,800
2.NP

+6,850
3.NP

+9,900
4.NP

+12,950
5.NP

+16,000

+19,050

6.NP

7.NP

ATIKA

1.NP = 223,15

+3,800
2.NP

1.NP = 222,40

+6,850
3.NP

+9,900
4.NP

+12,950
5.NP

+16,000

+19,050

+22,100

6.NP

7.NP

8.NP

+25,150
9.NP

ATIKA +29,200
ATIKA

ATIKA

+23,100
ATIKA

+26,150
ATIKA

+3,800
2.NP

1.NP = 221,65

+6,850
3.NP

+9,900
4.NP

+12,950
5.NP

+16,000

+19,050

+22,100

6.NP

7.NP

8.NP

+25,150
9.NP

ATIKA +29,200
ATIKA

ATIKA
+26,150

ATIKA

+3,800
2.NP

1.NP = 220,90

+6,850
3.NP

+9,900
4.NP

+12,950
5.NP

+16,000

+19,050

+22,100

6.NP

7.NP

8.NP

+26,650 = 247,550
ATIKA

+23,100
ATIKAATIKA

+3,800
2.NP

1.NP = 220,90

+6,850
3.NP

+9,900
4.NP

+12,950
5.NP

+16,000

+19,050

+22,100

6.NP

7.NP

8.NP

+26,650
ATIKA

+20,050
ATIKA

+23,100 = 247,000
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ulice U plynárny, pozemky parc.č. 2464; 2465; 2466; 2467; 2468;
2469; 2470; 2471; 2472; 2473; 2512/1; 2513;
2514/1; 2514/2; 2515; 2516; 2517; 2518; 2519/1; 2519/2; 2520/1;
2521; 2522; 2523/1; 2524/2 a 2524/8 v k.ú. Michle, Praha 4
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+16,750 = 237,150+16,750 = 237,150

+16,750 = 238,270
+16,750 = 238,830

JIŽNÍ POHLED

SEVERNÍ POHLED

MR
Textový rámeček
Výkres 12



32300/1490

33650/1550

32900/1650

31000/1550

9550/670

9600/670

10950/550

11500/570

8850/620

8850/620

8500/510

8850/530

32300/1490

33650/1550

32900/1650

31000/1550

9550/670

9600/670

10950/550

11500/570

8850/620

8850/620

8500/510

8850/530

ÚP SÚ hl. m. Prahy návrh, úprava 2012 , bez záměru (Nová Michle)

ÚRM 01.2009 ÚP SÚ hl. m. Prahy návrh, upravený, 2012 2012_proNOVAMICHLE4

14.01.2009 všechna voz. / všechna pomalá voz., 0-24h, PPD, bez voz. HD osob 1:4000
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