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HLAVNí MESTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MESTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTREDí

Váš dopis

zn. SZn.

S-MHMP-61014/2011/00PNI/EIA/760-2/Lin

Vyrizuje/linka
Bc. Linda / 5911

Datum
3.5.2011

ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO RíZENí
podle § 7 zákona C.100/2001Sb., 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:

Rezidence Zelený pruh, Praha 4

- Braník,

Podolí

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 4
Braník, Podolí

Oznamovatel:
BELLMARK ASSET MANAGEMENT a.s., IC: 28221966, Antala Staška 1670/80, 14046

Praha 4

Charakter a kapacita zámeru:
Zámerem je výstavba Rezidence Zelený pruh (RZP) na pozemcích parc. C. 310/2, 310/60,
'" 310/79 a 310/149 v k. Ú. Braník a 1853/74 v k. Ú. Podolí. V soucasné dobe se na pozemcích
nachází budova polikliniky Na Zeleném pruhu. Zámer predpokládá demolici polikliniky a presunutí
zdravotnických služeb do objektu polikliniky Budejovická.
RZP se skládá ze 4 bytových domu o 9 až 12 nadzemních podlažích, pod kterými jsou umístena
2 podzemní podlaží, ve kterých budou umísteny garáže, technické zázemí a sklepy. Celkem zde
má být umísteno 166 bytových jednotek a cca 800 m2 komercních ploch.
Doprava v klidu má být rešena 228 parkovacími stáními (PS), z toho 177 PS je umísteno
v podzemních garážích a 51 PS bude umísteno na terénu. Napojení na dopravní infrastrukturu
bude rešeno z ulice U Družstva Práce a Roškotova. Z ulice U Družstva Práce jsou vedeny vjezdy
do podzemních garáží.
Objekt bude vytápen systémem centrálního zásobování teplem.
Celková plocha rešeného území dle oznámení ciní 13847 m2, z toho zastavená plocha ciní 5 981
m2, plocha komunikací je 936 m2, plocha parkovišt 818 m2 a plocha chodníku je 1 595 m2.

Zjištovací rízení:
Pri zjištovacím rízení u zámeru ve smyslu § 4 odst. 1 písmo b), c), d) a e) se zjištuje, zda
a v jcrl'<émrozsahu 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,
Sídlo: Mariánské námestí 2, IlO 01 Praha 1
Pracovište: Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236004245
fax: +420-236 007074

".

2/10

S-MHMP- 61014/2011/00PNI/EIA/760-2/Lin

zda zámer svou kapacitou dosahuje limitníchhodnot 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 (leden 2011) bylo zpracováno podle prílohy c.3 zákona RNDr. Zbynkem
Alincem, držitelem autorizace dle zákona. V oznámení je popis soucasného stavu dotceného
území a jsou identifikovány ocekávané vlivy pri realizaci i provozu zámeru. Zámer je navržen jako
invariantní.
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. 1008/2011 ze dne 11. 04. 2011),
. mestská cást Praha 4
(vyjádrení c.j. P4/14R-321/11/0KAS/SYR ze dne 21.04.2011),
. Hygienická stanice hlavního mesta Prahy
(vyjádrení c.j. J.HK/292/5001/11 ze dne 24.02.2011),

.

Ceská inspekce životního

.

(vyjádrení c.j. CIŽP/41/IPP/1101574.001/11/RJX ze dne 15. 02. 2011),
odbor kultury, památkové péce a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mesta Prahy
(vyjádrení c.j. S-MHMP 87565/2011/Kou ze dne 24.2.2011),

.

odbor ochrany prostredí

prostredí

Magistrátu

hlavního mesta Prahy

(vyjádrení SZn. S-MHMP-0061014/2011/1/00PNI
.

ze dne 09.03.2011).

Príslušný úrad dále obdržel následující vyjádrení verejnosti:

.
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.
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.
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obyvatelé domu Roškotova 1737/6 (39 podpisu) (vyjádrení ze dne 17. 02. 2011),
Ing. Jirí Rocek (vyjádrení ze dne 17. 02. 2011),
Gita Tucná + 5 podpisu (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
JUDr. Martin Vlk (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Ing. Antonín Slabý (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
obyvatelé domu C.42 (5 podpisu) (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
JUDr. Lenka Leszay (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Mgr. Karel Pinkas (vyjádrení ze dne 17.02.2011),
Vlasta Tichá (vyjádrení ze dne 17. 02. 2011),
SVJ Roškotova 1737/6 (42 podpisu) (vyjádrení ze dne 17. 02. 2011),
Mgr. Zdenek Šesták (vyjádrení ze dne 17. 02. 2011),
Danuše Valentová, Radim Smetka a Martin Vavrouš (vyjádrení ze dne 16. 02. 2011),
manželé Vlnoví (vyjádrení ze dne 17. 02. 2011),
Ing. Helena Zakourilová (vyjádrení ze dne 16. 02. 2011),
JUDr. Petr Kalenskýa MonikaKalenská(vyjádreníze dne 15. 02. 2011),
Jirí Kolár (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
MUDr. Š. Rahmatová (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Jaromír Lauer a Jarmila Lauerová (vyjádrení ze dne 16. 02. 2011),
Mariana Durasová (vyjádrení ze dne 16. 02. 2011),
paní Kotulicová + 6 podpisu (vyjádrení ze dne 16. 02. 2011),
Petr a Eva Vacíkovi (vyjádrení ze dne 21. 02. 2011),
Ing. Bohumil Bálek (vyjádrení ze dne 14.03.2011),
Mgr..Filip Štys, Ing. Dalibor Štys a MUDr. Tereza Štysová (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Ing. arch. Milan Honzík a Mgr. Ivanka Honzíková (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Miron Kotulic + 45 podpisu (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Tomáš Kopriva + 11 podpisu (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Eduard Vacínek + 2 podpisy (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
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Šárka Bokocová + 7 podpisu (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Valeria Kuchynková a Miron Kuchynka (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Anna Slavíková + 3 podpisy (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Michal Mužík + 3 podpisy (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Ing. Martin Vild a Zdena Vildová (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Marie Vanková (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
MUDr. Tereza Mošnová (vyjádrení ze dne 16. 02. 2011),
Alena Kalašská a Eva Rusová (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Ing. Jan Gajda a Ing. Kristina Gajdová (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Marie Benešová (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Spolecenství vlastníku domu Podolí c. p. 907 (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Eva Feixová (vyjádrení ze dne 16. 02. 2011),
paní Pilinová (vyjádrení ze dne 16. 02. 2011),
Jaroslav Hašek, Emilie Hašková, Milan Hašek (vyjádrení ze dne 16. 02. 2011),
paní Jantacová (vyjádrení ze dne 16. 02. 2011),
Lukáš Chotovinský (vyjádrení ze dne 16. 02. 2011),
Jaroslav Rozlílek (vyjádrení ze dne 16. 02. 2011),
Petr Lochman (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Zdenek Zvonar (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Jaroslav Voríšek (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Mgr. Petr Švec (vyjádrení ze dne 17. 02. 2011),
Dagmar Dospelová a Václav Dospel (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Vladimír Rauch a Jarmila Rauchová (vyjádrení ze dne 14.02.2011),
paní Paulusová a paní Stanková (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Ing. Iva Kopecká a Daniel Kopecký (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Jirí Janák (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Irena Hercíková a Jirí Hercík (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Daniela Pešková (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Olga Hokrová + 9 podpisu (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Miroslava Vopálková a Ing. Zuzana Pospíšilová (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Zdenka Pirná (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Monika Pirná (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011)
Jirí Pirný (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Jirí Pirný ml. (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Markéta Pešková(vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Zdena Ostrihonová a Jan Ostrihon (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Ing. Jaroslava Barešová (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Jan Chvála (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Alena Kronová (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Ing. arch. Kunová (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
pan Líbal (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Jirina Humhejová, Hynek Humhej, Linda Humhejová (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Ludmila Voríšková (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Tána Hájková a Milan Kadera (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Miloslava Milena Kulvejtovi (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Nora Lebrová, Jarmila Kroupová a Šárka Lebrová (vyjádrení ze dne 14. 02.2011),
David Rauch (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Lenka Hrdá (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Hana Petrová (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Jirí Janák (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Ing. František Vanek (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Hana Hofmannová, Eduard Hofmann, Vlasta Hofmannová a Karolína Hofmannová (vyjádrení
ze dne 14. 02. 2011),
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Bc. Martina Kumštová, Ing. Pavel Kumšta a Miroslava Kumštová (vyjádrení ze dne 14.02.
2011),
Zuzana Roubalová a Jaroslava Krištanová (vyjádrení ze dne 14. 02. 2011),
Dr. Svetla Prokešová (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Veronika Zikmundová (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011),
Konzervator a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka (vyjádrení ze dne 9.02.2011),
Obcanské sdružení ZELENÁ LINIE PRAHY (vyjádrení ze dne 16. 02. 2011 a ze dne 14.03.
2011 ),
Obcanské sdružení ochráncu a prátel Podolí, Braníku a Krce (vyjádrení ze dne 15. 02. 2011
a ze dne 16. 02. 2011),
Obcanská sdružení: Sdružení obcanská iniciativa Pankráce, Pankrácká spolecnost, Tilia
Thákurova, Zelené Kavcí hory a Ateliér pro životní prostredí (vyjádrení ze dne 10. 02. 2011).

Podstata jednotlivých vyjádrení je shrnuta 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 zámer je dle
územního plánu situován v prevážné cásti v území všeobecne smíšeném SV-E, severovýchodní
cást je v území stabilizovaném OB. Z funkcního hlediska lze umistovat bydlení ve smíšeném
území, ale jako výjimecne prípustné je posuzováno umístení nekteré z obecne prípustných funkcí
ve všeobecne smíšeném území v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %. Zámer predstavuje
obytnou skupinu, mel by být tedy podmínen sQuhlasem s výjimecnou prípustností.
HMP dále konstatuje, že navrhovaná zástavba se významne uplatní v dálkových pohledech, což
je treba doložit a zvážit. Realizace zámeru je podmínena demolicí stávajícího objektu polikliniky,
jejíž cást je využita jako nemocnice s lužky následné péce. Zdravotní služby poskytované
v poliklinice mají být zcela zajišteny v rozšírené poliklinice Budejovická.
Dále se konstatuje,

že pro navrhovaný

prírustek

obyvatel

(350

-

400) je nutno overit dostatek

kapacit stávající vybavenosti v oblasti predškolního a základního školství.
Z akustického hlediska bez pripomínek.
.

.z hlediska ochrany ovzduší HMP uvádí, že v predloženém oznámení je uvedeno, že dopravní
zatížení se vlivem zrušení stávajícího parkovište pro návštevníky sníží. Imisní situace
v zájmovém území byla vyhodnocena podle výsledku merení na stanici AIM v Braníku a na
základe výsledku modelování kvality ovzduší ATEM v r. 2008. Studie uvádí, že v dané lokalite
nedochází k prekracování limitu pro prumerné rocní koncentrace N02, benzen a PM1Q.
Krátkodobé maximální hodnoty koncentrací PM1Qa N02 nejsou vyhodnoceny. Ve studii jsou
uvedeny grafické prílohy, ve kterých jsou vyznaceny príspevky emisí z provozu navrhovaného
komplexu.
HMP dále uvádí, že ve studii se konstatuje, že navrhovaná obytná zástavba nebude podl~
predpokladu modelování SYMOS zdrojem emisí, které by po souctu s celkovým imisním pozadím
zpusobila prekracování limitu pro kvalitu ovzduší. Ovšem studie neuvádí celkovou imisní situaci
pro krátkodobé maximální prekracování škodlivin PM10a N02.

.

Z hlediska mestské zelene HMP uvádí, že je podle ÚPn zámer umísten do funkcních ploch SV-E
a OB bez stanovení míry využití území. Z hlediska zelene je zámer výstavby veže D umísten
cástecne do plochy se zvýšenou ochranu zelene. Výmera obou funkcních ploch je celkem 13 847
m2.
Navrhované objekty vyrustají ze spolecné podnože o jednom až dvou podzemních podlažích.
Prevážná rozloha ploch zelene je tedy umístena na konstrukci garáže.
HMP dále uvádí, že pro území byl zpracován dendrologický pruzkum, kterým bylo hodnoceno 65
exempláru stromu a 31 kerových skupin. Dále byly zachyceny dreviny a skupiny drevin vzniklých
náletem ze semen. Návrh sadových úprav je pouze zachycen v textu, výkresová cást chybí.
Sídlo:Mariánské námestí 2, 11001 Praha 1
Pracovište: Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
E-mail: oop@cityofprague.cz
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HMP konstatuje, že vzhledem k tomu, že zámer zasahuje do dvou funkcních ploch, je nutné
oddelit koeficient zelene (KZ) pro plochu SV-E a pro plochu OB. Pro plochu OB pak výpocet musí
vycházet z rozsahu zelene v míste obvyklém. Výpocet koeficientu podlažních ploch je v tomto
clenení proveden. Zámer zasahuje do plochy se zvýšenou ochranou zelene, která je zcela
likvidována. S výše uvedeným se predložené oznámení nevyporádává.

,.

Z hlediska ochrany prírody a krajiny bez pripomínek.
Z hlediska ochrany zemedelského pudního fondu HMP uvádí, že zámer neznamená žádný
negativní vliv.
Z geologického hlediska a z hlediska hospodarení s odpady bez pripomínek.
Z dopravního hlediska HMP uvádí, že k posouzení správnosti návrhu dopravy v klidu je treba
kapitolu "Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu" oznámení doplnit o bilancní výpocet
požadovaného poctu parkovacích stání dle vyhlášky C. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.
Dále HMP uvádí, že navrhovaná zástavba významne ovlivní vnímání verejného ulicního prostoru
v ul. U Družstva Práce. Z uvedeného duvodu je treba podél této komunikace zajistit odpovídající
kvalitu chodníku a venovat pozornost prostoru vjezdu do podzemních podlaží z hlediska zajištení
dostatecných rozhledových pomeru a manévrovacích možností vozidel v souladu s príslušnými
normami.

Z hlediska zásobování vodou, z hlediska zásobování zemním plynem a elektrickou energií,
z hlediska zásobování teplem, z hleiJiska vodních toku, z hlediska nadrazených
telekomunikacních sítí bez pripomínek.

.

Z hlediska integrace cyklistické dopravy HMP konstatuje, že je nezbytné ve všech stupních
prípravy a realizace tohoto zámeru zohlednit stávající a navrhované prvky cyklistické
infrastruktury, tedy cyklotrasy, cyklostezky a integracní dopravní opatrení a rešit i nezbytná
dopravní nebo rekreacní napojení zámeru na tyto prvky.
V prípade obytných a funkcních objektu, komplexu a areálu a stejne tak pri dopravních investicích
(trate, linky a stanice integrované verejné dopravy) je nutné brát zretel na potrebu bezpecného
uložení jízdních kol obyvatel, zamestnancu, návštevníku, nakupujících, žáku a studentu a
"cestujících
a vybavit tato místa dostatecným poctem bezpecných a technicky vhodných
cyklistických stojanu nebo jiných úložišf jízdních kol.
Mestská cást Praha 4 požaduje, aby do projektové dokumentace byly zapracovány podmínky,
které jsou uvedeny níže.
. Doplnení dopravní studie o proverení prujezdnosti stávající dopravní síte v prilehlé

.

lokalite s vazbou na širší území.

.
.

Doplnení studie návrhu dopravní obslužnosti dotceného území jako výchozího podkladu
pro koncepcní rešení dopravy v klidu a pohybu v území.
Rada ry1C Praha 4 nesouhlasí

a je proti dopravnímu

propojení

ulicí U Družstva

Práce do

ulice Sitteho a Jeremenkova.

.

Podmínkou organizace výstavby musí být zákaz prujezdu vozidel stavby z a do ulice
Jeremenkova ulicí U Družstva Práce.

.

Dopravní

.

pripojení

bytového

domu

požadujeme

rešit

tak,

aby

vyvolaná

doprava

minimálne pritížila ulici U Družstva Práce. Požadujeme realizovat vhodná dopravní
opatrení od križovatky s ulicí Zelený pruh po vjezd do garáží novostavby bytového domu
.. a je na zvážení investora proverit návrh dopravního pripojení ulicí Roškotova.

Doporucujeme rešit križovatku ulic Zelený pruh a U Družstva Práce jako kruhovou
z duvodu zvýšení kapacity a bezpecnosti provozu, nebo umístit svetelné signalizacní
zarízení.

.

V parteru objektu požadujeme v prízemí umístit obchodní plochy a služby pro obyvatele
okolní zástavby.
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Navržené budovy nesmí zhoršit osvetlení a oslunení stávajících obytných domu.
Rada MC Praha 4 nesouhlasí s navrženou výškou objektu a doporucuje snížení poctu
podlaží a sjednocení výškové hladiny nových objektu.
Sadovým úpravám parteru musí být venována maximální pozornost s požadavkem
provedení plnohodnotné výsadby drevin a zelene.
Rada MC Praha 4 souhlasí s výjimecne prípustným funkcním využití pro bydlení v celé
kapacite stavby (podle Regulativu zmeny c. Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy je jako
výjimecne prípustné posuzováno umístení nekteré z obecne prípustných funkcí ve
všeobecne obytném funkcním využití, které je navrženo v prevažujícím podílu celkové
kapacity objektu).

Hygienická stanice hlavního mesta Prahy (HS HMP) konstatuje, že rozptylovou studii
zpracoval Ing. Pavel Šinágl, který záverem konstatuje, že zámer nebude mít významný vliv na
kvalitu ovzduší, nebot príspevek k imisnímu zatížení je minimální. Provoz RZP nebude pro své
okolí prícinou prekracování imisních limitu ani pri zahrnutí vlivu pozadí.
Hlukovou studii zpracoval Ing. Jirí Králícek - posuzuje 2 varianty v roce 2014. Model byl
kalibrován merením hluku z dopravy za soucasného stavu. Merení provedl Ing. Becka (AKMEST
- Kontrahluk,s.r.o.). Dalším podklademjsou údaje TSK pro rok 2010. TSK-ÚDI príloha C. 2.1
2010 vykazuje pro stávající stav 1 200 prujezdu po ul. U Družstva Práce. Pro rok 2014, príloha C.
2.3 bez polikliniky a bez RZP vykazuje 1 300 prujezdu a príloha C. 2.4 bez polikliniky a s RZP
vykazuje 1 200 prujezdu, pritom jen RZP tvorí 600 prujezdu. HS HMP konstatuje, že patrne došlo
k chybe, a tím výpocty hlukové studie není možné komplexne zhodnotit. Navíc do kartogramu
nejsou zahrnuty výstupy z akce Dostavba areálu Zelený pruh uvedené v posouzení zámeru srpen
2009. I pres tyto nedostatky je zrejmé, že horní patra výškových objektu budou patrne zasažena
nadmerným hlukem z dopravy vlivem dál~ového prenosu hluku. Pro vliv stacionárních zdroju a
dopravy do garáží pro venkovní chránený prostor stavby jsou navržena opatrení tak, aby nedošlo
k prekrocení hygienických limitu 50 dB ve dne a 40 dB v noci v LAeq,Tve venkovním chráneném
prostoru staveb.
HS HMP dále konstatuje, že dodržení hygienických limitu hluku 65 dB V LAeq,spro hluk ze
stavební cinnosti je podmínen zásadním omezením délky cinnosti hlucných zdroju, toto rešení
nelze prijmout. Jenom zkrácením pracovní doby hlucných zdroju na 3 hod. za den se prodlouží
doba výstavby a navíc se nedá kontrolovat její dodržování. Vlivem stavby bude výrazne omezen
provoz konzervatore Jaroslava Ježka, a proto musí být soucástí návrhu ZOV další, patrne i
organizacní opatrení, kterými budou omezeny negativní vlivy výstavby na minimum.
HS HMP uvádí, že studie proslunení'a denního osvetlení je zpracována doc. Ing. Janem Kankou,
PhD. V té postrádá stav pred výstavbou a vyhodnocení, zda ve škole nedojde k omezení
prostoru vhodného pro trvalý pobyt studentu. Záver pouze konstatuje, že parametry na fasáde
nebudou zhoršeny pod prípustnou mez. Podmínkou jsou svetlé fasády a svetlé pochozí plochy.
HS HMP dále uvádí, že oslunení a osvetlení bytu nespadá do její kompetence.
HS HMP konstatuje, že dle tvrzení zpracovatele dojde zmenou užívání prostoru ke snížení
dopravních pohybu v prostoru bývalého parkovište polikliniky i na okolních komunikacích. Tím, že
doprava v klidu bude premístena do podzemí dojde ke snízení hluku z dopravy v denních
hodinách. Pro noc dojde ke zvýšení hluku v bode 2 o 0,7 dB na hodnotu 49,2 dB. Z toho vyplývá,
že obvykle udávanou nepresností výpoctu:!: 2 dB, se pak hodnoty mohou pohybovat nad nocním
limitem pro hlavní komunikaci.
HS HMP uvádí, že se zámerem je možno souhlasit.
Pro územní rízení musí být doloženo:

.

Objektivní

zduvodnení

TSK, proc poklesla doprava v ul. U Družstva

Práce viz. príloha C.

2.3, kde se neuvažuje ani s poliklinikou a ani s bytovými domy oproti stavu uvedenému
v príloze C. 2.4 - bez polikliniky s bytovými domy. Obe prílohy jsou pro rok 2014. Do
kartogramu musí být prokazatelne zahrnuty i zvýšené požadavky na dopravu vyvolané
.. dostavbou areálu Zelený pruh.
. Na základe tohoto podkladu musí být proveden nový výpocet pro hluk z dopravy v oblasti
ul. U Družstva Práce a navržena taková protihluková opatrení, aby hluk z dopravy ve
venkovním chráneném prostoru staveb (RD U Družstva Práce) neprekrocil hygienický
limit 50 dB v noci v LAeq,8h.
Sídlo: Mariánské námestí 2, 110 OI Praha 1
Pracovište: Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
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Dále musí být navržena akustická opatrení pro vyšší podlaží novostaveb všude tam, kde
bude prekrocen hygienický limit pro nocní dobu pro venkovní chránený prostor staveb.
. Vyhodnocení denního osvetlení uceben konzervatore s dokladem, že zámerem nedojde
k omezení prostoru vhodného pro trvalý pobyt studentu (s porovnáním hodnot pred
výstavbou).
Pro stavební povolení musí být zpracováno:
. Hluk ze stavební cinnosti s opatreními, která zajistí dodržení hygienických limitu pro hluk
z výstavby ve chráneném prostoru staveb. Jen omezování casu provádení hlucných prací
je neprípustné.
. Pruzkum materiálu bouraného objektu polikliniky na prítomnost azbestových vláken.
. Objektivní doklad, že všechna navržená akustická opatrení byla zapracována do projektu.
Ceská inspekce životního prostredí nemá pripomínky a nepožaduje další posuzování zámeru
dle zákona C. 100/2001 Sb.
Odbor památkové péce a cestovního ruchu MHMP (OPP) uvádí, že parcely urcené k zástavbe
se nacházejí v ochranném pásmu památkové rezervace hl. m. Prahy, vyhlášeném rozhodnutím
bývalého odboru kultury NVP c.j. KuI/5-932-81 ze dne 19. 05. 1981, o urcení ochranného
památkového pásma památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplnkem ze dne 09.07.1981,
kterými se urcuje toto ochranné pásmo a podmínky v nem. Podmínky pro cinnost v ochranném
pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze jsou vymezeny rozhodnutím bývalého odboru kultury
NVP c.j. KuI/5-932-81 ze dne 19. 05. 1981 o urcení ochranného památkového pásma. Úcelem
ochranného pásma pražské památkové rezervace je zabezpecit její kulturne historické,
urbanistické a architektonické hodnoty pred rušivými vlivy vyvolanými stavebními ci jinými
~
zmenami v jejím okolí.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona C.20/1987 Sb., o státní památkovépéci, ve znení
pozdejších predpisu, bude pripravená a projektová dokumentace zamýšleného zámeru
predložena MHMP OPP k projednání dle ustanovení § 14 odst. 2, 3, § 44a odst. 3 citovaného
zákona.
OPP poukazuje na možnost požadavku úpravy nebo prepracování celkového návrhu pri
posouzení príslušné projektové dokumentace v požadovaném správním rízení a také na možnost
zamítnutí návrhu, pokud by se ve výše uvedených správních rízeních prokázalo, že by prípadná
výstavba porušila kritéria daná výše uvedeným zákonem.
OPP na záver uvádí, že je treba dostatecne posoudit pohledové vazby k pražské památkové
lezervaci u všech novostaveb, které svou výškou presahují hranici + 30,0 m mereno od okolního
terénu.
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 predmetem oznámení zámeru je výstavba 4
bytových domu (A, B, CaD) s 9 - 12 nadzemními a 1 - 2 podzemními podlažími na pozemcích
mezi ulicemi Roškotova a U Družstva Práce v Praze 4. V nadzemních cástech je navrhováno 166
bytových jednotek velikosti 1+kk až 4+kk, podzemní cásti mají být využity jako parking, technické
zázemí a sklepy. V objektech A a D jsou navrženy komercní plochy. Výstavba predpokládá
demolici stávajícího objektu polikliniky.
Pro rešení dopravy v klidu je navrženo celkem 228 parkovacích stání (PS). 177 PS má být
umísteno v podzemních garážích a 51 PS vznikne na terénu. Odvetrání garáží má být nucené.
Vytápen1 objektu je rešeno ze systému CZT.
Zámer bude dopravne napojen na ul. U Družstva Práce a ul. Roškotova. Zahájení výstavby je
plánováno v 10/2011, doba realizace 31 mesícu.
Vliv provozu zámeru na ovzduší v jeho okolí byl posouzen na základe modelových výpoctu
rozptylové studie (vypracoval Ing. Pavel Šinágl (cerven 2010).
Sídlo: Mariánské námestí 2, 110 O1 Praha 1
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Pro vyhodnocení pozadí byly využity namerené hodnoty z merících stanic AIM (zejména stanice
Praha Braník), s prihlédnutím k výsledkum modelu ATEM 2008.
Konstatuje se, že z hlediska kvality ovzduší je zámer situován do lokality imisne méne až stredne
zatížené, s prumernými rocními koncentracemi N02 do 34 JJg/m3. Prumerné rocní imisní
koncentrace suspendovaných cástic frakce PM10 se v zájmové oblasti pohybují v úrovni do
26 JJg/m3.Podle výsledku modelových výpoctu nedochází v zájmovém území k prekracování
imisního limitu prumerných rocních koncentrací N02 ani PMlO.
Dále se konstatuje, že dle výsledku modelu ATEM aktualizace 2010, které má úrad k dispozici,
lze v zájmovém území ocekávat hodnoty prumerných rocních imisních koncentrací N02 v úrovni
23,0 - 25,4 JJg/m3 a PMlO v rozmezí 21,4

-

22,8 JJg/m3, tj. hluboko

pod hodnotami

príslušnjch

imisních limitu. Max. hodinové imisní koncentrace N02 se pohybují v hodnotách do 185 JJg/m . U
max. denních imisních koncentrací PM10lze ocekávat hodnoty do 232,9 JJg/m3,avšak s cetností
cca 5 prípadu prekrocení imisního limitu rocne, tj. nižší než povoluje legislativa v ochrane
ovzduší.
Pro fázi provozu objektu, pri nemž byl hodnocen vliv vyvolané dopravy a odvetrání hromadných

~aráží, byly vypocteny imisní príspevky k prumerným rocním koncentracím v úrovni 10.2 - 10'
JJg/m3u všech relevantních znecištujících látek - N02, PM10 a benzenu. Imisní príspevky ke
krátkodobým koncentracím N02 a PM10budou nejvýše v úrovni jednotek JJg/m3.
Uvádí se, že zámer je navrhován do lokality s relativne dobrými rozptylovými podmínkami.
Z vypocítaných imisních príspevku a na základe zkušeností zdejšího úradu se stavbami
obdobného rozsahu lze usuzovat, že realizace zámeru nebude pro dotcenou lokalitu znamenat
výrazné zhoršení kvality ovzduší. Tato skutecnost je dána tím, že zdrojem tepla je systém CZT a
vyvolaná doprava je relativne malá. Vyvolaná doprava bude mít menší dopad na kvalitu ovzduší
než by mela v prípade zachování provozu stávající polikliniky. V souctu s pozadovými hodnotami
nedojde k prekrocení imisních limitu.
V dalším stupni projektové prípravy se požáduje uvést presnou polohu výduchu z odvetrání
podzemních garáží.
Z hlediska zájmu ochrany ovzduší považuje orgán ochrany ovzduší provedené hodnocení za
dostatecné, predmetný zámer v zájmové lokalite za akceptovatelný a nevyžaduje komplexní
posouzení v dalších stupních procesu EIA.

Z hlediska ochrany prírody a krajiny se uvádí, že zájmové území o tvaru nepravidelného

.

lichobežníka se nachází mezi ul. Roškotova a U Družstva Práce na území MC Praha 4 (k.ú.
Braník a Podolí). Rezidence Zelený pruh se bude sestávat ze 4 obytných cástí (A, B, CaD) o 9 12 NP, jenž budou spojeny spolecnou podnoží podzemního parkingu a technického zázemí
rezidence (1 - 2 PP). Hmoty veží jsou dynamicky až expresivne tvarovány a smerem vzhuru se
výrazne zužují. Odlehcení objektu je dále podporeno prakticky prubežným prosklením. Dle
platného ÚP SÚ hl.m.Prahy bude dotceno polyfunkcní území SV (všeobecne smíšené) s kódem
míry využití území E (úprava ÚP SÚ HMP c. U 0271/2004) a cást polyfunkcního území OB (ciste
obytné) bez regulativu. Zvlášte chránené druhy rostlin a živocichu nejsou zámerem dotceny (str.
43, 59 - 60 a príloha H7 - biologický pruzkum). Chybí podrobný výpocet koeficientu .zelene, vc.
prehledné situace, ze které by bylo možné dovodit jeho správnost. K situaci v merítku 1 : 1 000,
príloha H3 se sdeluje, že zatravnovací tvárnice se do výpoctu KZ nezahrnují. Dojde ke kácení
drevin, 10 ks stávajících drevin bude na stanovišti ponecháno a budou zacleneny do nových
sadových úprav, 8 ks drevin je navrženo k presazení. K návrhu na presazení se sdeluje, že
ackoliv je to úmysl chvályhodný, jsou vážné pochyby, zda je to v tomto prípade reálné. Dreviny
navrhované k presazení jsou znacných rozmeru, od obvodu kmene 104 až do 75 cm, takže
tolerance k presazení je velmi nízká, témer nulová. Upozornuje se také, že je treba dreviny na
presazení postupne pripravit (1 - 2 roky pred presazením). Vliv zámeru na krajinný ráz byl
vyhodnocen, viz str. 43 - 44, 61 a príloha H6 a bude k nemu vydáno závazné stanovisko dle §149
Správního rádu v následujících rízeních týkajících se dalších stupnu zpracování projektové
dokumentace.
Z hlediska zájmu chránených zákonem c.114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny, v platném
znení, se nepožaduje pokracovat v procesu EIA. Pred vydáním záveru zjištovacího rízení je však
treba predložit podrobný výpocet koeficientu zelene, vcetne prehledné situace, ve smyslu
Metodického pokynu k ÚP SÚ HMP (Tabulka zápoctu ploch zelene).

Sídlo: Mariánské námestí 2, 11001 Praha 1
Pracovište: Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236 004 245
fax: +420-236 007 074

...

S-MHMP-61014/2011/00PNI/EIN760-2/Lin

9/10

Z hlediska myslivosti bez pripomínek.
Z hlediska ochrany vod se konstatuje, že pripojení bytových domu na pitnou vodu je navrženo
vodovodními prípojkami napojenými na stávající verejný vodovod ON 150 vedený v ulici U
Družstva Práce. Splaškové odpadní vody a srážkové vody ze strech objektu jsou navrženy
k odvedení kanalizacními prípojkami napojenými do stávající verejné jednotné kanalizace (v
prílohách chybí koordinacní situace) Upozornuje se, že podmínky pripojení objektu na verejný
vodovod a verejnou kanalizaci je nutné projednat se správcem a provozovatelem verejných
vodovodu a verejné kanalizace.
V prípade potreby dodávky pitné vody a vypouštení odpadních vod do stokové síte v prubehu

,

realizace stavby musí být uzavrena s PVK,a.s. Smlouva o dodávce vody a odvádení odpadních

vod.
Z hlediska zájmu chránených zákonem o vodách realizací predloženého zámeru nedojde
k výraznýmzmenámv odvodneníoblasti, a proto se nepožadujedále pokracovatv procesu EIA.
K tomuto zámeru príslušný úrad dále obdržel 87 nesouhlasných vyjádrení verejnosti.
Ve vyjádreních jsou uplatneny požadavky a pripomínky, které se týkají predevším následujících
oblastí:

.
.
.
.
.

.
.
.
.

urbanistické,architektonickéa výtvarné rešení zámeru,
vliv na hmotný majetek a kulturní památky,
vlivy na krajinu,
vlivy na ovzduší,
vlivy na hlukovou situaci,
vlivy na zelen,
~
vlivy lia obyvatelstvo,
vyhodnocení oslunení a osvetlení,
dopravní napojení zámeru, zhodnocení širších dopravních vazeb v území.

Príslušný úrad predává s tímto záverem zjištovacího rízení kopie vyjádrení oznamovateli zámeru.

.

Shrnutí:
Príslušný úrad prostudoval obdržená vyjádrení a konstatoval, že k predloženému oznámení byly
uplatneny závažné pripomínky týkájící se hodnocení významnosti vlivu stavby na životní
prostredí. Príslušný úrad na základe provedenéhozjištovacího rízení nemuže vyloucit, že zámer
muže mít významný vliv na životní prostredí a obyvatelstvo.
Záver:
Zámer "Rezidence Zelený pruh, Praha 4 - Braník, Podolí" naplnuje dikci bodu 10.6, kategorie II,
prílohy c. 1 zákona C. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životnf prostredí a o zmene nekterých
souvisejících zákonu (zákon o posuzování vlivu na životní prostredí), v platném znení. 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
"Rezidence Zelený pruh, Praha 4
bude

- Braník, Podolí"

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 proto požaduje zpracovat dokumentaci dle zákona C. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostredí, v platném znení a pri jejím zpracování využít všechny relevantní
pripomínky uplatnené k oznámení.
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Z provedeného zjištovacího rízení vyplývá, že nejvetší duraz je nutné klást na rešení dopravního
napojení zámeru (zvážit variantu dopravního pripojení ulicí Roškotova) vcetne zhodnocení
dopravních vazeb v okolí.
Na základe vyjádrení mestské cásti Praha 4 a verejnosti doporucuje príslušný úrad dle § 7 odst. 5
zákona c. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí, v platném znení, zvážit variantu
snížení výškové hladiny zámeru. S ohledem na výše uvedené a na relevantní pripomínky
obdržené ve vyjádreních je nutné studie hodnotící vlivy na životní prostredí aktualizovat a
precizovat. V dokumentaci je nezbytné zhodnotit kumulativní vlivy zámeru s vlivy jiných známých
zámeru (realizovaných, pripravovaných, uvažovaných).
S ohledem na pocet dotcených správních úradu a dotcených územních samosprávných celku
stanovuje príslušný úrad pocet dokumentací pro predložení na 11 výtisku.
Záver zjištovacího rízení nenahrazuje vyjádrení dotcených orgánu státní správy, ani príslušná
povolení podle zvláštních predpisu.
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Magistrát hl. m. Prahy
odbor uchrany prostredí
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