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Pocetprnoh

Vážená paní vedoucl,

zasíláme Vám vyjádrení územního samosprávného celku ve smyslu zákona c.
100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých
souvisejících zákonu, v platném znení, zámeru "SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.ú.
Strašnice" .

Hlavní mesto Praha má k predloženému oznámení pripomínky z hlediska dopravy,
je treba projednat podmínky vyplývající z ochranného pásma metra, do kterého
zámer zasahuje, je treba prokázat v koordinacním výkresu, že možnost výhledové
realizace vetve trasy metra "A" v souladu s platným UP hl. m. Prahy není návrhem
bytového komplexu do výhledu 6hrožena. Dále máme pripomínky z hlediska
urbanistické koncepce a funkcních systému, mestské zelene, akustiky a
odkanalizování. Veškeré pripomínky a upozornení jsou rozvedeny dále.

Žádáme, aby vznesené pripomínky a upozornení byly zarazeny do záveru
zjištovacího rízení. Dále žádáme doplneni chybejfcích údaju v rámci dokumentace
EIA.
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S pozdravem

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostredí
Vážená paní
Ing Jana Cibuiková
Vedoucí oddelení posuzování vlivu na životní prostredí
Jungmannova 35/29
1fo 00 Praha 1

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

tel. 236002811,236002847

e-mail josef.nosek@cityofprague.cz, www.praha-mesto.cz
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Oznámení zámeru podle prílohy C. 3 k zákonu C. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých
souvisejících zákonu, ve znení zákonu C. 93/2004 Sb., C. 163/2006 Sb.,
C. 186/2006 Sb., C. 216/2007 Sb., C. 124/2008 Sb., C. 436/2009 Sb., C.
223/2009 Sb. a zákona C. 227/2009 Sb. "SAKURA PROJEKT, Praha
10, k. ú. Strašnice"

Podkladv hl. m. Prahy

Predložený zámer je zarazen dle zákona císlo 100/2001 Sb., do kategorie II, prílohy
c. 1 zákona, bodu 10.6 - Skladové nebo obchodní komplexy vcetne nákupních stredisek, o
celkové výmere nad 3000 m2 zastavené plochy; parkovište nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v souctu pro celou stavbu. Dále je zámer zarazen podle § 4 odst. 1 písmo
d) zámery uvedené v príloze C. 1 k tomuto zákonu, které nedosahují príslušných limitních
hodnot, jsou-Ii uvedeny (dále jen "podlimitní zámer") a príslušný úrad stanoví, že budou
podléhat zjištovacímu rízení; tyto zámery podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve
zjištovacím rízení. Zámer byl zarazen do kategorie II, zámery vyžadující zjištovací rízení.
Oznámení je zpracováno podle prílohy C.3 zákona o posuzování vlivu na životní prostredí.

Predmetem posuzovaného zámeru je výstavba bytových domu v Praze 10, v katastrálním
území Strašnice, v míste bývalé Becvárovy vily. Jedná se o pozemky C. parc. 11/1 a 12/1.
Predmetné území na severu priléhá k ulici V Olšinách, na jižní a východní strane sousedí s
parkem, na západe priléhají dotcené parcely k dalšímu stavebnímu pozemku, v soucasnosti
se zde nachází docasná letní restaurace. Dále na západ pokracuje zelen.

. ..

Výstavba bude tvorena tremi bloky o 6, 7 a 8 nadzemních podlažích. Bytový dum má
spolecné 1. podzemní patro, kde jsou umísteny garáže. Pouze tretí blok bytového domu má
také 2. podzemní patro, které rovnež slouží pro parkování. V bytovém dome je celkem 74
bytu a k dispozici je 55 parkovacích stání, z nichž 3 jsou urcena pro invalidy. 47 parkovacích
místse nacházív podzemníchgarážích,zbývajících8je na povrchu. -

Veškeré pripomínky jsou rozvedeny ve stanovisku HLMP.

Vviádrení hl. m. Prahy k oznámení zámeru dle zákona C. 100/2001 Sb..
..SAKURA PROJEKT. Praha 10. k. ú. Strašnice"

Z hlediska urbanistické koncepce a funkcních systému je predložený zámer situován dle
ÚPn v rozvojovém území všeobecne obytném OV-Ho Nezastavená cást zahrnuje i cást
plochy ZP (parky, historické zahrady a hrbitovy).

K funkcní ploše OV se zároven vztahuje znacka zelen vyžadující zvláštní ochranu.
V priloženém vyjádrení od MHMP/OUP bylo tom žadatel informován, predložené oznámení
se o tomto bode nezminuje.
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Funkcní plocha ZP je nezastavená obytným domem. Zámer je v souladu s funkcními
plochami.

Zámer je podmínen výjimecnou prípustností umístení nekteré z obecne prípustných funkcí
v prevažujícím podílu celkové kapacity.

J

V oznámení zminovaná operná zed (napr. na str. 31 nebo na str. 41 Oznámení) není blíže
popsána. Upozornujeme, že jde o nezastavitelné území a plochu ZP.

Upozornujeme na potrebu návaznosti s prilehlým parkem - prostupnost území.

Z akustického hlediska je treba k zámeru vypracovat hlukovou studii budoucího stavu se
specifikací hluku z venkovní dopravy a prípadných stacionárních zdroju pusobícího na
navrhované obytné objekty. Dále je treba vypracovat hlukovou studii z výstavby.

Z hlediska ochrany ovzduší byly pro vyhodnocení kvality ovzduší použity výsledky
modelování ATEM 2008, které nepoukazují. na možnost prekracován í limitu pro prumerné
rocní koncentrace N02, PM1Qa benzenu.

Vliv emisí z provozu navrženého bytového domu (parkování 55 automobilu, plynové vytápení
o celkovém výkonu 360 kW) lze pokládat za minimální. Dále lze predpokládat, že vlivem
provozu navržené zástavby nebude docházet k prekracování limitu.

Z hlediska mestské zelene je podle ,platného územního plánu zámer umísten do funkcní
. .. plochy OV-H a ZP. Celková plocha pozemku je 3778 m2, plocha OV (kde má být zámer

realizován) 2593 m2. Dle Metodického pokynu je koeficient zelene (KZ) 0,4. Dle
predloženého oznámení je KZ 0,35, je treba proverit prumernou podlažnost. Zelen tedy musí
mít výmeru (v ploše OV) 1 037,2 m2 (na rostlém terénu 777,9 m2). Dle bilance, uvedené
v oznámení, zelen na rostlém terénu bude mít rozsah 684 m2, na konstrukcích 445 m2,
celkem 1 129 m2. KZ je jako celek splnen, ale nesplnen je rozsah zelene na rostlém terénu.
Nelze tedy souhlasit s konstatováním v oznámení, že požadavky vyplývající z míry využití
územíjsou splneny. ~.

Území, do kterého je zámer umísten, je dle ÚPn zelen vyžadující zvláštní ochranu - jedná se
o ochranu celého areálu. S touto skutecností se oznámení nezabývá.

Na uvedený pozemek navazuje prilehlý park, který je predmetem pripomínek obcanských
sdružení. Tvrzení, že se nepredpokládají významné kumulativní vlivy stavby a parku je nutné
proverit (zejména pokud se jedná o vazby k obchodnímu centru a velkému množství
drobných obchodu a restaurací). V oznámení cásti G v kapitole Kumulativhí vlivy se však
tento vliv pripouští, aniž je prijato nejaké stanovisko. Na plochách ZP je uvažováno
s teréfmími a sadovými úpravami. Oznámení se však nezminuje o nutnosti koordinace
s navazující plochou parku.

V oznámení je dendrologický pruzkum, kterým bylo v míste hodnoceno 15 ks (v textu je
uvedeno 19 ks) drevin. Dle pripojeného prehledu mají být odstraneny pouze 4 položky ze
seznamu.
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Je treba výše uvedené skutecnosti upresnit a zpracovat koordinacní výkres k funkcní ploše
ZP.

iJ

Z hlediska ochrany prírody a krajiny nemáme k posuzovanému oznámení pripomínky.

Z hlediska ochrany zemedelského pudního fondu leží lokalita uvnitr soucasne
zastaveného území. v katastrálním území Strašnice, p.c. 11/1 a 12/1. Dotcené pozemky jsou
v katastru nemovitostí evidovány jako ostatní plochy a nejsou soucástí ZPF. V soucasné
dobe jsou pozemky urcené k výstavbe, nacházejí se zde pouze zbytky zpevnených ploch
(cást základu dnes již neexistující Becvárovy vily na parcele 11/1), prevládaj í zde
nezpevnené plochy, které jsou znacne zarostlé náletovou vegetací, v cásti pozemku se
nacházejí vzrostlé stromy.

Z hlediska ochrany ZPF je uvedený zámer v souladu s platným ÚPn a neznamená žádný
negativní vliv.

Z geologického hlediska a z hlediska hospodarení s odpady nemáme k posuzovanému
oznámení pripomínky.

Z dopravního hlediska máme k predloženému oznámení tyto pripomínky:

V kapitole B.11.4 (Nároky na dopravnía jinou infrastrukturu)oznámeníje uvedeno,že nový
bytový objekt bude mít k dispozici celkem 55 parkovacích stání. Protože z uvedeného není
jednoznacne zrejmé. jaká je skladba techto stání, pripomínáme. že parkovací stání pro
navrhované byty musí být rešeny v garážích (dle platné vyhlášky c. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy
o obecných technických požadavcích na.výstavbu v hl. m. Praze).

Ve výše uvedené kapitole je uveden údaj o automobilovém zatížení prevzatý z Atlasu ŽP
Prahy pro rok 2008. K tomu uvádíme, že pro potreby hodnocení vlivu na životní prostredí je
treba vycházet z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikacní síte, které poskytuje
Útvar rozvoje hl. m. Prahy, v prípade soucasného stavu též Technická správa komunikací hl.
m. Prahy. K dispozici jsou již údaje o zatížení vybrané komunikacní síte v r. 2009.

Je treba projednat podmínky vyplývající z ochranného pásma metra. do kterého zámer
zasahuje.

Navrhovaný bytový komplex nesmí znemožnit ani zkomplikovat alternativu výhledového
vetvení trasy metra A v návaznosti na konstrukcne založené vetvení u stanice metra
Strašnická. Je proto treba prokázat v koordinacním výkresu, že možnost výhledové
realizace vetve trasy metra A v souladu.s platným UP hl. m. Prahy není návrhem bytového
komplexu do výhledu ohrožena.

K technickému rešení se detailne na základe doložených príloh nevyjadrujeme, k overení
návrhu l10pravy v klidu by bylo treba doložit situacní rešení parkovacího podlaží.

Ve východním sousedství navrhovaného bytového komplexu je stávající parkovište podél ul.
V Olšinách. Lokalita vymezená tímto stávajícím parkovištem je v platném UP hl. m. Prahy
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zarazena do systému záchytných parkovišt P+R. Komunikacní rešení související
s predloženým zámerem bytového komplexu a spojené s náhradou rušeného vjezdu na
parkovište v ul. V Olšinách je treba této skutecnosti prizpusobit a vhodne upravit. Vliv
provozu možného budoucího záchytného parkingu pri ul. V Olšinách vedle navrhovaného
bytového komplexu není v oznámení nijak analyzován.

Z hlediska zásobování vodou, teplem, zemním plynem a elektrickou energií nemáme
pripomínky.

Z hlediska odkanalizování upozornujeme na skutecnost, že pres rešené území vedou tri
kanalizacní stoky, z toho dve zdené o profilech 600/1100mm a 700/1250mm a jedna
betonová o rozmerech 2100/1800mm. Všechny uvedené stoky mají dle zákona C. 274/2001
Sb., (zákon o vodovodech a kanalizacích) vymezeno ochranné pásmo. Bez souhlasu
správce stokové síte spol. PVS a.s. nelze toto území zastavet.

Z hlediska vodních toku bez pripomínek.

Z hlediska nad razených telekomunikacních sítí nemáme k posuzovanému oznámení
pripomínky.

..
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HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MEST1-\.~~~lAACQ
Rytírská 12, pošt.schr. 203,11001 PIr,

STRÁT hlavního mesta PRAHY
Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29

,. u pod cárovýmkódem

Magistrát hlavního mesta Prahy
Odbor ochrany prostredí
Mariánské nám. 2
11001 Praha 1

DOŠLOdne: 13 -01- 2011 ~'!.,

... ,~
Identifikacníúdajezpracovatele Pocetlistu .~.

Pocetpríloh
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VAŠE ZNACKA NAŠEC.J.
/00915/2011

VYRIZUJE/TELEFON

Mgr.Krcmáriková
271 087 113

PRAHA
7.1.2011

s- 756-1/Pis

Posuzování vlivu na životní prostredí dle zákona c. 100/2001 Sb. - zahájení zjišt'ovacího
rízení zámeru "SAKURA PROJEKT, Praha 10, k.ú. Strašnice".

Hygienická stanice hl.m. Prahy jako dotcený správní úrad ve veci zjištovacího rízení dle
zákona c. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých
souvisejících zákonu ve znení pozdejších predpisu, zámeru "SAKURA PROJEKT, Praha 1O,
k.ú. Strašnice ", po prostudování predložené dokumentace ke zjištovacímu rízení vydává ve
smyslu § 6 odstavce 7) citovaného zákona c~100/2001Sb. toto

vyjádrení:

Zámer z hlediska ochrany verejného zdraví dle predložené dokumentace
ke zjišt'ovacímu rízení není nutno dále rozpracovávat a posuzovat dle výše citovaného
zákona c. 100/2001 Sb.

Oduvodnení:

Predloženou dokumentaci vypracoval v prosinci 2010 K+K environmentální pruzkum S.r.o.,
Vyšehradská 320/49, Praha 2, c.zakázky: není uvedeno.

Predmetem oznámení je vybudování bytového domu, který je tvoren tremi bloky o 6, 7 a 8
nadzemních podlažích. Bytový dum má spolecné jedno podzemní podlaží, kde jsou umísteny
garáže. Tretí blok bude mít druhé podzemní podlaží, které rovnež slouží k parkování.
V bytovém dome je celkem 74 bytu a 55 parkovacích stání. 47 parkovacích míst je
v podzemních garážích, zbývajících 8 je na povrchu.

Rešené území se nachází v k.ú. Strašnice na pozemku c. parc. 11/1 a 12/1. Pozemek ze severu
priléhá k ulici V Olšinách, na jižní a východní strane sousedí s parkem, na západe priléhají
k dalšímu stavebnímu pozemku. Každý blok má svojí samostatnou plynovou kotelnu v I.NP.
Celkový výkon zdroje tepla pro vytápení, ohrev TUV a VZT bude 114 kW. Hygienická
zarízení budou vetrána radiálními ventilátory. Ve spolecné garáži budou tri výústky VZT
zarízení pro odsávání. Výdech je veden na strechu. Vqda, kanalizace, plyn a elektro budou
napojeny na mestskou infrastrukturu.

Pracovište:
pobocka Východ, Ryba1kova 39, 101 00 Praha 10
Tel.: 271 087 144
Fax.: 271 087 139

e-mail: podatelna@hygpraha.cz
www.hvgpraha.cz
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Dle predložené dokumentace se ekvivalentní hladina akustického tlaku A z dopravy
komunikace V Olšinách pohybuje v rozmezí hodnot 60-64,9 dB v denní dobe v chráneném
venkovním prostoru staveb ( fasády nejbližších obytných objektu). Provoz metra není
v dokumentaci z hlediska hluku zminován. Hluk z vnitrních zdroju hluku, z vyvolané dopravy
a ze stavební cinnosti bude predmetem posuzování v následných rízeních.

Zahájení výstavby je brezen 2011 a dokoncení v dubnu 2012.

S predloženým zámerem lze souhlasit za predpokladu. že v následných rízeních budou
detailne rozpracovány akustické pomery z dopravy ul. V Olšinách z provozu metra a
navržena akustická opatrení u všech obytných místností.

S ohledem na výše uvedené není treba zámer dále rozpracovávat a posuzovat dle z.c.
10012001Sb.

Hygienickástanicehl. m. Prahy
Rytfrská12,11001Praha1

pobockaVýchod
Ryba/kova293/39,10100Praha10

- hygienakomunální-

# /7?U~-/7 ~

~ ~~~ ~-< ~-~~- ~..~~ --- --~~

MUDr. Iva Chmelová

vedoucí oddelení hygieny komunální
. "pobocky Východ '

Pracovište:
pobocka Východ, Rybalkova 39,10100 Praha 10
Tel.: 271 087 144
Fax.: 271 087 139

e-mail: podatelna@hygpraha.cz
www.hygpraha.cz
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CESKA INSPEKCE
ŽIVOTNIHO PROSTREOf

,-
Magistrát bI. ID.Prahy
Odbor ochrany prostredí

I

,
Oblastní ínspektorát Praha

Referát integrace
WoIkerova 40111,16000 A"aha6 - Bubenec
tel.: 233 066 105 , fax: 233066 103
e-rrail: oi@ph.cizp.cz.www.cizp.cz
IC: 41 693205

Jungmannova 35/29
11121 Praha 1

L --1

Ci sl o jednací; Vyrizuje f linka f os.c. Mlsto a datum

PNIfEIN756-1fPis, ze dne 16.122010 t!ŽP/41f1PP/1019437.001/10JRJX Ing. Kališ/6507 /10105 Praha, 7.1.2011

Vec: Zahájení zjištovacího rízení zámeru "SAKURA PROJEKT, Praha 10, k. ú. Strašn;ce" po<flezákona
C. 100/2001 Sb. Oznamovatelem je spolecnost MORlAN s.r.o., IC: 27934942. Zámer spadá pod bod 10.6
Skladové nebo obchodní komplexy vcetne nákupních stredisek, o celkové výmere nad 3000 m2 zastavené
plochy; parkovište nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v souctu pro celou stavbu.

Dopisem uvedené znacky byl požádán oblastní inspektorát Praha CIŽP o vyjádrení k oznámení zámeru.
K nemu vydáváme následující komplexní stanovisko:

Oddelení odpadového hospodárství:
Z hlediska zákona C. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterých dalších zákonu, v platném a úcinném
znení, nemáme k predloženému oznámení pripomínky.
Vyriz:uje:Ing. Novotný

Oddelení ochrany vod:
Z hlediska zákona C.254/2001 Sb., vodní zákon, nemáme k predloženému oznámení pripomínky.
Vyrizuje:Šantová

Oddelení ochrany ovzduší:
Z hlediska zákona C.86/2002 Sb., o ochrane ovzduší a o zmene nekterých dalších zákonu, v platném znení,
nemáme k predloženému oznámení pripomínky.
Vyrizuje:Velen

Oddelení ochrany prírody: ,
Z hlediska zákona C. 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny, ve znení pozdejších predpisu, by1biologický
pruzkum lokality prováden až v dobe po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení káceni drevin dne
3.4.2010 c.j.: R22JP'i0-09870912009 a po vykáceni povolených drevin. Inspekci byio kácení na pozemku
C. parc. 12/1 k.ú. Strašnice hlášeno dne 8. 4.2010, což overila místním šetrením. Biologické hodnocení bylo
dle materiálu provedeno v cervnu 2010. Z techto duvodu nemohlo být biologické hodnocení objektivní.
Zminované rozhodnutí o povolení kácení drevin je zduvodneno rekultivací území, revitalizací zelene a
omezení asfaltových a betonových ploch, což je dle názoru inspekce zcela v rozporu se zámerem
spolecnosti Morian s.r.o., pro který bylo zjištbvací rízení narízeno. .
Dále chce inspekce upozornit na skutecnost, že $akura projekt lZeZcela urcite považovat za kUmulativnívliv
v kombinací s výstavbou rekreacního parku Strašnice, což není v materiálu jednoznacne uvedeno.
Rekreacnípark Strašnicejiž sám o sobe zmenší plochuparkovýchplocha zelene v oblastí. Podle informací
inspekce má být tento park oplocen, využíván jako minigolfové hrište a prístup do areálu zpoplamován.
Z tohoto pohledu se nedá takový park považovat za verejne prístupný. Výstavbou Sakura projektu by
vzhledem k již zapocaté realizaci rekreacního par't<uStrnšnice došlo k výrazné redukci volných ploch zelene.
Inspekce se v tomto smeru priklání k puvodnímu zámeru uvedeném ve výše zminovaném rozhodnuti, tedy
rekultivace území: odstraneni problematických náletových drevin, omezeni asfaltových a betonových ploch,
vycištení od komunálního a jiného odpadu atd.
Vzhledem k tomu, že je prokazatelne, že provedené kácení drevin je v prímé souvislosti s realizací zámeru,
nelze považovat predldádaný materiál za platný. Inspekce proto materiál ke zjištovacímu rízení kategoricky
odmítá, nebot stavba již byla zahájena a hodnocení biologických faktoru je s ohledem na trvalé zmeny
prirodních pomeru, ke kterým došlo kácením drevin, zcela neobjektivní a bezpredmetné.
Vyrizuje:Šimánek



Záver:
CIŽP 01 Praha má k predloženému oznámení zásadní pripomínky ze strany ochrany prírody.
lnspekce nesouhlasí s predmetným oznámením, nebot již došlo ke kácení drevin, a tím pádem
k porušení prírodníchpomefU v dané lokalite. Tvrzeni, že realizace zámeru je ve verejném zájmu, je
neobhajitelné a neprijatelné."
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Ing. Miroslav Mareš
vedoucí referátu integrace

CIŽP OJ Praha
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~ SPEKCE
CESKÁ INpROSTREDIllVOTNIHO.

Oblastní ínspektorát Praha

Referát integrace
Wolkerova 40/11, 16000 A"aha 6 - Bubenec
tel.: 233 066 105 , fax: 233066 103
e-mail: oi@ph.cizp.cz, www.cizp.cz
IC:4169 32 05

Váš dopis zn.l ze dne: Cislo jednacl:
CIŽP/41/1PP/1019437.002l11/RJX

Mlsto a datum

Praha, 9.3.2011
Vyrizuje 1 linka 1 oS.C.

Ing. Kališ/6507 110105

Vec: Doplnení informací k zámeru "SAKURA PROJEKT, Praha 10, k. Ú. Strašnice" podle zákona
C. 100/2001 Sb. Oznamovatelem je spolecnost MORIANs.r.o., IC: 27934942. Zámer spadá pod bod 10.6
Skladové nebo obchodní komplexy vcetne nákupních stredisek, o celkové výmere nad 3000 mZzastavené
plochy; parkovište nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v souctu pro celou stavbu.

Oblastni inspektorát Praha CIŽP byl požádán o stanovisko k doplneným informacím k oznámení zámeru.
K nemu vydáváme následující komplexní stanovisko:

Oddelení ochrany prírody:
V puvodním vyjádrení se oddelení ochrany prírody k zámeru SAKURA PROJEKT vyjádrilo zamítave.
Následne na to zažádala firma Marian s.r.o. o konzultaci a rešení situace. Byla sjednána schuzka, které se
zúcastnili zástupci firmy Marian s.r.o., zhotovitel dendrologického a biologického pruzkumu lokality,obcanské
sdružení Útulné Strašnice a inspektori CIŽP. .
Spolecnost Morian s.r.o. argumentovala tím, že predchozí práce na pozemku, pri kterých byly na základe
pravomocného rozhodnuti odstraneny dreviny, byly provádeny za úcelem údržby pozemku. Firma Marian
s pomocí dríve provedených dendrologických posudku prokázala, že kácené stromy byly ve špatném
zdravotním stavu a jejich kácení bylo opodstatnené.
Firma Morian s.r.o. se na schuzce zavázala ke dvema opatrením, kterými bude kompenzovat jak úbytek
drevin, tak ztráty na volne prístupných zelených plochách:
1. Firma Morian s.r.o. ve shode s odborem životního prostredí Úradu Mestské cásti Praha 10 provede
náhradní výsadbu drevin na vedlejším pozemku bývalého dopravního hrište.
2. Plochy zelene na pozemcích v okolí projektu Sakura zustanou verejne prístupné.
Pri splnení výše uvedených podmínek neftožadujeme zpracování dokumentace EIA.

" Vyrizuje: Šimánek

Záver:
CIŽP 01 Praha nemá po doplnení informací k zámeru zásadní pripomínky a již nepožaduje další
posuzování zámeru podle zákona c. 100/2001 Sb. Výše uvedená opatrení však inspekce požaduje
uvést v záveru zjišt'ovacího rízení a tedy zohlednít v následných rízeních.

Digitálne"""."", Ing.Mi,~I" M""
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Ootum 2011.03.0913,19" ->{)I'OO'

Ing. Miroslav Mareš
vedoucíreferátu integrace
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Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochranyprostredí

Jungmannova35/29
11121 Praha 1
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HLAVNÍ MESTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MESTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTREDÍ

OOP MHMP
oddelení posuzování vlivu na životní
prostredí
- zde -

~

SZn.
S-MHMP-
1022138/2010/1/00PNI

Vyrizuje/linka Datum
19.01.2011

Váš dopis zn.

Vec: Vyjádrení odboru ochrany prostredí Magistrátu hlavního mesta Prahy jako dotceného
orgánu státní správy dle § 6 odst. 6 a odst. 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),
k oznámení pripravovaného zámeru

f'

Sakura projekt, Praha10,k. ú. Strašníce

Odbor ochrany prostredí Magistrátu hlavního mesta Prahy vydává pro úcely rízení dle
zákona ke shora uvedené akci vyjádrení dotcených orgánu:

1. Z hlediska ochrany zemedelského pudniho fondu: Ing. Štefková
Bez pripomínek.

2. Z hlediska lesu a lesního hospodárství: Ing. Štefková
Bez pripomínek.

3. Z hlediska nakládání s odpady: Mgr. Wagner
Bez pripomínek.

4. Z hlediska ochrany ovzduší:lng. J. Polanská, 29.12.2010
Predložené oznámení zámeru hodnotí vliv provozu bytového komplexu (74 bytových
jednotek) umísteného pri ulici V Olšinách. Bytový komplex se skládá ze trí bytových domu
(SO 101- 6 NP, SO 102 - 8 NP a SO 103 -7 NP). Bytové domy budou mít spolecné 1. PP,
cástecne i 2. PP.
Podzemní podlaží budou sloužit k parkování s kapacitou 47 vozidel, dalších 8 parkovacích
stání bude umísteno na povrchu.
Komplex bude dopravne napojen na ulici V Olšinách.
Pri provozu bytových domu se predpokládá denne 55 príjezdu a odjezdu osobních
automobilu.
Vetrání prostor hromadné garáže bude podtlakové s nuceným odtahem znehodnoceného
vzduchu nad strechu objektu.
Vytápení každého domu bude zajišteno ze samostatné plynové kotelny, která bude umístena
vždy v technické místnosti v 1. NP. Celkový výkon každé kotelny bude 120 kW (2 kotle
BUDERUS Logano G234) s celkovou predpokládanou (ocní spotreba zemního plynu
90000 m3.

Sídlo: Mariánské námestí 2, 11001 Praha 1
Pracovište: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420236004245
fax: +420236007074
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'\Predpokládaný termín realizace zámeru je 3/2011 až 04/2012.
Hodnocený zámer byl vypracován bez alternativních variant.
Prumerné rocní koncentrace znecištujících látek v ovzduší stanovené dle modelu ATEM -
aktualizace 2008 jsou v dané oblasti v rozmezí hodnot u PMlO25 - 30 jJg/m3, u N02 24 - 26

.. jJg/m3 a u benzenu 0,6 - 0,8 jJg/m3.Jedná se tedy o oblast s dobrou kvalitou ovzduší.
K predloženému zámeru nebyla vypracována rozptylová studie. Zpracovatel zámeru pouze
konstatuje, že navržený bytový komplex bude mít malý vliv na kvalitu ovzduší v daném
územt a nezpusobí prekracování imisních limitu daných platnou legislativou v oblasti ochrany
ovzduší. S tímto názorem lze vzhledem k parametrum projektu i k celkové situaci jak je
uvedena výše souhlasit.
Z hlediska zájmu ochrany ovzduší konstatujeme, že predložený zámer i pres uvedený
nedostatek oznámení zámeru a s prihlédnutím k umístení stavby bytového komplexu není
nutno dále posuzovat v dalších stupních procesu EIA.

...

5. Z hlediska ochrany prírody a krajiny: Ing.Štefková
Zámer reší výstavbu bytového domu sestávajícího ze 3 bloku o 6,7 a 8 nadzemních
podlažích. Bytový dum má spolecné 1. podzemní patro, kde jsou umísteny garáže. Pouze
tretí blok bytového domu má také 2. podzemní patro. Poslední podlaží je ve všech prípadech
ustupující. Jednotlivé objekty budou ukonceny plochou strechou. Podzemní podlaží
s garážemi bude zastrešeno ozelenenými plochými strechami.
Pozemky urcené k výstavbe jsou nezastavené, pouze na pozemku parc.c. 11/1 k.ú.
Strašnice se nacházejí cásti základu již neexistujícího zdeného objektu.
Dle územního plánu sídelního útvaru hlavního mesta Prahy je zámerem dotceno území
náležící do plochy OV (všeobecne obytná) s kódem míry využití území H a do plochy ZP
(parky, historické zahrady a hrbitovy), na tom1o území probehnou pouze sadové a cástecne
terénní úpravy.
Pro funkcní plochu OV - H je stanoven koeficient zelene KZ=0,35. Výpocet koeficientu
zelene je v dokumentaci nejasný, napr. neodpovídá sloupec, kde má být uveden soucin pzi x
n; plocha ostatní zelene je uvedena na ruzných místech v dokumentaci rozdílne; pokud má
být plocha s mocností zeminy 0,9m a 0,3 m zapocítána 50% a 20% musí se jednat o
plochu, kde se mimo jiné nacházejí i stromy s malou korunou a v druhém prípade kere.
Soucástí dokumentace je dendrologický pruzkum a zhodnocení stavu drevin (PARKON,
David Kesl, Evropská 262, Praha 6, 162.00). V souvislosti se zámerem dojde ke kácení 4 ks

.stJ;Omu,8 ks stromu zustává zachováno a ochráneno pred nepríznivými vlivy stavební
cinnosti. Soucástí dokumentace je dále i návrh nových sadových úprava biologický
pruzkum. Na základe biologického pruzkumu (PARKON, David Kesl, Evropská 262, Praha 6,
162 00) bylo zjišteno, že se v dané lokalite vyskytují vzrostlí jedinci tisu cerveného (Taxus
baccata), který je dle zákona C. 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny ve znení
pozdejších predpisu (príloha C. II. vyhlášky MŽP C.395/1992 Sb.,) zarazen do kategorie
silne ohrožený druh. V daném prípade lze však na kere tisu pohlížet jako na jedince rostoucí
v kulture. Zámer pocítá s presazením 3 ks techto keru. V zájmovém území byl nalezen
jeden ohrožený druh živocicha podle zákona C. 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny
ve znení pozdejších predpisu (príloha C. III. vyhlášky MŽP CR C.395/1992 Sb.) a to cmelák
zemní (Bombus terrestris). Jedná se o potravní vazbu na území, hnízdo nalezeno nebylo.
Vzhledem k tomu, že chránený druh v rešeném území zrejme prímo nehnízdí a vzhledem
k velikosti plochy ZP (parky, historické zahrady a hrbitovy) a trávníkových ploch v okolí
není nutné žádat o výjimku dle § 56 zákona C. 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny ve
znení pozdejších predpisu. V následné dokumentaci požadujeme využít v rámci sadových
úprav nejen travní, ale též jetelotravní a bylinné smesi pro zachování potravní nabídky
území pro tento živocišný druh.
Zpracovatel se zabýval také vlivem na krajinu. Rešené území hodnotí jako mestskou krajinu
s prevažující spíše rozvolnenou zástavbou s pomerne hojnou zelení v zahradách. Koncepce
navrhovaného objektu respektuje charakter zástavby v této mestské cásti. Celý areál
navazuje na parkovou oblast, která se nachází jižne od komunikace V Olšinách. Doložena je
i vizualizace zámeru.

Sfdlo: Mariánské námestí 2, 110 OI Praha I
Pracovište: Jungmannova 35/29, 11121 Praha I
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420 236 004 245
fax: +420 236 007 074
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Oznámení v predložené podobe postihuje dostatecne všechny významné aspekty sledované
z pohledu zákona c.114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny, v platném znení, a proto
nepožadujeme další pokracování procesu EIA. V následné dokumentaci je však nutné
doložit prehledný výpocet koeficientu zelene a dodržet požadovanou hodnotu.

6. Z hlediska myslivosti:
Bez pripomínek.

7. Z hlediska ochrany vod:
Investicním zámerem je výstavba bytového domu tvoreného tremi bloky propojenými
spolecným podzemním podlažím. Bytový dum bude situován jižne od ul. V Olšinách na
Praze 10, k.ú. Strašnice.
V rámci zámeru je navrženo celkem 55 parkovacích stání, z toho 47 stání bude umísteno v
suterénu bytového domu a zbylých 8 parkovacích stání bude umísteno na terénu. Podlahy
garáží musí být izolovány proti pusobení prípadných úkapu ropných látek a nesmí být
odvodneny do kanalizace.
V prípade, že budou v objektu použity hydraulické výtahy, musí být jejich šachty
zabezpeceny (izolovány) tak, aby pri poruše nemohlo dojít ke znecištení podzemních vod.
Odvádení deštových vod ze zpevnených ploch je v oznámení zámeru rešeno jejich
odvedením do vsakovací retencní nádrže s prepadem do stávající stoky jednotné kanalizace.
V dalším stupni projektové prípravy je nutno zpusob likvidace deštových vod doložit
podrobným hydrogeologickým posudkem.
V oznámení jsou zmínena i možná rizika ohrožení podzemních vod a pudního prostredí
závadnými látkami (ropné látky z mechanizace po dobu výstavby). V souvislosti s tímto
bodem upozornujeme, že každý, kdo zachází se závadnými látkami ve vetším rozsahu nebo
je nakládání s nimi spojeno se zvýšeným nebezpecím, je povinen dodržovat ust. § 39 odst. 2
vodního zákona, zejména povinen pri zacházení s nimi ucinit odpovídající opatrení, aby
nevnikly do povrchových nebo podzemních vod ci do kanalizace. Dále upozornujeme, že dle
ust. § 39 odst. 9 vodního zákona je zakázáno mytí motorových vozidel a provozních
mechanismu ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti
povrchových nebo podzemních vod.

Nepožadujeme pokracovat v posuzování podle zákona.

Toto vyjádrení je vydáváno dle § 154 zákona C. 500/2004 Sb., správní rád.

;VA- lAJ
Ing. Jana Cit> u I k o v á

vedoucí oddelení posuzování
vlivu na životní prostredí

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

Sídlo: Mariánské námestí 2, 110 O1 Praha 1
Pracovište: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420236004245
fax: +420 236 007 074
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HLAVNÍ MESTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MESTA PRAHY

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉCE A
CESTOVNÍHO RUCHU

Vnitrní sdelení

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

MHMPP05LKMLM

s---- ~
-MHMP 1 022 138/2010/00P

,,'

Datum 04.01.2011':o.i'''''''. OCetstran
PocellislU >~~'

Pocel príloh

Vec: ZJlstovacÍ rízení zámeru "SAKURA projekt, Praha 10, k.ú. Strašnice~'
parc.r. 11/1, 12/1, k.ú. Strašnice, V Olšinách, Praha 10

Vážení,

Magistrát hl. m. Prahy, odbor kultury, památkové péce a cestovního ruchu (dále jen
MHMP OKP), jako orgán státní památkové péce na území hlavního mesta Prahy vecne a
místne príslušný podle zákona' C. 20/1987 Sb., o státní památkové péc~ ve znení
pozdejších predpisu (dále zákona), obdržel Váš dopis cj. S-MHMP-
1022138/2010100P/VI/EIN756-l/Pis ze dne 16.12.2010, týkající se zjištovacího rízení
zámeru "SAKURA projekt, Praha 10, k.ú. Strašnice".

Ve výše uvedené veci Vám MHMP OKP sdeluje následující:

Umístení stavby spocívající v novostavbe bytového domu tvoreného tremi bloky s 6, 7 a
8 nadzemními a 1, 2 podzemními podlažími není v rozporu se zájmy památkové péce.

Dotcené nemovitosti leží v ochranném pásmu památkové rezervace v hL m. Praze,
vyhlášeném rozhodnutím býv. odboru kultury NVP c.j. Kul/5-932/81 ze dne
19.5.1981 o urcení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho
doplnkem ze dne 9.7.1981, kterými se urcuje toto ochranné pásmo a podmínky pro
cinnost v nem.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona c. 20/1987 Sb., o státní památkové
péci, ve znení pozdejších predpisu, bude prípravná a projektová dokumentace
zamýšleného zámeru predložena MHMP OKP k projednání dle ustanovení § 14 odst. 2,
3, § 44a odst. 3 citovaného zákona.

Zámer je zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má tedy již
od doby prípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona c. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péci, ve znení pozdejších predpisu, vuci Archeologickému mtavu.
Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávnené organizaci

o k uložení
O na vedomí
O k vyrízení
O ke zpracování stanoviska
O ke zpracování návrhu odpovedi

o ke zpracování materiálu
O k prepracování
O do programu
O jednání

Termín:
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provést na dotceném území záchranný archeologický výzkum. Jeho zajištení je nutno
projednat v dostatecném.predstihu pred zahájením výkopových prací a stavební cinnosti.

S pozdravem

Hlavní mesto Praha
Magistrát hl.m. Prahy
Jungmannova 35/29

11:/~11~ r"\, '

Jan KnežÍnek
reditelodboru
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Identifikacníúdajezpracovatele",Pocet listu ",', ",,:,'

V' r'f'dZe4: f;:*!fll'f.

Pocetpríloh l. ,,"',

Vec: Sakura proj't\lt,f'í"á.h!íi i~,i\..u"'S\ta~bi~'e - pllp\)tbiD.~) 1\.uukume1iÚu.:l
Ohodnocení vlivu na životní prostredí

Podáváme tímto pripomínkyk výše uvedené dokumentaci podle zákona C. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu
na životní prostredí a o zmene nekterých souvisejících zákonu (zákon o posuzování vlivuna životní
prostredí), ve znení f)ozdejšfch pred"iSu (dále jen .'Zákon o EIA").

1) Pozemky, které mají být zastaveny, ~. parc.c. 11/1a 12/1, k.ú. Strašnice, spadají v soucasné dobe jednak
do kategorieOV,lj.Všeobecneobytné,jednakPP,tj. parkya parkoveupravenéplochy.Poslednejmenované
jsou plochami:ze:zákonane:zastavitelnými.Navíc v konceptunovéhoúzemníMoplánujsou oba po!:emky
navrženy jako ZP - neme\oby zde tedy vubec dojít k zástavbe. Výstavba je tedy v rozporu sWOouclrn
územnímplánema znamenánevratnoulikvidacicástizelene v dané lokalite.

,2) .;Obe varianty hmotových studií (11-ti podlažní, resp. 8-mipodlažní obytný dum), které firma KRR
Architektura predložila a se kterýmibylo O.s. seznámeno, vykazovaly dle analýzy Komise územního rozvoje
MC P10 ze dne 27.4.2009 závažné nesrovnalosti, které jsou rozvedeny níže. Požadujeme informaci, jakým
zpusobem by\ytyto nedostatky ,k dnešnimu dni vyporádány.

N~S!rQvnqIQsti v prQj~ktu:
a) zasahováni stavby do nezastavitelné funkcní plochy PP.
b) hmotová studie druhé varianty (8-mi podlažní dum) obsahovala vnitrní rozpory, takže napr. nebylo ani
možné spocítat koeficient podlažnfch ploch KPP.
c) chybející podklady pro výpocet dopravy v klidu v již beztak neúsnosne zatížené oblasti ctvrti Strašnlce.
d) nerešena odstupová vzdálenost k sousednímu zastavitelnému pozemku parc. C.13/4.
e) stavba je situována bez urbanistické vazby na koncepci zástavby
podél ul. V Olšinách a nedodržuje jeji ulicní cáru. Ulice v Olšinách se má v dohledné dobe stát privadecem
na mestský okruh, což citelne zahustfprovoz a navýší pocet aut~ícich tuto komunikaci. Takto rušná
komunikace není vhodná k výstavbe bytového komplexu. f) koncepce ot>ytného domu by mela být
otevrenej§í k okolnímy pro~ton.l.

3) Plánované budovy jsou vzhledem k okolí jsou neprimerené - významne negativne zmení stávající
panorama oblasti, stanou se nevítanou dominantou v oblasti, která byla dosud zelení a budou nevhodne
presahovat výškovou úroven okolní zástavby.



,

4) Stavba si vyžádá kácení stromu. Kroky, které byly v tomto ohledu již ucineny, jednoznacne podporují
domnenku, že stavba neumožni zachovat zelený charakter výše zminených pozemku. Je treba posoudit,

, zda stromy, které mel investor povinnost na pozemku zachovat, již nebyly neodbornou manipulaci
poškozeny, což se projeví v príštím vegetacním období.

Vzhledem k výše uvedenému nesouhlasíme s výstavbou Sakura projekt, Praha 10, k.ú. Strašnice.

S pozdravem

!lfvc~ !
Ivana Mádrová

predsedkyne 05 Útulné Strašnlce

Nosická 12, 10000 Praha 10

. '"
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MAGISTRÁT hlavního mesta PRAHY
Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29

PIC uvedený na samolepícím štítku pod cárovým kódem

D O POR UC E NE + e-mailem

Odbor ochrany prostredí MHMP

oddeleníEIA

DOŠLOdne: - 1 -01-2011

Identifikacníúdaiezpracovatele pocellistu ,,;>i.,*"1
.../...:;::.

"oe1'..",

Jungmannova c. 29

11O00 P r a h a 1

. Pocetpríloh

V Praze dne 5.1.2011

Vec: Sakura projekt, P. ~aha10, k.ú. Strašnice -písemné vyjádrení k oznámení EIA

K dnešními dni koncí lhuta k vY.iádrenía toto podání je proto vcasné.

Sdelujeme, že celé oznámení je zpracováno jednovariantne a že je celé vedeno zájmem
komercní zámer jednoznacne zpruchodnit. Jde ovšem o návrh umístit a zhotovit v lokalite -
obklopené parkovou zelení a ze severu pak velkokapacitní dopravne zatíženou komunikací V
Olšinách bytový komplex o 74 bytech a 55 parkovacích stání. Má jít o tri objekty o 6 - 8 NP, z

~ichž jeden jev prímém dotyku s uveenou komunikací.

Vnesení nové bytové funkce je prípustné pouze pokud tím nedojde o prekrocení limitu
zatížení v území. Hlukové limity prinejmenším u objektu pri ul. V Olšinách budou bezpochyby
prekroceny. Oznamovatel zde uvádí ponekud zastaralý údaj o intenzite dopravy. V roce 2008 prý
byl zjišten prujezd 16.676 vozidel v dobe od 6.00 cdo 22.00 hod. neudeláme chybu, pokud
prijmeme predpoklad cca 20 tis. vozidel všeho druhu za 24 hodin. Konstatování, že akustický tlak
na fasáde bude mít hodnoty v intervalu od 60 do 64,9 dB je podle všeho podhodnocené.
Pochopitelne je rozhodující ekvivalenstí hodnota akustického tlaku v chráneném venkovním
prostoru obytné stavby - pred fasádou. O tom zde není ani zmínka.

Rovnež konstatování, že imisní zatížení lokality je podlimitní se vztahuje pouze k
celorocním limitum, jež jsou ovšem víceméne vycerpány - u PMIOmá jít o rozpetí v intervalu 25 -
30 p,g/m3, pricemž limit rocního prumeru je 40 p,g/m3. Lze predpokládat radu dní v roce s
prekroceQÍII1denního limitu 50 p,g/m3.Vzhledem k tomu, že tato konstatování nejsou podložena
žádným merením nebo výpoctem, lze predpokládat, že jde o pouhý odkad, který konventuje
komercnímu zámeru. Obdobneje tomu i s hodnotami N02.

V centrálních územích hlavního mesta je ve smyslu platného ceského právního rádu vždy
predem provést prukaz míry záteže území a v žádném prípade není dovoleno podlimit menit
novými zásahy v území na nadlimitní zátež ani zvyšovat již zjištenou nadlimitní zátež. Obzvlášt je

1
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nutno dbát na to, aby nová obytná funkce nevzikalatam, kde celková zátež území dosahuje limitu a
s novostavbou (napr. s jejími plynovými kotelnami a dopravní obsluhou) již muže limit i prekrocit.
Je nutno zduraznit, že jde o rezidencní projekt k trvalému, i celoživotnímu bydlení, musí u nej být
zabráneno zvyšování zdravotních rizik z kontinuální dlouhodobé záteže. Taktéž u okolních
stávajících obytných staveb.

Právní rozbor nezákonnosti nadlimitní zátežeje prílohou tohoto podání.

Tyto otázky nelze presvedcive zodpovedet bez provedení celého posouzení EIA, v nemž
bude predpožena rozptylová a hluková studie a obe rádne projednány. Jde rovnež o jistý precedent
pro trvající obecný a celoplošný tlak developeru na zahuštování zástavby v centrálním území
mesta, a to i tam, kde je urbanistický vývoj lokality již dovršen a další výstavba nebyla nikdy
predpokládána.

Z techto duvodu požadujeme, aby byla provedena cel á procedura posuzování vlivu
na ŽP a verejné zdraví podle zákona c. 100/2001 Sb.

Ateliér pro životní prostredí, o.s.
Praha 4 - Podolí, Ve Svahu 1, PSC 14700

_.~ ---

. ~~~;t~up~ý ., .. ~ ~~
JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem se sídlem Za
Zelenou liškou 967, Praha 4, PSC 14000, vedeným
v seznamu Ceské advokátní komory v Praze pod c.
2545 na základe plné moci již dorucené tomuto úradu

j UDr. P~..trKuhart
Za Zelenolllilkoll967,

(4000 .
..2-

2
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K protiústavnosti a nezákonnosti nadlimitní záteže životního prostredí

právní rozbor,

Ústavní porádek CR obsahuje rovnež Listinu základních práva svobod (p. 2/1993 Sb.,
dále jen Listina), jež ve svém cI. 35 odst. 1 priznává každému právo na príznivé životní prostredí. Je
to rovné právo pro všechny. Listina to ríká ve svém cI. 1jednoznacne: "Lidé jsou svobodní a rovní
v dustojnosti i vprávech. Základnípráva a svobodyjsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlcitelné a
nezrušitelné." Príznivé životní prostredí není definováno jako antropogennenedotcení prostredí -
to ve strední Evrope už prakticky vymizelo - ale jako prostredí antropogenne zatežované pouze
podlimitne, tedy prostredí znecištované a zatežované dusledky lidské cinnosti vcetne všemožných
fyzikálních, chemických ci biologických emisí a cinitelu (vcetne hluku, svetla, ruzných zárení,
zápachu atd.) v míre, jíž pripouštejí ceské zákony, tedy jež nedosahuje mezních hodnot, limitu, jež
neprekracuje meze tolerance a prípustné cetnosti prekrocení predepsaných hodnot apod.

Tuto základní ústavní ideu dále rozvíjí zákon o životním prostredí v platném znení (c.
17/1992 Sb.). Definuje únosné zatížení území, a to v § 5: "Únosné zatížení území je takové
zatížení území lidskou cinností, pri kterém nedochází k poškozování životního prostredí, zejména
jeho složek, funkcí ekosystému nebo ekologické stability. "

Dále definuje znecištování životního prostredí ve svém § 8 odst. 1: "Znecištování životního
prostredí je vnášení takových fyzikálních, chemických nebo biologických cinitelu do životního
prostredí v dusledku lidské cinnosti, kteréjsou svou podstatou nebo množstvím cizorodépro dané
prostredí." Toto znecištování muže být podlimitní, tedy dovolené, nebo nadlimitní, tedy
protiprávní.

Dále definuje poškozování životního prostredí ve svém § 8 odst. 2: "Poškozování životního
prostredí je zhoršování jeho stavu znecištováním nebo jinou lidskou cinností nad míru
stanovenou zvláštními predpi$Y."Poškozováni prostredí je již jednoznacne pouze nadlirnitnía-tedy
protiprávní. ..

V § 11 tento zákon stanoví, že: "Území nesmí být zatežováno lidskou cinností nad míru
únosného zatížení. "

V § 12 pak uvádí "Prípustnou 'míru znecištování životního prostredí urcují mezní
.hodnoty stanovené zvláštními predpisy; tyto hodnoty se stanoví v souladu s dosaženým
stavem poznání tak, aby nebylo ohrožováno zdraví lidí a aby nebyly ohrožovány další živé
organismy a ostatní složky životního prostredí. Mezní hodnoty musejí být stanoveny s
prihlédnutím k možnému kumulativnímu pusobení nebo spolupusobení znecištujících látek a
cinností."

Konecne v § 13 je definována zásada predbežné opatrnosti, reagující na nevyhnutelne pouze
dílcí poznání reálných souvislostí a na bežnou míru nejistoty a pravdepodobnosti, jež provází lidské
poznání sveta: "Lze-li se zretelem ke všem okolnostempredpokládat, že hrozí nebezpecí nevratného
nebo závažného poškození životního prostredí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému
poškození skutecne dojde, duvodem pro odklad opatrení,jež majípoškození zabránit. "

Z uvedeného je zrejmý ústavní a zákonný zákaz zatežování kteréhokoli území nad
prípustnou míru, jíž opet jako u príznivého životního prostredí definuje jeho zatežování lidskou
cinností pouze v podlimitním rozsahu.

K tomu je nutno doplnit, že ústavodárce zahrnul duležitá ustanovení do ústavní úpravy
základníhoprávana vlastnictví.V cI. 11Listinyodst.3 se stanoví:" Vlastnictvízavazuje.Nesmíbýt
zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chránenými obecnými zájmy. Jeho
výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, prírodu a životní prostredí nad míru stanovenou zákonem. "

Je tedy zrejmé, že ústavní porádek stanoví jednoznacná omezení výkonu vlastnického práva tím, že
tím nesmí být zpusoben nadlimitní stav environmentální záteže území ani poškozování lidského
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zdraví a v rozporu s obecnými zájmy, mezi než nepochybne patrí zájem na zachování obyvatelnosti
"území a uchování príznivých životních podmínek. To tedy platí zejména pro nové zámery. Rada již

realizovaných antropogenních zámeru zpusobila v minulosti nadlimitní zátež složek životního
prostredí a dotcených území. To je právne rešeno možností vydání docasných výjimek (taková
zákonná možnost je stanovena v zákonech o verejném zdraví, o vodách, o ochrane ovzduší i jinde).
Takového prechodného a výjimecného období má být vždy využito k opatrením, jež mají vést k
postupné redukce záteže na podlimitní úroven.

U nových zámeru je nutno zcela nekompromisne trvat na dodržení a neprekracování
imisních limitu a hlukové záteže, prípadne dalšího pusobení na okolí nad míru stanovenou právními
predpisy, a to v kontextu již existujícího pozadí antropogenního puvodu. V ceském právním rádu
není právní opora pro to, aby byl odsouhlasen, umísten a povolen zámer, u nehož je již od
pocátku spolehlive dokumentováno, že spolu s již existujícím antropogenním zátežovým
pozadím v lokalite prekrocí závazné limity nebo jejich již existující prekracování dále zvýší.
Takový výsledek lze dosáhnout pouze v rozporu s právním rádem tohoto právního státu.

Z výše uvedeného rovnež jasne vyplývá, že nemá ústavní oporu delení obcanu (kterí jsou si
navzájem rovni ve svých ústavne zarucených právech) na ty, kdo budou mít zachováno príznivé
(jen podlimitne zatežované) životní prostredí a na jiné, kterým bude zhoršen stav jejich životního
prostredí nad prípustné limity a napr. argumentovat vysokou cetností tech prvých proti nízkému
poctu tech druhých, protože ústavní porádek stanoví rovné právo na príznivé životní prostredí pro
každého. I kdyby bylo neco takového právním predpisem stanoveno, bylo by takové ustanovení
ústavnesoudním prezkumem zrušeno. ~

Z uvedeného prehledu plyne záver: Veškeré navrhované zásahy v území musí být
provázeny presvedcivým prukazem, že jejich uskutecnením nedojde k prekrocení prípustné
míry zatežování a znecišt'ování prostredí, tedy k nadlimitní záteži územÍ. Pokud již objektivne

- v-Ausledk!Lli!lské-šim~Jlsji=-existYJ~~v daném.ú~ewí nadliru.itnJ~ež, te!ly p~otip.r.i-!']!t.sj:~~,AJJlK
je nutno u navrhovaného zásahu podat presvedcivý prukaz toho, že provedením tohoto
zásahu nedojde ani v minimální míre k pritížení nadlimitní záteže nebo bude zajišten pokles
záteže pod predepsané mezní hodnoty - limity. Bez takového prukazu je odsouhlasení, umístení
ne~o povolení zásahu nezákonné, ba protiústavní a príslušné dotcené orgány i stavební úrady, jež
mají hájit vymezené verejné zájmy a místo toho souhlasí se zpusobením bezpráví nebo s jeho
prohloubením, závažným zpusobem porušují zákon a jednají hrube chybne.

'''"'
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DOŠLOdne: - 7 -01- 2011

Identifikacníúdajezpracovatele Pocellistu

Pocetpríloh

Vec: Vyjádrení nesouhlasu

~;)1J.J>ld~

VáženÍ-

jako obyvatelka mestské cásti Praha 10 si dovolujivyjádritnesouhlas se stavebním zámerem
-SAKURA PROJEKT. Domnívám se, že daný projekt sníží kvalitu života v blízkosti mého
bydlište.
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Identifikacníúdajezpracovatele Pocetlistú

PocetpríiW p'ra,Ž'e;"dne 3.1.2011

Vec: Vyjádreni k Qznámení zámeru SAKURAPROJEKT,Strašnice, Pral1a10

Podávám timto pripomínkyk 'tý'e uvedené dokumentaci podle zákona c.10Of2001Sb., o posuzování
vlivuna životní prostredí a o zmene nekterých,souvisejícíchzákonu (zákono posuzování vlivuna
životníprostredí), ve zneni pozdejších predpísu (dálejen ,,zákono EIA"). .

1) Pozemky, které majl být zastaveny, tf. parc.c. 11/1 a 12/1, k.ú. Strašnice, spadají v soucasné dobe jednak
do kategorie OV, tj. všeobecne obytné, jednak PP, tj. parky a parkove upravené plochy. Posledne
jmenované jsou plocha",,! ze :zákona nezastavitelnými. Navíc vkónceptu nového územního plánu jsou oba
pozemkynavrženyjakoZP ~ nemelo by zde tedy vQbecdojít k zástavbe. Výstavba je tedy v rozporu s
budoucím územním plánem.

2) Obe pOvodnivarianty hmotových studii (11podlatní, resp. 8 podlažní obytný dOm),které firma KRR
. Architektura predložila a se kterými bylo O.s.seznámeno, vykazovaly dle analýzy Komise územního rozvoje

MCP10zedne27.4.2009 zavažné nesrovnalosti, které jsou rozvedeny nite. Požaduji informaci, jakým
zpusobem byly tyto nedostatky k dn(j!šnímudni vyporádány. .

Nesrovnalosti v projektu:
a) zasahováni stavby do nezastavitelné funkcni plochy PP.
b} hmotová studie druhé varianty (8 podlažní dQm) obsahovalavnitrní rozpory; takže napr. nebylo ani motné
spocítat koeficient podlatnlch ploch KPP.
c),chybejlcí podklady pro,výpocet dopravy v klidu v již"",bttZtaltneÚsnosne"-zatl~ené",,oblasti ctvrti..strašl]jce. =
d) nerešena odstupová vz<tálenostk $ousednímu zastavltelnému pozemku parc. C,13/4. '

e) stavba je situována bez urbanistické vazby na koncepci zástavby podél ul. V Olšinách ~ nedodržuje jejr
ulicni cáru. Ulice v OTšináchse má v dohledné dobe stát pfivadecem na mestský Ókruh,což citelne zahustl
pro\10Za navýšl pocet aut vyutivajlcich tuto komunikaci. Takto rušná komunikace není vhodná k výstavbe
bytového komplexu.
f) koncepce obytného domu by mela být otevrenejšl k okolnímu prostoru

3) Plánované budovy jsou vzhledem k okoll neprimerené-významne negativne zrneni stávajfci panorama
oblasti, stanou se nevítanou dominantou v oblasti, která byla dosud zeleni a budou nevhodne pfesahovat
výškovOli úroven okoln! zástavby. .

4) Stavba si vyžádá kácení stromu. Kroky, které byly v tomto ohledu již ucineny, jednoznacne podporuji
domnenku, že stavba neumožní zachovat zelený charakter výše zmínených pozemku. Je treba posoudit,

~da stromy, které mel investor povinnost na pozemku zachovat, již nebyly z našeho hlediska neodbornou
,rrlfnipulacl definitivne poškozeny,což se projeví v prištlm vegetacnim období.

5} Ulice v Olšinách je plánována jako pnvadec na mest$kýokruh, což citelne ovlivní dopravnl situaci v této
lokalite. Výstavbou dalších ol;>ytnýchdomu dojde opet ,kzahušteni provozu, hlavne pak dopravy v klidu-
parkovací prostory jsou již ted kritické.

Vzhledemk výše uvedenému nesouhlasim s výstavbou SAKURAPROJEKT,Praha 10. k.ú.Strašnlce

S pozdravem

J..




