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HLAVNíMESTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MESTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTREDf

Váš dopis

zn.

SZn.
S-MHMP-748442/201

0/OOPNI/EIN745-2/Lin

Datum

Vyrizuje/linka
Bc. Linda / 5911

8.12.2010

ZÁVER ZJIŠTOVACíHO RíZENí

podle § 7 zákona C. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene
nekterých souvisejících zákonu (zákon o posuzování vlivu na životní prostredí),
v platném znení (dále jen zákon)

Název: Výhledy Barrandov, Praha 5, k. ú. Hlubocepy
Zarazení zámeru dle zákona:
Bod 10.6, kategorie II, príloha C. 1
Umístení:
kraj:
obec:

Hlavní mesto Praha
hlavní mesto Praha

mestská cást:
katastrální území:

Praha 5
Hlubocepy

Oznamovatel:
EKOSPOLa.s., IC: 63999854,Dukelskýchhrdinu747/19,17000 Praha7

.

Charakter

a kapacita zámeru:

2ámerem je výstavba dvou obytných domu na pozemcích parc. C. 1184/37, 1785/13 a
1785/11 v k. Ú. Hlubocepy. Bytová výstavba obsahuje predpokládaný pocet 292 bytových
jednotek.
Oba objekty mají 2 podzemní podlaží a 6 - 9 nadzemních podlaží. Ve dvou podzemních
podlažích je umísteno technické zázemí a hromadné garáže. V tech je navrženo 204
parkovacích stání, která budou doplnena 81 parkovacími stáními na povrchu.
Objekty budou napojeny na centrální zdroj tepla.
Plocha areálu ciní 11 033 m2.
Zjištovací rízení:
Pri zjištovacím rízení u zámeru ve smyslu § 4 odst. 1 písmo b), c), d) a e) se zjištuje, zda
a v jakém rozsahu muže zámer vážne ovlivnit životní prostredí a verejné zdraví a zda bude
posuzován podle zákona. Používají se pritom kritéria, která jsou stanovena v príloze C.2
k zákonu a která charakterizují na jedné strane vlastní zámer a príslušné zájmové území,
na druhé strane z toho vyplývající významné potenciální vlivy na verejné zdraví a životní
prostredí. Pri urcování, zda zámer má významné vlivy, dále príslušný úrad prihlíží
k okolnosti, zda zámer svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u zámeru
príslušného druhu kategorie II v príloze C. 1 k zákonu a dále k obdrženým vyjádrením
verejnosti, dotcených správních úradu a dotcených územních samosprávných celku.
Oznámení zámeru (srpen 2010) bylo zpracováno podle prílohy C.3 zákona Ing. Martinem
Vejrem, držitelem autorizace dle zákona. V oznámení je popis soucasného stavu dotceného
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území a jsou identifikovány ocekávané vlivy pri realizaci i provozu zámeru. Zámer je navržen
jako invariantní. Zpracovatel oznámení uvádí, že posuzovaný zámer je z hlediska vlivu na
životní prostredí a z hlediska vlivu na obyvatelstvo prijatelný za predpokladu dodržení
doporucených opatrení k prevenci, vyloucení, snížení, poprípade kompenzaci nepríznivých
vlivu na životní prostredí.

,

Podle príslušného orgánu ochrany prírody predložený zámer nemuže mít významný vliv na
evropsky významné lokality ani na ptací oblasti.
K predloženému oznámení se v prubehu zjištovacího rízení vyjádrily následující subjekty:
. hlavní mesto Praha
(vyjádrení c.j. MHMP924541/2010 ze dne 11. 11.2010),
. mestská cást Praha 5
(vyjádrení c.j. MC05/61135/201O/ODŽ/beshpze dne 03.11.2010),
. Hygienická stanice hlavního mesta Prahy
(vyjádrení c.j. Z.HK/8967/84967/10/Hlu-p.1184/M-100 ze dne 18.10.2010),
. Ceská inspekce životního prostredí
(vyjádrení c.j. CIŽP/41/IPP/1014885.001/10/PKJ ze dne 06.10.2010),
. odbor kultury, památkové péce a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mesta Prahy
(vyjádrení c.j. S-MHMP 767906/201O/Radze dne 29. 09. 2010),
. odbor ochrany prostredí Magistrátu hlavního mesta Prahy
(vyjádrení SZn. S-MHMP-0748442/2010/1/00PNI ze dne 25. 10.2010).

Podstata jednotlivých vyjádrení je shrnutá v následujícím textu.

Hlavní mesto Praha (HMP) má následující pripomínky, které požaduje zaradit do záveru
zjištovacího rízení.

Z hlediska urbanistické koncepce a funkcních systému HMP konstatuje, že predložený

."

zámer je situován dle platného územního plánu na rozvojových plochách všeobecne
obytného území OV-C a všeobecne smíšeného území SV-Ho Z funkcního hlediska lze
souhlasit s umístením bydlení v plo~e OV.
Dle vyhlášky c. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné cásti územního plánu sídelního útvaru
hlavního mesta Prahy, ve znení pozdejších predpisu je umístení zámeru v ploše SV
podmíneno souhlasem s umístením výjimecne prípustné stavby, protože využití pro bydlení
je 100 %, a tím nesplnuje podmínku max. 60 % využití ve smíšeném území. Souhlas
s umístením této výjimecne prípustné funkce nebyl udelen, takže nelze potvrdit soulad
s územním plánem.
Vzhledem k lokalizaci zámeru lze z funkcního hlediska ~doporucit zastoupení podílu
nebytových funkcí v území SV.
Napojení objektu je situováno do plochy DU - urbanisticky významné plochy a dopravní
spoje, která je urcena predevším pro realizaci základního "bulváru" dostavby území západne
od stávajícího sídlište Barrandov. Soucástí tohoto bulváru je vedení tramvajové trati.
Oznámení dokládá pouze etapové rešení bez rešení tohoto prostoru vcetne tramvajové trati.
S tímto rešením není možné souhlasit.
Dle schválené zmeny UP c. 1349/06 je rešené území zámeru soucástí území, pro které platí
podmínenost staveb. Viz vyhláška c. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, ve znení pozdejších
predpisu, oddíl 13: Výstavba tramvajové trati Hlubocepy - Barrandov - Holyne: další rozvoj a
výstavba na dotceném katastrálním území Hlubocepy a katastrálním území Holyne jsou
možné až po nabytí úcinnosti rozhodnutí na rešení tramvajové trate v úseku Barrandov Holyne (smycka jižne od Holyne).
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Predložené oznámení nedokládá žádnou koordinaci s dokumentací k prodloužení TT
Barrandov - Holyne (smycka jižne od Holyne). Nesplnuje tedy ustanovení vyhlášky
c. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné cásti územního plánu sídelního útvaru hlavního
mesta Prahy, ve znení pozdejších predpisu.
V kap. B.1.4 Charakter zámeru a možnost kumulace s jinými zámery není príprava
tramvajové trati a požadavek na koordinaci s dokumentací k prodloužení TT vubec citován.
Rovnež není doloženo, jakým zpusobem bude rešen nárok nových obyvatel na verejné
vybavení, predevším týkající se školského a zdravotnického vybavení.
Ooložený výpocet míry využití území není zpracován dle Metodického pokynu k ÚPn SÚ hl.
m. Prahy. Je treba, aby tento výpocet byl proveden na každou funkcní plochu samostatne a
byl tak doložen soulad s kódy míry využití území stanovenými v územním plánu. To
znamená samostatne na plochu OV-C a na plochu SV-HoZ predloženého zprumerovaného
výpoctu vyplývá, že zástavba navržená v ploše OV prekracuje KPP stanovený v územním
plánu a není tak v souladu s platným územním plánem.
Návrh je zejména v cásti OV-C predimenzován kapacitne i výškove. Nezohlednuje polohu
zámeru v tesném kontaktu s budoucím centrálním bulvárem, nenavrhuje funkcní ani
prostorové rešení, které by vytvorilo odpovídající ulicní frontu.
Predložené oznámení nedokládá návrh zástavby zákresem do fotografií porízených
z horizontu chodce. Není doložen ani rez terénem, který by doložil vztah ke stávající
zástavbe. Z predložených rezu a ze zákresu do ortofoto je patrné, že navržená zástavba je
výškove a hmotove predimenzovaná a neodpovídá základní urbanistické koncepci, podle
které by výška zástavby jižne od bulváru mela klesat smerem k hranicím prírodního parku
Prokopské a Oalejské údolí. Zásadne by nemela dosahovat výšky 9 NP, která výrazne
presahuje i výškovou hladinu stávající zástavby severne od uvedeného bulváru.
Oznámení neobsahuje žádnou situaci širších vztahu, která by rešila koordinovaný prístup
k dotcené exponované lokalite v ohybu budoucího bulváru z hlediska celkového
urbanistického rešení, pruchodu zelene, peších vazeb spolu s rešením prístupu k budoucí
tramvajové zastávce i z hlediska založení dopravní obsluhy a technické infrastruktury
rozvojového území. Nevhodné prostorové i dopravní podmínky v území zakládá návrh nové
severojižní obslužné komunikace, jejíž poloha je zcela podrízená parcelaci v území.
Z techto duvodu se jeví jako zcela nevhodné i umístení kontejneru na komunální odpad a
separovaný odpad a umístení parkovacích stání, které predem omezují podmínky na
umístení
dalších objektu podél budouciho bulváru a vytvorení tak odpovídající ulicní fronty.
'"
Z akustického hlediska bez pripomínek.

Z hlediska ochrany ovzduší HMP uvádí, že predložené oznámení obsahuje rozptylovou
studii, která je vypracována podle metodiky SYMOS. Studie hodnotí pouze príspevky emisí
obslužné dopravy (navrhovaných 285 parkovacích míst), které uvádí jako velmi malé a
prijatelné.
Soucasnou celkovou imisní situaci v území vyhodnocuje studie na základe merení kvality
ovzduší na stanicích AIM ve Stodulkách a v Reporyjích, na základe výsledku modelového
výpoctu ATEM 2008 a vymezení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší OZKO, kterou
stanovuje Ministerstvo životního prostredí. Údaje o kvalite ovzduší se podle lokality a
metodiky prístupu ruzní.
Podle výsledku rozptylové studie lze vliv emisí z vyvolané obslužní dopravy pokládat za
prijatelný.

-

Z hlediska mestské zelene HMP uvádí, že je podle ÚPn zámer umísten do funkcních ploch
OV-C, SV-H a zasahuje do plochy ZMK (celomestský systém zelene).
Plocha areálu má výmeru 11 033 m2. Výmera pozemku ve funkcní ploše OV-C je 3 080 m2,
koeficient zelene (KZ) je 0,55. Pro pozemek ve funkcní ploše SV-H je-výmera 7 935 m2a KZ
je 0,4.
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Zelen tedy musí mít výmeru v OV-C 1 694 m2 (na rostlém terénu 1 270,5 m2), ve funkcní
ploše SV-H musí mít zelen výmeru 3 174 m2 (na rostlém terénu 2380,5 m2). Ve výpoctu
uvedeném v oznámení je drobná chyba ve výpoctu celkového rozsahu zelene. KZ nelze
stanovit váženým prumerem z ruzných funkcních ploch. Výpocet musí být proveden pro
každou funkcní plochu zvlášt. Pak i clenení zelene (str. 8) musí být provedeno dle
Metodického pokynu v clenení jednotlivých funkcních ploch. S uvedeným výpoctem splnení
KZ nelze souhlasit.
Na str. 13 oznámení je uvedena bilance ploch, kde je výmera zelene 4 345 m2.Zcela odlišná
výmera zelene je uvedena na str. 8 oznámení. Je treba výše uvedené zpresnit. HMP
upozornuje, že musí být samostatne uvedena výmera funkcní plochy ZMK, která nelze
zapocítat do celkove vykazované plochy zelene.
V príloze oznámení je zachyceno rešení zelene, ale nejedná se však o zpracování návrhu
sadových úprav, který je treba doplnit.

..

Z hlediska ochrany prírody a krajiny bez pripomínek.

Z hlediska ochrany zemedelského pudního fondu HMP uvádí, že lokalita leží mimo
soucasne zastavené území, v katastrálním území Hlubocepy, parc. c. 1184/37, 1785/13 a
1785/11. Pozemky dotcené výstavbou jsou v katastru nemovitostí evidovány jako orná puda
a ostatní plocha. Záborem bude dotceno cca 0,27 ha zemedelské pudy, BPEJ 2.20.01, III.
trída ochrany. Zemedelská puda v zájmovém území a v jeho okolí byla a z vetší cásti dosud
je využívána pro pestování zemedelských monokultur. Pred vlastní výstavbou zámeru bude
ve smyslu zákonných ustanovení o ochrane ZPF provedena skrývka svrchního horizontu,
který je tvoren humusovým horizontem kvalitní orné pudy.
Území bylo v rámci pripomínkového rízení k 'ÚPn opatreno predbežným souhlasem MŽP CR
s odnetím ze ZPF podle § 5 odst. 2 zákona c. 334/1992 Sb., o ochrane ZPF. Z hlediska
ochrany ZPF je uvedený zámer v souladu s platným ÚPn a lze jej akceptovat.

.

Z geologického hlediska HMP konstatuje, že v predloženém oznámení jsou popsány
geologické a hydrogeologické pomery predmetné lokality, ale není zrejmé, jaké zeminy
kvartérního puvodu jsou v lokalite vyvinuty. Nebot v textu oznámení je uvedeno: ..."Kvartérní
pokryvy jsou geneticky reprezentovány eolickými až eolickodeluviálními sedimenty a pudním
horizontem. Sedimenty jsou zde zastoupeny sprašemi a sprašovými hlínami. Pokryvné
útvary jsou zastoupeny deluviálními sedimenty charakteru jílovité a píscitojílovité hlíny, místy
až jílu, s úlomky hornin skalního podkladu a valounky kremene. Tyto hlíny jsou ve svrchních
partiích humózní."... Taktéž není uvedena hloubka hladiny podzemní vody.
HMP doporucuje informace cerpat z "Podrobné inženýrsko-geologické mapy" v merítku
1:5000, list Praha 9-4. Vzhledem k výše uvedenému není možno považovat oznámení za
vyhovující, je treba prepracovat kapitolu, která hodnotí geologické a hydrogeologické
pomery.
Z hlediska hospodarení s odpady bez pripomínek.

Z dopravního hlediska HMP uvádí, že návrh zástavby je treba koordinovat s budoucím
usporádáním komunikacní síte spádového území. Návrh zástavby a celkového dopravního
rešení v predmetné lokalite musí být proto zkoordinován se stabilizovaným a kladne
projednaným výsledným návrhem na prodloužení páterní komunikace s tramvajovou tratí od
stávající tramvajové smycky k zástavbe Holyne, což je treba graficky doložit.
Návrh není z hlediska rešení dopravy v klidu v souladu s platnou vyhláškou C. 26/1999 Sb.
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, a je proto
treba jej ve vztahu k uvedené vyhlášce uvést do souladu.
Návrh dopravy v klidu pocítá s vetším poctem parkovacích stání na povrchu. Tato skutecnost
vede k nežádoucímu zvyšování rozsahu zpevnených ploch v území na úkor zelene a kvality
parteru.
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V kapitole 8.11.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu HMP postrádá údaje o budoucím
0"1

,

zatížení vybrané komunikacní síte ve spádovém území. HMP upozornuje, že pro potreby EIA
je treba pro výhledové období vycházet z oficiálních aktuálních hodnot zatížení komunikacní
síte, které poskytuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy.
Je treba dorešit otázku souladu zámeru se závaznou cástí platného ÚPn hl. m. Prahy.
Návrh je treba na základe uvedených pripomínek vhodným zpusobem upravit.
Z hlediska zásobování vodou, z hlediska zásobování zemním plynem a elektrickou energií,
z hlediska zásobování teplem, z hlediska vodních toku, z hlediska nadrazených
telekomunikacních sítí a z hlediska odkanalizování bez pripomínek.
Z hlediska integrace cyklistické dopravy HMP konstatuje, že je nutné pri výstavbe zachovat
prujezdnost hlavní cyklotrasy A 114. V prípade nezbytného prerušení komunikace, na které
cyklotrasa leží, po konzultaci s Komisí RHMP pro cyklistickou dopravu vyznacit na dobu
nezbytne nutnou objízdnou trasu. Oále je treba uvažovat o vybavení komplexu volnými nebo
i chránenými stojany pro jízdní kola.
Mestská cást Praha 5 bere na vedomí následující vyjádrení odboru dopravy a ochrany
životního prostredí (OOŽ ÚMC) Praha 5 a nemá jiné pripomínky.
Z hlediska ochrany prírody a krajiny OOŽ ÚMC uvádí, že v rámci rešené lokality se nachází
malá plocha stávajících drevin. V prípade požadavku odstranení stromu s obvodem kmene
nad 80 cm, mereno ve výšce 130 cm, nebo souvislého kerového porostu o ploše nad 40 m2,
požádá vlastník pozemku o povolení kácéní. Upozornuje se, že na predmetných pozemcích
je stanoven koeficient zelene.
Z hlediska odpadového hospodárství a z hlediska vodního hospodárství OOŽ ÚMC uvádí
zákonné požadavky smerující k oznamovateli.
Z hlediska ochrany ovzduší OOŽ ÚMC nemá k realizaci zámeru žádné pripomínky ci
výhrady.
.

Hygienická stanice hlavního mesta Prahy (HS HMP) uvádí, že nepovažuje za nutné
posuzovat zámer dle zákona C. 100/2001 Sb.
Ceská inspekce životního prostredí uvádí, že nepožaduje další posuzování zámeru dle
zákona C. 100/2001 Sb. Upozornuje na negativní dopad plánované výstavby v podobe
záboru zemedelské pudy tc. orná puda s provozovanou zemedelskou cinností - rostlinná
výroba.

Odbor kultury, památkové péce a cestovního ruchu MHMP nemá námitky proti umístení
stavby.

Odbor ochrany prostredí Magistrátu hlavního mesta Prahy (OOP MHMP) jako dotcený
správní úrad má k zámeru následující pripomínky:

Z hlediska ochrany zemedelského pudního fondu, z hlediska lesu a lesního hospodárství a
z hlediska nakládání s odpady bez pripomínek.
Z hlediska ochrany ovzduší se konstatuje, že predložené oznámení zámeru navrhuje
výstavbu dvou bytových domu o spolecných dvou podzemních podlažích a devíti
nadzemních podlažích, pricemž poslední tri podlaží jsou ustupující. Celkem v njich má být
realizováno 292 samostatných bytových jednotek ruzné velikosti a 204 garážových stání. Na
vlastním pozemku bude umísteno dalších 81 parkovacích stání. Celkový pocet 285
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parkovacích stání je v souladu s požadavky vyhlášky c. 26/1999 Sb. HMP. Zdrojem tepla pro
vytápení má být systém CZT (stávající bloková plynová kotelna V remízku) prostrednictvím
výmeníkové stanice umístené v 1. PP.
Rešené území o výmere 11 033 mZ se nachází na jihozápadním okraji hlavního mesta,
severne od místní komunikace Werichova, na kterou mají být dopravne napojeny
prostrednictvím nové obslužné komunikace podzemní garáže.
Prostor garáží ve 2. PP má být vetrán nucene s odvodem vzdušiny nad strechu objektu a
prostor garáží na úrovni 1. PP má být, s ohledem na pouze cástecné zapuštení do terénu,
vetrán prirozene prostrednictvím žaluzií umístených ve fasáde pod balkony.
Výstavba by mela probíhat v období 7/2011 až 7/2014. Zámer byl predložen v jedné aktivní
variante a byla k nemu vypracována rozptylová studie (RS) zabývající se obdobím výstavby
a obdobím provozu zámeru.
Max. vyvolaná doprava v období realizace se predpokládá ve fázi zemních prací a je
odhadnuta na 3 jízdy težkých nákladních automobilu za hodinu. V období provozu zámeru se
bude jednat o 570 jízd osobních automobilu denne.
Rozptylová studie vychází pri stanovení imisní charakteristiky zájmového území z údaju
plošného modelu ATEM - aktualizace 2008. Podle RS se jedná o lokalitu, ve které nejsou
prekracovány imisní limity u žádné ze sledovaných znecištujících látek. Prumerné rocní
koncentrace se v zájmové lokalite a jejím bezprostredním okolí u oxidu dusicitého (NOz)

,

pohybujído 23,6 IJg/m3,u benzenudo 0,381Jg/m3
a u prašnéhoaerosolufrakce PM1Q do

.

24,5 IJg/m3.Výpocet príspevku ke znecištení ovzduší provozem zámeru byl proveden
v pravidelné síti 8 800 výpoctových bodu pro grafický výstup a zvlášt pro 8 referencních
bodu umístených na nejbližší obytné zástavbe (mimo výpoctovou sít).
V dobe realizace bude plocha stavenište docasným plošným zdrojem znecištování ovzduší
a vyvolaná doprava docasným príspe~kem k liniovým zdrojum znecištování ovzduší.
Pro minimalizaci negativních vlivu v prubehu výstavby jsou v RS doporucena opatrení
(cištení vozovek zejména v prubehu zemních prací, minimalizace zásob sypkých materiálu,
skrápení prašných ploch za nepríznivých klimatických podmínek, zakrytí vozidel
prevážejících prašný materiál plachtou), která by mela být praktikována. Orgán ochrany
ovzduší tato opatrení podporuje a bude je vyžadovat v další fázi projednávání stavby.
V období provozu zámeru bude vyvolaná doprava príspevkem k liniovým zdrojum a nucené
odvetrání garáží (výška vyústení výduchu 28 m nad terénem) bude bodovým zdrojem
znecištování ovzduší. Prírustky k rocním koncentracím sledovaných znecištujících látek se
dají podle RS ocekávat max. v rádú setin IJgm-3.Z výsledku rozptylové studie vyplývá, že
"provoz zámeru prispeje ke znecištování ovzduší pouze malým dílem a nebude prícinou
prekracování imisních limitu u sledovaných látek.
Z hlediska zájmu ochrany ovzduší se konstatuje, že hodnocení bylo provedeno
v dostatecném rozsahu a podrobnosti a proti jeho postupum a výsledkum nemá orgán
ochrany ovzduší žádné zásadní námitky a nepožaduje podrobnejší hodnocení v dalších
stupníchprocesudle zákonaC. 100/2001Sb.
Z hlediska ochrany prírody a krajiny se uvádí, že posuzovaným zámerem je výstavba dvou
bytových domu severne od ulice Werichovy na území mestské cásti Praha 5 (k.ú.
Hlubocepy) na ploše 11033 mZ. Komplex dvou objektu v podélné orientaci východ-západ je
clenen do více kompozicních celku.
Dle ÚP HMP se jedná o plochy OV (všeobecne obytnou) s kódem míry využití území C a SV
(všeobecne smíšenou) s kódem míry využití území H. Oznámení neobsahuje výpocet
jednotlivých regulativu, mmj. ani výpocet koeficientu zelene (KZ) pro každou funkcní plochu
zvlášt, nýbrž pracuje s tzv. váženým KZ, který se vztahuje k celému zájmovému území a
neodpovídá presnému rozdelení zájmového území na jednotlivé funkcní plochy dle platného
ÚP HMP. Není tedy možné posoudit, zda realizovaná zelen odpovídá požadované dle
jednotlivých KZ. Pri výpoctu KZ je treba postupovat dle zásad Metodického pokynu k ÚP
HMP, tedy vypocítat jednotlivé KZ (vc. prukazného znázornení jednotlivých ploch zelene
v situaci) pro každou funkcní plochu zvlášt.
Sídlo: Mariánské námestí 2, 110 O1 Praha 1
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Krajinný ráz byl krátce popsán a zhodnocen na str. 40 a 58 se záverem, že vzhledem
k tomu, že bude realizován v blízkosti mestské zástavby, lze považovat jeho vliv na okolní
krajinu za bezvýznamný, oznámení obsahuje dále jednu nadhledovou perspektivu a jeden
pohled ze strední vzdálenosti. Nove realizované objekty mají mít 9 NP. Navrhovaný bytový
komplex presahuje o 2-3 NP výšku stávajících panelových domu sídlište Barrandov a
zájmové území je pohledove exponovanou lokalitou viditelnou až z Velké Ohrady. V této
souvislosti se dále pripomíná, že zájmové území leží jižne od prírodního parku Prokopské a
Dalejské údolí, jenž byl zrízen ve smyslu § 12 odst. 3 zákona c.114/1992 Sb., o ochrane
prírody a krajiny, v platném znení, k ochrane krajinného rázu s významnými soustredenými
estetickými a prírodními hodnotami. Má se za to, že stávající výšková hladina sídlište
Barrandov je pro další výstavbu na rozvojových plochách urcující. Navíc se upozornuje, že
se nejedná o intravilán mesta, jak je uvedeno v oznámení (str. 40), nýbrž o nezastavené
území obce, viz výkres C. 20 ÚP HMP. Z výše uvedeného vyplývá, že hodnocení krajinného
rázu predložené v rámci oznámení se považuje za nedostatecne podrobné a požaduje se ho
prepracovat (doplnit) ve smyslu nekteré z používaných metodik vyhodnocení vlivu stavby na
krajinný ráz, vc. dálkových pohledu a zákresu do fotografií v širších souvislostech.
Fauna a flóra je vyhodnocena na str. 34 - 38, v lokalite byl proveden orientacní biologický
pruzkum v prubehu jednoho dne (29.6.2010) se záverem, že zvlášte chránené druhy rostlin
ani živocichu nebudou zámerem dotceny. Jelikož se jedná o pole, je zde predpoklad výskytu
napr. koroptve polní nebo krecka polního. Biologický pruzkum se požaduje zopakovat a
doplnit. Mel by být proveden v delším casovém období, aby mel vypovídající hodnotu.
Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska zájmu chránených zákonem o ochrane prírody a
krajiny bylo oznámení zpracováno v nedostatecné podrobnosti, co se týce vypovídací
hodnoty pro posouzení zámeru.
Z hlediska myslivosti bez pripomínek.

Z hlediska ochrany vod se konstatuje, že zámer navrhuje umístení komplexu dvou bytových
objektu. Pripojení bytových domu na pitnou vodu je navrženo prípojkami napojenými na
prodloužený verejný vodovod ve Werichove ulici.
Splaškové odpadní vody jsou navrženy k odvedení kanalizacními prípojkami do cerpací
stanice splaškových vod, ze které je veden výtlak (v soubehu s výtlakem deštové kanalizace
a vodovodu) napojený na stávající výtlak splaškové kanalizace DN 200 v ulici Werichova.
"Srážkové vody ze strech a ze zpevnených ploch jsou navrženy k odvedení do retencní
nádrže o objemu 80 m3 s precerpáváním do stoky deštové kanalizace DN 1000 v ulici
Werichova. Odvodnení príjezdové komunikace a parkovací stání podél ní je navrženo do
povrchových odvodnovacích príkopu podél príjezdové komunikace.
V návrhu na odvedení a zasakování srážkových vod z predmetné lokality není uvedeno, na
základe jakých hydrogeologických podkladu byl proveden. N~ní provedeno dimenzování
retencní nádrže a uveden konecný recipient deštové kanalizace. Na str. 18 jsou uvedeny
pouze hodnoty odtoku pro návrhový déšt 205 IIs/ha z jednotlivých ploch a celkový odtok pro
jednotnou soustavu, chybí údaje o projednání množství odtoku povoleného správcem
splaškové a deštové kanalizace, soucasne na str. 19 je uvedeno, že: "Kvalita srážkových
vod odvádených deštovou kanalizací do jednotné kanalizace musí splnovat podmínky
narízení vlády C. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách prípustného znecištení
povrchových vod a vod odpadních, náležitostech povolení k vypouštení odpadních vod do
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech vcetne prílohy C. 3 a vyjádrení
vodohospodárského úradu". Dále chybí koordinacní situace se zakreslením navržených sítí
technického vybavení s napojením na stávající rozvody verejného vodovodu a verejné
kanalizace, ze které by bylo mimo jiné patrné, o jakou stávající kanalizacní soustavu se
v lokalite jedná.
K tomu se upozornuje, že vsakování, zadržování nebo odvádení srážkových vod není
zajišteno v souladu s ust. § 5 odst. 3 vodního zákona a clánkem 11 odst. 7 vyhlášky
C.26/1999 Sb., hlavního mesta Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu
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v hlavním meste Praze (OTPP), ve znení pozdejších predpisu. Dle ust. § 5 odst. 3 vodního
zákona pri provádení staveb nebo jejich zmen nebo zmen jejich užívání jsou stavebníci
povinni podle charakteru a úcelu užívání techto staveb je zabezpecit zásobováním vodou a
odvádením, cištením, poprípade jiným zneškodnováním odpadních vod z nich v souladu s
tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádení povrchových vod vzniklých
dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážkové vody") v souladu se
stavebním zákonem. Stavební úrad nesmí bez splnení techto podmínek vydat stavební
povolení nebo rozhodnutí o dodatecném povolení stavby nebo rozhodnutí o povolení zmen
stavby pred jejím dokoncením, poprípade kolaudacní souhlas ani rozhodnutí o zmene
užívání stavby. V clánku 11 odst. 7 OTPP je stanoveno, že stavby musí být napojeny na
verejnou deštovou nebo jednotnou kanalizaci, pokud nelze deštové vody likvidovat jinak, tj.
prednostne vsakem, pokud to hydrogeologické pomery, velikost pozemku a jeho výhledové
využití prokazatelne umožní, popr. akumulací nebo odvedením do vodního toku.
Z výše uvedeného vyplývá, že návrh na vsakování nebo odvádení srážkových vod ze staveb
je nutno provést ve fázi prípravy zámeru na základe hydrogeologického pruzkumu tak, aby
návrh byl v souladu s citovanými ustanoveními.
Z hlediska zájmu chránených zákonem o vodách jsou uvedené údaje pro posouzení zámeru
nedostatecné, a proto se požadují doplnit.

..

Shrnutí:
Príslušný úrad prostudoval obdržená vyjádrení a konstatoval, že k predloženému oznámení
byly uplatneny pripomínky, týkající se hodnocení významnosti vlivu stavby na životní
prostredí. Príslušný úrad na základe provedeného zjištovacího rízení nemuže vyloucit, že
zámer muže mít významný vliv na životní prOstredía obyvatelstvo.

.

Záver:
Zámer "Výhledy Barrandov, Praha 5, k. Ú. Hlubocepy" naplnuje dikci bodu 10.6, kategorie II,
prílohy C. 1 zákona C. 100/2001 Sb., o posuzovánívlivu na životní prostredí a o zmene
nekterých souvisejících zákonu (zákon
, o posuzování vlivu na životní prostredí), v platném
~není. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjištovací rízení, jehož cílem
bylo zjištení, zda zámer bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základe provedeného zjištovacího rízení dospel príslušný úrad k záveru, že zámer
"Výhledy Barrandov, Praha 5, k. ú. Hlubocepy"
bude

posuzován

podle citovaného zákona, nebot z provedeného zjištovacího rízení vyplynulo, že nelze
vyloucit, že zámer muže mít významný vliv na životní prostredí a obyvatelstvo.
Príslušný úrad požaduje zpracovat dokumentaci vlivu zámeru na životní prostredí (dále jen
dokumentace) podle prílohy C.4 k citovanému zákonu, která bude zahrnovat zjištení, popis,
posouzení a vyhodnocení predpokládaných prímých a neprímých vlivu provedení
i neprovedení zámeru na životní prostredí a verejné zdraví, a soucasne zohlední uplatnená
relevantní vyjádrení k oznámení zámeru. Dle § 7 odst. 5 citovaného zákona navrhuje
príslušný úrad zpracovat variantu rešení zámeru, která by reagovala na pripomínky
uplatnené hlavním mestem Prahou a odborem ochrany prostredí Magistrátu hlavního mesta
Prahy.
S ohledem na pocet dotcených správních úradu a dotcených územních samosprávných
celku stanovuje príslušný úrad pocet dokumentací pro predložení na 10 výtisku.
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Záver zjištovacího rízení nenahrazuje vyjádrení dotcených
ani príslušná povolení podle zvláštních predpisu.
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Ing. Jana Ci b u I k o v á
vedoucí oddelení posuzování vlivu na ŽP

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostredí
Mariánské nám. 2
Praha 1
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