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ÚVOD 

Předložený posudek je dalším z dokumentů probíhajícího procesu posuzování záměru „Rezidence 
Zelený pruh, Praha 4 – Braník, Podolí“ na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
znění. 

Záměrem investora je výstavba bytového komplexu na území Prahy 4, v k.ú. Braník a Podolí. 

Jedním z hlavních úkolů tohoto posudku je nezávislé posouzení správnosti a úplnosti předložené 
dokumentace EIA, včetně použitých metod hodnocení. Velmi důležitou kapitolou posudku je 
vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci (viz kapitola V), následně pak samotný návrh 
stanoviska (viz kapitola VII). 

Návrh stanoviska formuluje zpracovatel posudku jako podklad pro příslušný úřad (Magistrát hlavního 
města Prahy) pro vydání konečného stanoviska.  

Zpracovatel posudku prostudoval podrobně všechny dokumenty, které byly zpracovány v rámci 
procesu EIA pro daný záměr. Speciální pozornost věnoval především dokumentaci EIA včetně všech 
samostatných odborných příloh a veškerým obdrženým vyjádřením k této dokumentaci. Cenným 
zdrojem informací pro zpracování posudku byl i vlastní terénní průzkum území dotčeného stavbou. 

Při respektování požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, je zvolenou metodou 
zpracování posudku kontinuální hodnocení dokumentace s uvážením všech dalších předložených 
materiálů a získaných doplňujících informací, které k ní a k uvažovanému záměru mají vztah. 
Konkrétní připomínky a výhrady k některým částem dokumentace, resp. reakce na obsah vyjádření 
obdržených k dokumentaci EIA jsou průběžně včleněny do textu posudku. 

Případné vyžádané a získané materiály sloužily pro doplnění celkového pohledu na záměr a jejich 
závěry jsou v posudku zmíněny, resp. jsou do posudku zapracovány. 

Snahou při zpracování posudku byl objektivní, nestranný přístup při posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí ve vztahu k zákonným požadavkům na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel. 

Stručné shrnutí dosavadního procesu EIA předloženého záměru 

Záměr je dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění, zařazen do kategorie II, bodu 
10.6. „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 
zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu“. 

Oznamovatelem záměru je společnost BELLMARK ASSET MANAGEMENT a.s. 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí byl zahájen zpracováním oznámení (leden 2011). 
Zpracovatelem oznámení záměru „Rezidence Zelený pruh, Praha 4 – Braník, Podolí“ byl RNDr. 
Zbyněk Alinče, který je oprávněnou osobou s osvědčením o odborné způsobilosti (číslo autorizace 
34605/ENV/06). 

Oznámení EIA bylo zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

Na základě zjišťovacího řízení vydal příslušný úřad (Magistrát hlavního města Prahy) závěr, že záměr 
„Rezidence Zelený pruh, Praha 4 – Braník, Podolí“ bude dále posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. 
Závěr zjišťovacího řízení č.j. S_MHMP-61014/2011/OOP/VI/EIA/760-2/Lin byl vydán dne 3. 5. 
2011. 
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Na základě závěru zjišťovacího řízení byla zpracována dokumentace EIA (listopad 2011). 
Zpracovatelem dokumentace záměru byla firma ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o. 
Oprávněnou osobou s osvědčením o odborné způsobilosti byl Mgr. Radek Jareš (číslo autorizace 
34741/ENV/10). 

Dokumentace byla předána příslušnému úřadu (Magistrátu hlavního města Prahy), rozeslána ke 
zveřejnění a vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům. 
Následně byla dokumentace včetně všech vyjádření k ní zaslána zpracovateli posudku. 

Dokumentace byla předložena k hodnocení v členění podle přílohy č. 4, zákona 100/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Vlastní dokumentaci EIA tvořilo 100 stran textu. Součástí dokumentace bylo 
celkem 9 příloh; většinou se jednalo o expertní posouzení a studie: 

Součástí dokumentace EIA jsou následující části: 

• Výkresová část 

1. Přehledová situace 

2. Situace na podkladu katastrální mapy 

3. Architektonická situace 

4. Koordinační situace 

5. Zákres do územního plánu 

6. Půdorys – I. výšková úroveň (suterén) 

7. Půdorys – II. výšková úroveň (částečně zapuštěné podlaží) 

8. Půdorys – III. výšková úroveň 

9. Půdorys – V. výšková úroveň 

10. Půdorys – VIII. výšková úroveň 

11. Půdorys – XI. výšková úroveň 

12. Půdorys – XII. výšková úroveň 

13. Řezy 

14. Zákres do 3-D modelu Prahy 

15. Modelové vizualizace 

16. Rozložení referenčních bodů pro imisní analýzu 

17. Situace dendrologického průzkum 

18. Situace zeleně – podklady pro výpočet koeficientu zelen 

19. Sadové úpravy 

20. Trasy staveništní dopravy 

21. Situace staveniště 

• Příloha č. 1: Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí; modelové hodnocení kvality 
  ovzduší, ATEM, říjen 2011 
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• Příloha č. 2:  Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí; akustická studie, ATEM, 
říjen 2011 

• Příloha č. 3:  Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí; Vyhodnocení vlivů na 
veřejné zdraví, ATEM, říjen 2011 

• Příloha č. 4:  Dopravně inženýrské podklady pro akci „Bytové domy Zelený Pruh“ úkol  
č. 10 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011 

• Příloha č. 5:  Inventarizace a návrh řešení pěstebních opatření dřevin – Novostavba 
REZIDENCE ZELENÝ PRUH , Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, 
červen 2010 

• Příloha č. 6:  Studie výskytu netopýrů v okolí polikliniky Zelený pruh (Roškotova 1717/2, 
  Praha 4) pro potřeby Dokumentace EIA, RNDr. M. Andreas, PhD, září 2011 

• Příloha č. 7:  Rezidence Zelený pruh; Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území 
  na krajinný ráz, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 2010 

• Příloha č. 8:  Rezidence Zelený pruh, studie proslunění a denního osvětlení sousedních 
  domů, OOA, doc. Ing. Jan Kaňka, červen 2010 

Rezidence Zelený pruh, studie proslunění a denního osvětlení sousedních 
 domů, posouzení původního stavu, OOA, doc. Ing. Jan Kaňka, červen 2010 

• Příloha č. 9:  Vyjádření stavebního úřadu o souladu s územně plánovací dokumentací ; 

  Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 144/1992 Sb. k 
  ovlivnění soustavy NATURA 2000; 

  Vyjádření provozovatele parkoviště u Polikliniky Zelený pruh. 

Předkládaný posudek je zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění. Posudek se zabývá předloženou dokumentací EIA (ATEM – Ateliér 
ekologických modelů, s. r. o., listopad 2011). 
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PŘEHLED NEJDŮLEŽIT ĚJŠÍCH POUŽÍVANÝCH ZKRATEK  

AV ČR  Akademie věd České republiky 

CZT  Centrální zásobování teplem 

ČSN  Česká státní norma 

ČVUT  České vysoké učení v Praze  

EIA  Environmental Impact Assessment, hodnocení vlivů na životní prostředí 

EVL  Evropsky významné lokality 

KPP  Koeficient podlažních ploch 

KZ  Koeficient zeleně 

KZP  Koeficient zastavěných ploch 

LAeq,   Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

MČ  Městská část 

MHD   Městská hromadná doprava  

MHMP  Magistrát hlavního města prahy 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

NA  Nákladní automobily 

NN  Nízké napětí  

NO2  Oxid dusičitý 

OA  Osobní automobil 

OTP  Obecně technické požadavky  

PID  Pražská integrovaná doprava 

PM10   Suspendované částice frakce PM10 

PM2,5.   Suspendované částice frakce PM2,5 

PO  Pražský okruh 

PUPFL  Pozemky určené k plnění funkce lesa 

PS  Parkovací stání 

SVD  Sdružení vlastníků domu  

STL  Středotlaký 

TSK-ÚDI Technická správa komunikací - Ústav dopravního inženýrství  

TUV  Tepá užitkový voda 

ÚAP  Územně analytické podklady 

ÚČOV  Ústřední čistírna odpadních vod 

ÚP SÚ  Územní plán sídelního útvaru 

ÚRM  Útvar rozvoje hl. m. Prahy 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

VKP  Významný krajinný prvek 

WHO  Světová zdravotnická organizace 

ZCHÚ  Zvláště chráněná území 

ZPF  Zemědělský půdní fond 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

I. 1. Název záměru 

R e z i d e n c e  Z e l e n ý  p r u h ,  P r a h a  4  –  B r a n í k ,  P o d o l í  

I. 2. Kapacita (rozsah) záměru 

Záměr „Rezidence Zelený pruh, Praha 4 – Braník, Podolí“ předpokládá výstavbu obytných domů mezi 
ulicemi U družstva Práce a Roškotova. Nové bytové domy budou doplněny o komerční prostory 
v parteru. 

Rezidence bude tvořena čtyřmi částmi na společné podnoži, která bude mít nepravidelný pravoúhlý 
půdorys o maximálních rozměrech přibližně 128 m ve směru západ východ a 65 m ve směru kolmém. 

Obytné domy budou 9–12patrové budovy nepravidelného tvaru o obdélníkových půdorysech. 

Základní kapacitní údaje záměru jsou následující: 

Celková rozloha pozemků dotčených záměrem je 13 847 m2, z toho je 5 981 m2 celková zastavěná 
plocha. Celkový počet bytových jednotek bude 166. Parkování bude převážně v garážích s celkovým 
počtem 177 parkovacích stání. Parkovacích stání na terénu bude 51. 

Celková rozloha čisté podlažní a užitné plochy bude 20 708 m2, z toho tvoří 11 698 m2 byty, 794 m2 
komerční plochy, 5 035 m2 garáže a 3 181 m2 společné prostory a zázemí domu. 

I. 3. Umístění záměru 

Kraj  Okres Obec  K.ú. 

Hlavní město Praha Praha Praha 4  Braník 

Hlavní město Praha Praha Praha 4  Podolí 

Posuzované území: Záměr je navržen v prostoru mezi ulicemi U družstva Práce a Roškotova. Ve 
stávajícím stavu se v daném prostoru nachází budova polikliniky, která bude před započetím výstavby 
záměru demolována. 

I. 4. Obchodní firma oznamovatele 

BELLMARK ASSET MANAGEMENT a.s. 

I. 5. IČ oznamovatele 

28221966 

I. 6. Sídlo (bydliště) oznamovatele 

Antala Staška 1670/80 

140 46 Praha 4 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE  

II. 1. Úplnost dokumentace  

Dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 
Zhodnocení úplnosti dokumentace je provedeno podle jejích částí. Zvláštní pozornost je pak věnována 
částem dokumentace týkající se dopravní zátěže, ochrany ovzduší, problematiky hluku, vlivu stavby 
na krajinný ráz, veřejné zdraví a zeleň.  

ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI  

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola A posuzované dokumentace obsahuje kompletní informace o oznamovateli (název obchodní 
firmy, IČ, sídlo firmy a kontakt na oprávněného zástupce oznamovatele). 

Bez připomínek. 

ČÁST B - ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje  

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

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola B.I.1. obsahuje jak oficiální název záměru, tak i jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění.  

Bez připomínek. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Tato kapitola poskytuje úvodní, stručný přehled o charakteru záměru a jeho rozsahu. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitoly B.I.2. uvádí rozsah posuzovaného záměru. Součástí je i tabulka se základními kapacitními 
údaji stavby.  

Kapitola není označena přesně dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Tato 
připomínka je formálního charakteru. Uvedená připomínka nemůže mít vliv na celkové hodnocení 
záměru a má pouze doplňující charakter. Dále bez připomínek. 

B.I.3. Umístění záměru  

Komentář zpracovatele posudku: 

Umístění záměru je definováno lokalizací v rámci města/obce, městské části a katastrálního území. 
Kapitola zahrnuje i přehled pozemků dotčených stavbou. 

Bez připomínek. 
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Předmětem této kapitoly je stručný popis charakteru záměru, včetně plánovaného funkčního využití 
objektu. 

Kapitola B.I.4. se rovněž zabývá okolními stavbami, u kterých může dojít ke kumulaci vlivů 
s posuzovaným záměrem. Dle zpracovatele dokumentace se v okolí nepředpokládá nová rozsáhlá 
výstavba. U ulice Zelený pruh se počítá s rekonstrukcí a navýšením kapacity administrativního objektu 
1560/99 (Jana Towers). Záměr byl v dokumentaci zohledněn. Zdrojová a cílová doprava vyvolaná 
rozšířením administrativního objektu byla zohledněna v podkladových intenzitách dopravy 
poskytnutých TSK/ÚDI jako podklad pro výpočet hlukového a imisního zatížení. 

Kapacity případných dalších záměrů v širším okolí posuzovaného záměru byly v podkladovém 
modelu intenzit dopravy zahrnuty dle funkčních ploch ÚP SÚ hl. m. Prahy. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Předmětem dokumentace je výstavba bytového komplexu, doplněného plochami obchodů v parteru. 
Komplex bude mít funkci obytnou, doplněnou o funkci komerční. 

Z hlediska možných kumulací s jinými záměry ve fázi provozu nemá zpracovatel posudku zásadní 
připomínky. 

V kapitole B.I.4. však zpracovatel posudku postrádá informace týkající se možnosti kumulace záměrů 
ve fázi výstavby. Kapitola se nezabývá časovou sousledností výstavby ostatních plánovaných záměrů 
v území. V dalších stupních projektové přípravy je tedy třeba prověřit a koordinovat případný souběh 
výstavby posuzovaného záměru s ostatními plánovanými záměry v nejbližším okolí. 

Výše uvedená připomínka nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující 
charakter. Dále bez připomínek. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních 
důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Výstavbou záměru dojde k naplnění vymezené funkce územním plánem při zohlednění okolní 
zástavby. Návrh zástavby je v souladu s platným ÚP SÚ hl. m. Prahy. Dotčena bude převážně funkční  
plocha SV-E (všeobecně smíšená), částečně i OB (čistě obytná, bez stanovené míry využití území). 

Záměr je předkládán v jedné variantě prostorového uspořádání a funkčního využití. V rámci přípravy 
projektu byly zvažovány varianty rozsahu a výškové úrovně objektů. Konečné řešení odpovídá 
rozsahu danému ÚP SÚ hl. m. Prahy. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola není označena přesně dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Tato 
připomínka je formálního charakteru. 

Jak je patrné z jiných kapitol posuzované dokumentace, byly pro posouzení znečištění ovzduší  
a hlukové zátěže hodnoceny následující stavy: 

- výstavba záměru (resp. demolice) 

- stav v roce 2014 – výhledový stav bez záměru 

- stav v roce 2014 – výhledový stav se záměrem 

Pozn.: V akustické studii byl dále hodnocen stávající stav na základě měření počáteční akustické 
situace. 
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Výše uvedené hodnocené stavy (resp. varianty) umožňují vytvořit si podrobnou představu o příspěvku 
záměru k hlukové zátěži a znečištění ovzduší v daném území. 

Uvedené připomínky nemohou mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující charakter. 
Dále bez připomínek. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

V kapitole jsou uvedeny informace o technickém a technologickém řešení záměru v členění: 
urbanistické řešení, architektonické řešení, materiálové a výtvarné řešení, dispoziční řešení, 
konstrukční řešení, řešení nenosných konstrukcí a stavební práce. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku postrádá v kapitole konkrétnější popis rozsahu demolovaného objektu. Pro lepší 
představu je v Příloze č. 1 předkládaného posudku uvedena fotodokumentace stávajícího stavu území, 
polikliniky i přilehlého okolí. 

Na základě informací v dokumentaci, se uvádí, že demolice budou prováděny postupným rozebíráním 
od nejvyššího patra po jednotlivých podlažích, bez strojního strhávání konstrukcí a bez použití trhavin.  

Zpracovatel posudku nemá k této kapitole zásadní připomínky.  

Výše uvedená připomínka nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující 
charakter. Dále bez připomínek. 

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

Komentář zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků  

Komentář zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí 
vydávat 

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola není označena přesně dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Tato 
připomínka je formálního charakteru. Dále bez připomínek. 

B.II. Údaje o vstupech  

B.II.1. Půda  

Výstavba objektu si nevyžádá trvalý ani dočasný zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. 

Komentář zpracovatele posudku: 
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Kapitola není označena přesně dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Tato 
připomínka je formálního charakteru. Dále bez připomínek. 

B.II.2. Voda  

V kapitole je popsáno technické řešení zásobování staveniště a záměru vodou a potřeba vody ve fázi 
provozu záměru. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola B.II.2. stručně, ovšem dostatečně popisuje nároky na potřebu vody ve fázi provozu záměru. 
Zpracovatel posudku však postrádá informace o potřebě vody ve fázi výstavby záměru. Danou 
informaci bude nutné doplnit v dalších stupních projektové dokumentace stavby. 

Výše uvedená připomínka nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující 
charakter. Dále bez připomínek. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

V kapitole je popsán systém řešení zásobování staveniště a bytového komplexu elektrickou energií 
(podkap. B. II. 3. 1.), dále vytápění objektu (podkap. B. II. 3. 2.), způsob napojení záměru na zemní 
plyn (podkap. B. II. 3. 3.) a ostatní surovinové zdroje (podkap. B. II. 3. 4.).  

Staveništní odběr elektrické energie bude možné zajistit ze stávajících rozvodů. Nové objekty budou 
připojeny ze stávající distribuční sítě NN přes nové rozpínací skříně osazené při komunikaci  
U družstva Práce. 

Vytápění bytového komplexu bude zajištěno stávající horkovodní přípojkou. V hodnoceném záměru 
se nepředpokládá spalování zemního plynu. V souvislosti s výstavbou záměru však dojde k přeložení 
stávajícího plynovodního řadu (STL ocel 150 z roku 1966), vedoucí ve východní části řešeného území 
v zeleném pásu mezi ulicemi Roškotova a U družstva Práce. 

Charakter záměru nepředpokládá zvýšené nároky na spotřebu surovin ve fázi provozu. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku pokládá za vhodné uvést v této kapitole údaje o bilancích zemin v souvislosti 
s realizovanou stavbou. Daná informace je obsažena v kap. B. III. 3 Odpady (množství výkopové 
zeminy je odhadováno na 22 500 m3). Zpracovatel posudku dále postrádá informace  
o předpokládaném množství základních stavebních hmot a materiálů při výstavbě.  

Výše uvedená připomínka nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující 
charakter. Dále bez připomínek. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

V kapitole je řešena doprava v době výstavby, resp. demolice, bilance dopravy v klidu a řešení 
dopravy v klidu.  

Hlavní vjezdy a výjezdy na staveniště jsou navrženy z ulice U družstva Práce. Dopravní napojení 
staveniště bude vedeno převážně z ulice U družstva Práce a rovněž Roškotova. K výraznému navýšení 
intenzity staveništní dopravy dojde během demolice polikliniky, při výkopu stavební jámy a betonáži 
železobetonových konstrukcí nově budovaného bytového komplexu. Max. intenzita obslužné 
staveništní dopravy bude 6 nákladních aut za hodinu v obou směrech, resp. 6 automixů a 1 nákladní 
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vozidlo za hodinu v obou směrech. Zatížení okolních komunikací v navazujících etapách výstavby 
bude vždy nižší. 

Dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy je na základě bilance dopravy v klidu (viz tabulka B.7 
posuzované dokumentace) pro jednotlivé navrhované funkce záměru požadováno nejméně 213 PS 
(173 PS pro byty, 19 PS pro návštěvníky bytů, 21 PS pro nebytové funkce). 

Záměr počítá s umístěním celkem 228 PS. 177 PS bude umístěno v garážích. Tato parkovací stání 
budou určena výhradně pro rezidenty. Další 51 PS bude umístěno na povrchu (11 PS na parkovišti u 
Ježkovy konzervatoře, zbylých 40 PS v pěti skupinách podél místní komunikace Roškotova. Jedná se 
o klasickou parkovací plochu s 20 PS ve čtyřech sekcích kolmých stání podél komunikace.), která 
budou určena zejména pro návštěvníky bytů a pro potřeby nebytových prostor. 

Objem zdrojové a cílové dopravy pro navržených 228 PS činí při průměrné obrátkovosti 1,29 (byty – 
obrátkovost 0,95, komerční plochy – 3) 294 jízd OA v jednom směru za 24 hodin a dále 3 jízdy NA za 
24 hodin v jednom směru. Celkem bude záměr generovat 594 pohybů vozidel v obou směrech za 24 
hodin. Intenzity automobilové dopravy záměru byly stanoveny TSK-ÚDI. Výpočet jízd v jednom 
směru je uveden na str. 7 přílohy č. 4 posuzované dokumentace (Dopravně inženýrské podklady pro 
akci „Bytové domy Zelený Pruh“ úkol č. 11 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011). 

Dle informací uvedených rovněž v této příloze je stávající poliklinika na základě místního šetření 
v průměrném pracovním dni zdrojem a cílem cca 700 pohybů vozidel v obou směrech. Jejím 
vymístěním tedy v zásadě dojde k poklesu vyvolané dopravy o cca 100 vozidel. 

Záměr bude napojen z komunikací Roškotova a U družstva Práce.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Podrobné dopravně-inženýrské podklady jsou součástí samostatné přílohy č. 4 posuzované 
dokumentace (Dopravně inženýrské podklady pro akci „Bytové domy Zelený Pruh“ úkol č. 11 – 7500 
– h09, TSK-ÚDI, srpen 2011). Z této studie kapitola B.II.4 vychází. 

Tabulka B.7 posuzované dokumentace uvádí výpočet požadovaných PS dle vyhlášky č. 29/1999 Sb. hl. 
m. Prahy. Požadovaný počet PS na základě daného výpočtu je 213. Naopak, tabulka uvedená v příloze 
č. 4 posuzované dokumentace (Dopravně inženýrské podklady pro akci „Bytové domy Zelený Pruh“ 
úkol č. 11 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011) uvádí skutečný plánovaný/navržený počet PS. 
Rezidence Zelený pruh se dle vyhlášky 26/1999 Sb., hl. m. Prahy nachází ve 4. zóně, kde může být 
navržen počet stání vyšší, než je požadováno. 

V dokumentaci je nelogicky uveden generovaný počet jízd vozidel záměrem v souvislosti 
s požadovaným počtem 213 PS. Logicky by daná informace měla být zmíněna až u informací  
o navrženém počtu PS. Zpracovatel posudku pro upřesnění dodává, že intenzita obslužné dopravy 
záměru byla správně stanovena na základě navrženého počtu PS a nikoliv požadovaného.  

Kartogramy intenzit dopravy jsou uvedeny v samostatné příloze č. 4 posuzované dokumentace. 

V kapitole nejsou uvedeny informace o nárocích na jinou infrastrukturu. Ty je možné nalézt v jiných 
částech kap. B posuzované dokumentace. Zpracovatel posudku však považuje za správné, shrnout 
základní údaje o nárocích na jinou infrastrukturu i v dané kapitole. 

Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu. Zpracovatel posudku nemá k dané kapitole jiné 
připomínky kromě výše uvedených formalit, které nemůžou mít vliv na celkové hodnocení záměru. 
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B.III. Údaje o výstupech  

B.III.1. Ovzduší  

Kapitola se zabývá vyhodnocením emisí spojených s výstavbou a provozem záměru.   

V dokumentaci je uvedena bilance emisí z provádění stavby pro předpokládanou nejkritičtější fázi 
výstavby (demolice a zemní práce) (Tab. B.10.). 

Bilance emisí ve fázi provozu byla provedena pro obslužnou dopravu záměru na okolní komunikační 
síti, povrchových parkovištích (Tab. B.8.) i parkování vozidel v garážích (Tab. B.9.). Emise ze 
spalování zemního plynu nebyly bilancovány. Záměr bude zásobován teplem z centrálního zdroje. 

Pro hodnocení emisí z dopravy byla použita metodika vycházející ze závazného výpočetního postupu 
pro hodnocení emisí z dopravy (program MEFA 06). Ve výpočtu byla zohledněna dynamická skladba 
vozového parku – podíl vozidel bez katalyzátoru a automobilů splňující limity EURO v roce 2014. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Daná podkapitola je zpracována v dostatečném rozsahu a vychází zcela ze samostatné odborné studie 
– příloha č. 1 posuzované dokumentace (Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí, modelové 
hodnocení kvality ovzduší, ATEM, 2011). 

Podkapitola se zabývá emisní charakteristikou záměru ve fázích výstavby a provozu záměru. 

Pro výpočet emisí z automobilové dopravy byl použit program MEFA 06, který je doporučeným 
programem MŽP pro výpočet emisí z dopravy. Emisní model MEFA 06 je profesionální verze 
emisního modelu MEFA. Emisní model MEFA 06 zahrnuje při výpočtu emisních faktorů dynamickou 
skladbu vozového parku (podíl vozidel jednotlivých emisních skupin podle jejich četnosti na silnicích v 
reálném provozu), definici vlastní skladby vozového parku, výpočet celkových emisí i emisí dělených 
podle kategorie vozidel, výpočet emisních faktorů pro jednotlivá vozidla atd. Výpočet emisí správně 
zohledňoval víceemise ze studených startů automobilů. 

Emise prachových částic zahrnovaly primární a sekundární prašnost z automobilové dopravy. 
Sekundární emise prachových částic byly vypočteny dle metodiky US EPA. Americká metodika 
výpočtu sekundárních emisí prachových částic zohledňuje počet vozidel, jejich průměrnou hmotnost, 
emisní faktory jednotlivých velikostních frakcí prachových částic a klimatické charakteristiky. 

Zpracovatel posudku podotýká, že výduchy garáží jsou vyústěny na terénu.  

Vzhledem k velikosti garáží a jejich určení (bytové domy s malou obrátkovostí) a neexistenci ramp 
mezi podlažími (pojezdy se realizují pouze po rovině, nikoliv ve sklonu, kdy dochází k nárůstu emisí), 
bude působení emisí z garáží na imisní situaci velmi malé a rozptylová studie prokázala (viz příloha č. 
1 posuzované dokumentace - Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí, modelové hodnocení 
kvality ovzduší, ATEM, 2011), že i při odvětrání garáží v úrovni parteru nedojde v místě k překročení 
imisních limitů ani k výraznému zhoršení kvality ovzduší.  

V dalších stupních projektové dokumentace musí být prokázáno samostatným hodnocením, že výdechy 
významně nezhorší kvalitu ovzduší ve svém okolí. Zároveň bude v dalších stupních projektové 
dokumentace prověřena možnost odvětrání nad střechy objektů. Dané podmínky jsou součástí návrhu 
stanoviska. 

Autor posudku nemá k výpočtu emisí ani k použitému software žádné jiné připomínky. 
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B.III.2. Odpadní vody  

V textu je popsán způsob likvidace odpadních vod vznikajících ve fázi výstavby i provozu záměru.  

Ve fázi výstavby bude pro splaškové vody ze sociálního zařízení realizována provizorní kanalizační 
přípojka na šachtu stávající jednotné kanalizační stoky KT 400 v ulici U družstva Práce. 
Odkanalizování staveniště bude řešeno v rámci stávajícího a nově budovaného odtokového zařízení 
zaústěného také do jednotné kanalizační stoky KT 400 v ulici U družstva Práce. Dešťová voda ze 
stavební jámy bude před zaústěním do kanalizační stoky předčišťována v sedimentačních jímkách. 

Bytový komplex bude odvodněn čtyřmi přípojkami na veřejnou stoku jednotné kanalizace. Odvodnění 
garáže nebude řešeno napojením na kanalizaci. Tyto odpadní vody budou likvidovány odbornou 
firmou. Dešťová voda ze střech bude svedena do revizní šachty a odtud do jednotné kanalizační stoky. 
Odvod dešťových vod z parkoviště v jižní části řešeného území bude řešen přes dvě nové uliční vpusti. 

V kapitole jsou dále uvedeny údaje o průměrném denním/ročním odtoku splaškových vod, 
předpokládaném znečištění splaškových vod ze záměru i stanovení odtoku dešťových vod pro stávající 
i výhledový stav. 

Komentář zpracovatele posudku: 

V kapitole je podrobně popsán způsob nakládání s vodou ve fázi výstavby i provozu záměru. 
Dostatečně je provedena i bilance splaškových odpadních vod ve fázi provozu. Bilance splaškových 
vod ve fázi výstavby bude závislá na počtu pracovníků na stavbě. 

Z porovnání odtoku dešťových vod ve stávajícím stavu a stavu po výstavbě prezentovaném v tab. B.12 
je patrné, že po realizaci objektu dojde ke zvýšení odtoku dešťových vod o 9,07 l/s. Navýšení odtoku 
dešťových vod v souvislosti s realizací záměru je zanedbatelný a nedojde k významnému ovlivnění 
odtokových poměrů oproti stávajícímu stavu. 

V úvodu dokumentace je uvedeno, že doplňkovou funkcí záměru může být i kavárna. V případě, že by 
byly v záměru umístěny i rozsáhlejší gastroprovozy, bude nutné je odvodnit samostatným systémem 
tukové kanalizace. Maximální obsah tuků v předčištěné vodě na odtoku musí splnit limity 
Kanalizačního řádu hl. m. Prahy. Lapák tuků je vodním dílem a realizace podléhá vodoprávnímu 
projednání, jakož i procesu povolení vypouštění podle zákona č. 274/2001 Sb.,v platném znění (§ 18 
odst. 3).  

Zpracovatel posudku dále upozorňuje na drobný formální nedostatek. U tabulky B.11. není uveden 
pramen, ze kterého byly tyto údaje čerpány. 

Výše uvedené připomínky nemohou mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující 
charakter. Dále bez připomínek. 

B.III.3. Odpady  

Kapitola B.III.3. posuzované dokumentace se zabývá druhy odpadů vznikajícími v době výstavby, 
resp. demolice a ve fázi provozu záměru. 

Komentář zpracovatele posudku: 

K druhům odpadů vznikajícím při stavební činnosti lze kromě odpadů jmenovaných v dokumentaci 
v Tab B.13. dále zařadit: 

 

Tabulka 1 Odpady ze demolice/stavební činnosti 
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Číslo odpadu Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

12 
Odpady ze sváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů 
a plastů  

 

12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů   

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 

12 01 02 Úlet železných kovů  

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 

12 01 13 Odpady ze svařování O 

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách 05, 12 A 19) 

 

13 01 Odpadní hydraulické oleje N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  N 

14 
Odpadní  organická rozpouštědla, chladicí a hnací média (kromě odpadů 
uvedených ve skupinách 07 a 08)  

14 06 
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn 
a aerosolů  

14 06 02 Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené   

16 01 
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) 
a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby   

16 01 03 Pneumatiky  O 

16 06 Baterie a akumulátory  

16 06 01 Olověné akumulátory N 
19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z 

čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z 
výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 

 

19 13 Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody  

19 13 06 Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05 O 

20 
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 
průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru   

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)  
20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 01 39 Plasty  O 

20 02 Odpady ze zahrad a parků  

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 02 02 Zemina a kameny O 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 

20 03 Ostatní komunální odpady  

20 03 01 Směsný komunální odpad  

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

Skupina 12: Při zpracování a použití kovových materiálů mohou vznikat piliny a třísky železných  
i neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. V případě vzniku většího množství 
budou tyto odpady řazeny do druhu 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 13. Kovový materiál bude 
odvážen do sběrných surovin. Původce odpadů je povinen vznikající odpady třídit na jednotlivé druhy 
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a kategorie odpadů a takto utříděné druhy odpadů předávat do vlastnictví pouze osobám k tomu 
oprávněným. 

Skupina 13: Použitím stavebních strojů mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje. Z provozu 
kompresorů mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o 
nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní 
motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele 
stavební techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi 
„vybrané výrobky“, po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními 
podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami uvedenými zejména v odst. 1, § 29 
zákona o odpadech.  

Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou 
odevzdávány k recyklaci oprávněné osobě (specializované firmě), která se nakládáním s tímto 
odpadem zabývá. Nejpravděpodobnější však bude údržba techniky prováděna u specializované firmy 
mimo staveniště. 

Podskupina 14 06: Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. 
čistění materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jde o odpad 14 06 02 
N, 14 06 03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně odváženy 
k recyklaci či odstranění některé z oprávněných osob, popř. odstraněny ve spalovně nebezpečných 
odpadů. 

Podskupina 16 01: Tato podskupina zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou 
vznikat v souvislosti s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné 
osobě. Kromě toho vhodné odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona  
č. 185/2001 Sb. v platném znění „povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost 
bude zajišťována dodavateli, obměna pneumatik bude probíhat mimo staveniště. 

Podskupina 16 06: V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční 
autobaterie (olověný akumulátor, 16 06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně 
převážně dodavatelské firmy. Přesto v případě vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory 
shromažďovány v normalizované nádobě v místě určeném pro shromažďování odpadu. Povinností 
výrobce, popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.  

Podskupina 19 13: Při čerpání odpadní vody ze stavební jámy bude před jejím vypouštěním do 
kanalizace docházet k předčištění pomocí usazovacích jímek, ve kterých bude zbavena nečistot 
způsobujících zanesení kanalizace. Bude tak vznikat druh odpadu 19 13 06 Kaly ze sanace podzemní 
vody neuvedené pod číslem 19 13 05. Kaly budou následně odváženy na skládku k tomu účelu 
určenou.  

Skupina 20: Jedná se o komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru. 

Použité pracovní oděvy (20 01 10 – oděv, 20 01 11 – textilní materiál) budou využity jako čistící hadry 
a zbytek bude nabídnut k recyklaci.  

V rámci realizace stavby bude vznikat v její závěrečné fázi v rámci zahradních úprav menší množství 
dalšího odpadu z podskupiny 20 02, a to 20 02 02 – zemina a kameny, který může být použit do 
zásypu, popř. bude využit jinde nebo bude uložen podobně jako výkopová zemina. 

Z provozu zařízení staveniště bude vznikat drobný odpad s katalogovým číslem 20 03 01 – směsný 
komunální odpad. Jeho množství bude závislé především na počtu pracovníků činných na stavbě. 
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Vzniklý směsný komunální odpad bude tříděn, zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), 
plasty (20 01 39).  

Dále pouze upozorňujeme, že nakládání se stavebním odpadem na území hlavního města Prahy při 
stavební činnosti se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území hl. m. Prahy. 

Výše uvedené informace jsou uvedeny pro upřesnění. Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu 
pro potřeby posouzení záměru z hlediska vznikajících odpadů. Další podrobnosti týkající se nakládání 
s odpady z výstavby a provozu záměru budou upřesněny v dalších fázích projektové dokumentace. 
Tato podmínka bude součástí stanoviska. 

Již v tomto stupni projektových příprav však lze konstatovat, že celý investiční záměr je spojen 
s produkcí odpadů, která by z hlediska celkového množství i z hlediska druhů odpadů neměla 
významně ohrozit životní prostředí. 

Výše uvedené připomínky nemohou mít vliv na celkové hodnocení záměru a mají pouze doplňující 
charakter. Dále bez připomínek. 

B.III.4. Ostatní  

V kapitole je v rámci samostatných podkapitol popsán Hluk (podkap. B. III. 4. 1.) a Záření (podkap. 
B. III. 4. 2.). 

V období výstavby budou zdrojem hluku stavební stroje a pojezdy nákladní dopravy po veřejných 
komunikacích. V dokumentaci jsou uvedeny stavební stroje a jejich akustické parametry pro I. a II. 
fázi výstavby, tedy zajištění a výkop stavební jámy a základové konstrukce v rozsahu pro I. výškovou 
úroveň parkingu a pro obytné domy C, D.  

Ve fázi provozu budou zdroji hluku stacionární zdroje na střeše budovy a dále pojezdy automobilů na 
komunikacích v okolí záměru. U stacionárních zdrojů jsou uvedeny jejich emisní parametry. 

Objekt nebude zdrojem elektromagnetického ani radioaktivního záření. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola není označena přesně dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Tato 
připomínka je formálního charakteru.  

Kapitola je členěna do následujících podkapitol: Hluk a Záření. 

Ad Hluk 

Tato kapitola by měla obsahovat údaje o výstupech, tzn. o emisích ze záměru. To znamená, že by se 
zde měly objevit nejen hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdrojů hluku, jak je uvedeno 
v dokumentaci na str. 34 a 35, ale i předpokládané emisní hladiny akustického tlaku A v referenční 
vzdálenosti od komunikace z liniových zdrojů záměru (tj. z obslužné automobilové dopravy na 
komunikační síti) – zdrojové funkce.  

Dále chybí zmínka o možných vibracích způsobených výstavbou či provozem záměru. 

Na vyžádání byly zpracovatelem dokumentace EIA doloženy u dotčených komunikací emisní hladiny 
akustického tlaku A v referenční vzdálenosti 7,5 m od komunikace. Tabulka zdrojových funkcí je 
uvedena v závěrečné Příloze č. 3 předkládaného posudku. 

Z hlediska problematiky vibrací zpracovatel posudku doplňuje následující:  
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K lokálnímu výskytu vibrací ve fázi výstavby záměru může dojít vlivem nasazení stavebních strojů 
(kompresory, hutnicí stroje, vibrační válce, vrtné soupravy, apod.) nebo při průjezdu těžkých 
nákladních automobilů. Projevy vibrací těchto zdrojů lze očekávat do vzdálenosti několika metrů od 
zdroje. Vzhledem ke vzdálenosti zdrojů od nejbližší chráněné zástavby se přenos vibrací do této 
zástavby nepředpokládá.  

Vlastní provoz záměru nebude zdrojem vibrací, které by mohly mít nepříznivý vliv na okolí. Vliv 
vibrací z automobilové dopravy záměru či provozních zařízení (např. chladicí, vzduchotechnické 
jednotky) na okolní zástavbu se nepředpokládá. 

Ad Záření  

Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu. Bez připomínek. 

Pro úplnost zpracovatel posudku dodává, že posuzovaný záměr nebude zdrojem obtěžujícího zápachu. 
Potenciální zdroje zápachu jako jsou např. kuchyně, budou nuceně odvětrávány nad střechy záměru  
a nebudou obtěžovat své okolí. 

Veškeré výše uvedené připomínky nemohou mít vliv na celkové hodnocení záměru a mají pouze 
doplňující charakter. Dále bez připomínek. 

B.III.5. Doplňující údaje 

Komentář zpracovatele posudku: 

Daná kapitola v předložené dokumentaci chybí. Měla by obsahovat informace o významných terénních 
úpravách, případně zásazích do krajiny. 

Veškeré výše uvedená připomínka nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze 
doplňující charakter, jelikož dané informace jsou vyčerpávajícím způsobem uvedeny v kap. D.I.8 Vliv 
na krajinu a krajinný ráz, resp. v samostatné příloze č. 7 posuzované dokumentace (Rezidence Zelený 
pruh; Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 
2010). Dále bez připomínek. 

 

ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  

Kapitola se zaměřuje především na popis stávajícího stavu území z hlediska jeho funkčního  
a urbanistického využití.  

Území leží mimo cenné části přírody nebo městské zeleně a mimo chráněná území přírody. Pozemky 
výstavby spadají do ochranného pásma pražské památkové rezervace. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola je pojata velmi stručně, nicméně pro hodnocený záměr je předložený text postačující. 
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území  

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku nesprávně uvádí kap. C. II. jako Územní systém ekologické stability. Tato 
kapitola měla být označena až jako kap. C. II. 1.  

Jedná se o připomínku formálního charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru  
a má pouze doplňující charakter. Dále bez připomínek. 

C.II. Územní systémy ekologické stability krajiny 

Lokalita není součástí vymezeného ÚSES, v blízkosti zájmové lokality se žádné prvky ÚSES 
nenacházejí. Záměrem nebudou dotčeny plochy zařazené územním plánem do celoměstského systému 
zeleně. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

C.II.1. Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, ostatní chráněná území  

Pozemek plánované výstavby se nenachází ve vymezených plochách zvláště chráněných území dle 
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.  

K dotčení evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (systém NATURA 2000) rovněž nedojde. 

Lokalita stavby ani její nejbližší okolí nejsou situovány v chráněném ložiskovém území, nenachází se 
zde ani registrovaný VKP, nebo VKP dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

C.II.2. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

V místě výstavby ani jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné historické ani archeologické památky. 
Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění se pozemek nachází v ochranném pásmu Pražské 
památkové rezervace. 

Pozemky výstavby byly již dotčeny výstavbou v minulosti, přesto nález archeologicky významných 
předmětů nelze vyloučit. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Dle vyjádření Odboru památkové péče MHMP (č. j. S-MHMP 1195831/2011/Alu ze dne 11. 1. 2012) 
je posuzovaný záměr umístěn v území s archeologickými nálezy a stavebník má od doby přípravy 
oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu AV ČR. Stavebník je povinen umožnit 
Archeologickému ústavu AV ČR nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. Jeho zajištění je nutné projednat v dostatečném předstihu před zahájením 
výkopových prací a stavební činnosti. 

Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

Dále bez připomínek. 
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C.II.3. Území hustě zalidněná  

V kapitole je uveden počet obyvatel v dotčených katastrálních územích i městské části Prahy 4. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

C.II.4. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

Dle zpracovatele dokumentace není území, zejména z hlediska hluku a znečištění ovzduší, zatěžováno 
nad míru únosného zatížení. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Podrobné informace o zatížení stávajícího území hlukem a znečištěním ovzduší jsou uvedeny 
v následujících kapitolách posuzované dokumentace (kap. C.III.2. Kvalita ovzduší, kap. C.III.3 Hluk). 

Bez připomínek. 

C.II.5. Staré ekologické zátěže 

V území nebyly identifikovány, ani se nepředpokládají staré ekologické zátěže. 

Drobné kontaminace je možné očekávat pouze u nejsvrchnějších částí vozovek a parkoviště z úkapů 
ropných látek z motorových vozidel. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

C.II.6. Extrémní poměry v dotčeném území 

V dotčeném území se nevyskytují žádné extrémní poměry abiotického nebo biotického charakteru. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

C.III. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku nesprávně čísluje danou kapitolu. Měla by být číslována v řadě C.II., tedy C.II.7. 
Kap. C.III.(C.3) se dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění zabývá celkovým zhodnocením kvality 
životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení. 

Jedná se o připomínku formálního charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru  
a má pouze doplňující charakter. Dále bez připomínek. 

C.III.1./C.III.2 Klima a kvalita ovzduší 

Zájmové území spadá do mírně teplé oblasti B2. 

Úroveň znečištění ovzduší není v dokumentaci hodnocena na základě údajů z měřící stanice kvality 
ovzduší, neboť v území není žádná ze stanic AIM umístěna.  

Vyhodnocení je provedeno na základě 4 referenčních bodů Modelového hodnocení kvality ovzduší na 
území hl. m. Prahy (Aktualizace 2010, hl. m. Praha, prosinec 2010).  
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V místě plánovaného záměru nejsou překračovány limity pro roční průměrné ani maximální 
krátkodobé koncentrace. U denních koncentrací suspendovaných prachových části frakce PM10 je 
nutné, stejně jak ona většině území Prahy, očekávat občasné překračování hranice 50 µg.m-3. 
Nadlimitní počet překročení limitní koncentrace však na území zaznamenán nebyl. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Nesprávné číslování kapitoly (viz komentář ke kap. C. III.). Jedná se o připomínku formálního 
charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující charakter. 

Vyhodnocení stávající kvality ovzduší je podrobně zpracováno v samostatné příloze č. 1 posuzované 
dokumentace (Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí; modelové hodnocení kvality ovzduší, 
ATEM, říjen 2011).  

Kapitola je rozdělena do dvou částí, a to Klima a Kvalita ovzduší v řešeném území (imisní pozadí).  

Imisní limity znečišťujících látek pro ochranu zdraví lidí jsou uvedeny v přehledné tabulce (C.2) 
a vyplývají z Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., v platném znění. 

Stávající stav kvality ovzduší byl správně vyhodnocen na základě Modelového hodnocení kvality 
ovzduší na území hl. m. Prahy, jeho poslední aktualizace z roku 2010. Textová část referující o kvalitě 
ovzduší správně uvádí, že v blízkém okolí záměru se nenacházela reprezentativní měřicí stanice 
automatického imisního monitoringu. 

Z hlediska imisního pozadí jsou pro řešené území nejvýznamnější znečišťující látky NO2  
a suspendované částice PM10 a PM2,5. Z hlediska NO2 a suspendovaných částic lze oblast hodnotit 
jako silněji zatíženou lokalitu, pro ostatní řešené znečišťující látky lze konstatovat, že se sledované 
území nachází v přijatelné imisní situaci. Na závěr podkapitoly o kvalitě ovzduší bylo konstatováno, že 
imisní pozadí řešeného území nepřekračovalo imisní limity sledovaných znečišťujících látek. 

Bez připomínek. 

C.III.3. Hluk 

Informace uvedené v kapitole vycházejí z přílohy č. 2 posuzované dokumentace (Akustická studie, 
ATEM, 2011). 

Kapitola se zabývá popisem stávajících zdrojů hluku v území. Dominantní vliv na akustickou situaci 
v místě výstavby má provoz na ulici U družstva Práce, která prochází v těsné blízkosti severně od 
posuzovaného záměru. Další komunikací, méně dopravně zatíženou, je ulice Roškotova. 

Na základě výpočtu akustické situace ve výhledovém stavu bez posuzovaného záměru ze podél ulice 
U družstva Práce v hodnocených výpočtových bodech očekávat v denní dobu ekvivalentní hladinu 
akustického tlaku v rozmezí od 41,3 dB do 57,6 dB. Podél ulice Zelený pruh a v blízkosti 
Jeremenkovy ulice byly poté vypočteny hodnoty od 55,5 do 63,6 dB. V noční době (22 – 6 hod) 
odpovídá rozložení hlukové zátěže denní době. Vypočtené hodnoty LAeq se na fasádách dotčených 
domů podél ulice U družstva Práce budou v území pohybovat v rozmezí od 32,0 do 48,5 dB.  
V blízkosti ulice Zelený pruh a podél Jeremenkovy lze ve výpočtových bodech očekávat akustickou 
zátěž v rozmezí 47,3 – 54,5 dB. Hygienický limit s korekcí pro starou zátěž (70 dB ve dne a 60 dB  
v noci) nebude v území překročen. Limit pro hluk z provozu na hlavních komunikacích bude 
překročen ve většině výpočtových bodů podél hlavních komunikací v území (Zelený pruh  
a Jeremenkova), pouze v noční době lze jeho překročení zaznamenat také u křižovatky U družstva 
Práce a Roškotovy ulice ve sféře vlivu ulice Zelený pruh. 
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V hodnoceném území proběhlo 19. září 2011 měření počáteční akustické situace na čtyřech 
stanovištích. První bylo situováno v blízkosti Polikliniky Zelený pruh. Stanoviště 1 se nachází před 
severní fasádou polikliniky, která směruje k ulici U družstva Práce. Stanoviště 2 se nachází na hranici 
pozemku domu o adrese U družstva Práce č. p. 1468. Třetí měření se uskutečnilo na západní fasádě 
bytového domu o adrese Roškotova 1737. Akustická situace u výše uvedených stanovišť je ovlivněna 
zejména provozem na blízké ulici U družstva Práce. Poslední měření (na stanovišti č. 4) proběhla na 
střeše Polikliniky Zelený pruh. Ve výšce 3 m nad střechou objektu byla provedena celkem 4 měření po 
8 minutách. Výsledky všech měření ukazuje níže uvedená tabulka. 

Ve vyšších podlažích je možné zaznamenat vyšší akustické zatížení než těsně nad terénem, v území se 
tak projevuje vliv vzdálenějších dopravních zdrojů. Vzhledem k zaznamenaným výsledkům je však 
patrné, že hygienický limit 60 dB ve dne a 50 dB v noci nebude na hranici chráněného prostoru 
navrhovaných budov překročen. Fasády nových objektů nebudou ani ve vyšších patrech vystaveny 
vysokým hladinám hluku, a je možné předpokládat splnění limitů hluku pro denní i noční dobu. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Nesprávné číslování kapitoly (viz komentář ke kap. C. III.). Jedná se o připomínku formálního 
charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující charakter. 

Dále bez připomínek. 

C.III.4. Povrchové vody 

V blízkosti záměru se nevyskytují vodní toky ani významné vodní plochy. V kapitole jsou dále 
uvedeny průměrné hodnoty vybraných ukazatelů kvality vody na profilech Vltava – Podolí, 
Kunratický potok a Kunratický potok – Krč. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Nesprávné číslování kapitoly (viz komentář ke kap. C. III.). Jedná se o připomínku formálního 
charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující charakter. 

Dále bez připomínek. 

C.III.5. Půda 

V zájmovém území se nenacházejí pozemky zemědělského půdního fondu ani pozemky určené 
k plnění funkcí lesa. Podle katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako druh ostatní plocha a 
zastavěná plocha a nádvoří. 

Vlastní pozemky výstavby záměru představuje převážně zpevněný povrch a objekt polikliniky. Ostatní 
plochy tvoří volný ozeleněný terén. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Nesprávné číslování kapitoly (viz komentář ke kap. C. III.). Jedná se o připomínku formálního 
charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující charakter. 

Dále bez připomínek. 

C.III.6. Geologické poměry 

Předmětem kapitoly je popis geologických poměrů zájmového území, včetně popisu svrchních vrstev 
tvořených navážkami. 

 



Rezidence Zelený pruh, Praha 4 – Braník, Podolí  Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění 

 

    - EKOLA group, spol. s r. o. -            
23

Komentář zpracovatele posudku: 

Nesprávné číslování kapitoly (viz komentář ke kap. C. III.). Jedná se o připomínku formálního 
charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující charakter. 

Dále bez připomínek. 

C.III.7. Hydrogeologické poměry 

Předmětem kapitoly je popis hydrogeologických poměrů zájmového území. 

Hladina podzemní vody byla zaznamenána v hloubce cca 6 m pod povrchem terénu. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Nesprávné číslování kapitoly (viz komentář ke kap. C. III.). Jedná se o připomínku formálního 
charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující charakter. 

Dále bez připomínek. 

C.III.8. Fauna 

V kapitole je popsán stávající stav území v souvislosti s možností výskytu fauny. 

Dle zpracovatele dokumentace v zájmovém území chybí vhodný biotop pro existenci pestřejších 
přirozených zoocenóz. Z tohoto důvodu se nepředpokládá výskyt plazů, obojživelníků, větších a 
středních savců a letounů. Na pozemku dotčeném stavbu se mohou vyskytovat obecné synantropní 
druhy obývající urbanizované městské prostředí. 

Zájmové území nenabízí hnízdní podmínky pro ptačí druhy. Ojedinělé hnízdění je možné 
v křovinných skupinách kolem objektu polikliniky. Příznivější biotop tvoří menší, souvislejší plocha 
zeleně okrajově přesahující do zájmového území při jeho SV hranici, kterou bude vhodné co nejvíce 
zachovat i z hlediska ochrany avifauny. V červnu 2010 proběhl v lokalitě orientační zoologický 
průzkum, na základě kterého byly zaznamenány běžné druhy městského ptactva hojně rozšířené v celé 
Praze. 

Z hlediska bezobratlých chybí přirozenější biotop potenciálně cenné entomofauny. 

Pro zhodnocení výskytu netopýrů byl v roce 2011 proveden terénní průzkum. Jeho výsledky jsou 
uvedeny v samostatné příloze č. 6 posuzované dokumentace (Studie výskytu netopýrů v okolí 
polikliniky Zelený pruh; RNDr. M. Andreas, PhD, září 2011). Ze šetření vyplynulo, že na území je 
možné zaznamenat přelety netopýra večerního (Eptesicus serotinus) a netopýra rezavého (Nyctalus 
notula). Vlastní objekt polikliniky ani jeho blízké okolí však neslouží jako úkryt netopýrů. Při 
průzkumu byli zaznamenáni jedinci, kteří sídlí ve větší vzdálenosti od lokality a lokalitu pouze 
přeletují. V území nebyly zaznamenány ultrazvukové signály dendrofilních druhů netopýrů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Nesprávné číslování kapitoly (viz komentář ke kap. C. III.). Jedná se o připomínku formálního 
charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující charakter. 

Kapitola je zpracována v přiměřeném rozsahu, provedené terénní průzkumy jsou dostatečné.  

Ze zoologického hlediska není zájmové území pro ochranu živočichů významné. Výjimku tvoří území 
při SV hranici pozemku, kterou je vhodné co nejvíce zachovat především z hlediska ochrany avifauny. 
Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

Bez připomínek. 
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C.III.9. Flóra 

Záměr je navržen v území tvořené převážně zpevněnými plochami parkoviště se stávajícím objektem 
polikliniky.  

V území se nacházejí rovněž travnaté plochy se skupinami okrasné zeleně. Obecně se jedná o 
roztříštěné plochy zeleně kolem budov s vysokou návštěvností, u níž je patrná výrazná absence 
pravidelné údržby. 

Souvislejší zelenou plochu lze zaznamenat při severovýchodním okraji pozemku kolem oploceného 
hřiště, na něž navazuje, již převážně mimo zájmovou plochu, souvislejší křovinná a náletová zeleň. 

V území byly zaznamenány běžné druhy rostlin. 

Výskyt dřevin byl prověřen v rámci samostatné přílohy č. 5 posuzované dokumentace ( Inventarizace 
a návrh řešení pěstebních opatření dřevin; Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, červen 2010). Stáří 
dřevin se pohybuje mezi 20 a 40 roky, sadovnická hodnota není vysoká, dosahuje maximální hodnoty 
3 (dřeviny zdravé, resp. jen nepatrně proschlé, ale bez chorob a škůdců, kteří by se mohli rozšiřovat). 
Fyziologická vitalita je všeobecně středních a nižších hodnot. V zájmovém území se nenachází žádný 
sadovnicky významný exemplář. Veškerá zeleň je střední až podprůměrné kvality s patrnou 
dlouhodobou absencí údržby a pozitivních pěstebně-výchovných zásahů. Po vypracování 
dendrologického průzkumu došlo k odstranění několika dřevin, které svým umístěním a zdravotním 
stavem mohly ohrožovat zdraví nebo objekt polikliniky. 

V území nebyly zjištěny druhy zvláště chráněné dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění ani 
taxony uvedené v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Nesprávné číslování kapitoly (viz komentář ke kap. C. III.). Jedná se o připomínku formálního 
charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující charakter. 

Kapitola je zpracována v přiměřeném rozsahu, provedené terénní průzkumy jsou dostatečné.  

Při orientačním průzkumu nebyl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky  
č. 395/1992 Sb. v platném znění. I přes krátkodobost průzkumu lze konstatovat, že území není 
z botanického hlediska zvláště hodnotné a není nutno jej z tohoto důvodu chránit. 

Bez připomínek. 

C.III.10. Obyvatelstvo  

Kapitola se zabývá výčtem obytných objektů, které se nacházejí v okolí plánovaného záměru.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Nesprávné číslování kapitoly (viz komentář ke kap. C. III.). Jedná se o připomínku formálního 
charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující charakter. 

Údaje v této kapitole jsou dostačující a správné. 

Kapitola souvisí s kap. C. II. 3 posuzované dokumentace, kde jsou uvedeny počty obyvatel pro dotčená 
katastrální území a městskou část. 

Bez připomínek. 
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C.III.11. Krajina 

Kapitola je zpracována na základě samostatné přílohy č. 7 posuzované dokumentace (Posouzení vlivu 
navrhované stavby a využití území na krajinný ráz; Mgr. Lukáš Klouda, srpen 2010). Při hodnocení 
byl použit metodický postup „Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území 
na krajinný ráz, tzv. metody prostorové a charakterové diferenciace území“ (I. Vorel, R. Bukáček, P. 
Matějka, M. Culek a P. Sklenička). 

Plánovaný záměr bude umístěn do vysoce urbanizovaného prostoru v údolí Vltavy a v jeho blízkosti, 
v zázemí (širšího) městského jádra.  

Dle ÚAP hl. m. Prahy se jedná o oblast krajinného rázu č. 4 Butovicko – Pankrácké planiny.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Nesprávné číslování kapitoly (viz komentář ke kap. C. III.). Jedná se o připomínku formálního 
charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující charakter. 

Dále bez připomínek. 

C.III.12. Kulturní památky  

V zájmovém území se nenachází žádná kulturní památka. Nejbližší kulturní památka je vzdálena  
500 m od navrhovaného záměru. Žádná z kulturních památek nebude záměrem dotčena. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Nesprávné číslování kapitoly (viz komentář ke kap. C. III.). Jedná se o připomínku formálního 
charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující charakter. 

Dále bez připomínek. 

C.III.13. Radon  

V kapitole je popsáno radonové riziko území, které je střední. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Nesprávné číslování kapitoly (viz komentář ke kap. C. III.). Jedná se o připomínku formálního 
charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující charakter. 

Dále bez připomínek. 

C.III.14. Doprava 

V kapitole je popsáno dopravní řešení okolí záměru ve stávajícím stavu, a to i ve vztahu k systému 
MHD. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Nesprávné číslování kapitoly (viz komentář ke kap. C. III.). Jedná se o připomínku formálního 
charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující charakter. 

Dále bez připomínek. 
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného 
zatížení 

V kapitole je provedeno celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území, a to 
především v souvislosti s únosnou mírou zatížení území. 

Dle zpracovatele dokumentace je území, do kterého má být záměr umístěn, zatěžován výrazně pod 
hranicí únosnosti. Hlavní vlivy nedosahují limitních hodnot. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola je nesprávně číslována jako kap. C. IV. Dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném 
znění se jedná o kap. C. 3. Jedná se o připomínku formálního charakteru, která nemůže mít vliv na 
celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující charakter. 

Celkové zhodnocení kvality ŽP odpovídá údajům obsaženým v předchozích kapitolách. Zpracovatel 
posudku by pouze upravil tvrzení, že území, do kterého má být záměr umístěn, je zatěžováno výrazně 
pod hranicí únosnosti a nahradil jej tvrzením, že území není zatěžováno nad míru únosného zatížení 
dané limity stanovenými platnou legislativou.  

Daná připomínka je pouze formálního charakteru a nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru. 
Dále bez připomínek. 

ČÁST D - KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV Ů ZÁMĚRU NA 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

D.I. Charakteristika p ředpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí  
a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

Komentář zpracovatele posudku: 

Označení části D a kap. D.I. není uvedeno přesně v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění. 

Jedná se o připomínku formálního charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a 
má pouze doplňující charakter. Dále bez připomínek. 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů  

Informace uvedené v kapitole vycházejí ze samostatné přílohy č. 3 posuzované dokumentace 
(Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví; ATEM, říjen 2011).  

Kapitola je zpracována v členění na: 

� Vlivy z expozice znečišťujícím látkám v ovzduší 

� Vlivy z expozice hluku 

Hlavními faktory, které lze v dotčené lokalitě očekávat v souvislosti s výstavbou či provozem záměru, 
a které tedy mohou být záměrem významněji ovlivněny, budou hluk a znečištění ovzduší. Posuzovaný 
záměr nebude zdrojem vibrací ani elektromagnetického záření, v souvislosti s jeho realizací se 
nepředpokládá kontaminace vod ani půdy chemickými látkami ani patogenními organismy či jejich 
toxiny.  

V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid 
dusičitý, benzen a suspendované částice frakce  PM10. Z výsledků hodnocení vlivů záměru na veřejné 
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zdraví v souvislosti se znečištěním ovzduší vyplývá, že v zájmovém území je nutno očekávat zvýšené 
zdravotní riziko z expozice obyvatel suspendovaným částicím PM10. V případě NO2 jsou v okolí 
hodnoceného záměru koncentrace pod úrovní referenčních hodnot WHO, pouze v případě 
krátkodobých expozic je možné ve větší vzdálenosti očekávat hodnoty mírně vyšší. U benzenu jsou 
vypočtené hodnoty na hranici přijatelného rizika. 

Vliv provozu záměru je možné považovat z hlediska zdravotních rizik z expozice obyvatel 
znečišťujícím látkám v ovzduší za málo významný. V rámci studie byly vypočteny pouze velmi malé 
změny zdravotních parametrů vlivem změn v expozici NO2, částic PM10 i benzenu.  

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

Celkovou úroveň hlukové zátěže v hodnocené obytné zástavbě lze ve výchozím stavu považovat 
z hlediska zdravotních rizik za střední až zvýšenou.  

Vlivem realizace záměru lze očekávat změnu hlukové zátěže v okolní obytné zástavbě. V části 
zástavby byl vypočten pokles hlukové zátěže, v lokalitách s nárůstem hlukové zátěže se jedná o 
hodnoty, které nezpůsobí reálné zvýšení počtu obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel.  Stejně 
tak vypočtený nárůst kardiovaskulárního rizika bude hluboko pod hranicí reálného výskytu nových 
případů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola D.I.1 není označena přesně v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
znění. Jedná se o připomínku formálního charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení 
záměru a má pouze doplňující charakter.  

Zpracovatel posudku v kapitole postrádá vyhodnocení sociálně ekonomických vlivů. Obecně lze 
konstatovat, že výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Přesný 
počet volných pracovních míst ve fázi realizace stavby bude záviset na dodavateli stavby, který bude 
určen ve výběrovém řízení. Přínosem realizace posuzovaného záměru bude nabídka bydlení v blízkosti 
centra hl. m. Prahy v dobré dostupnosti MHD.  

Samostatná příloha č. 3 posuzované dokumentace (Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví; ATEM, říjen 
2011) byla zpracována držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na 
veřejné zdraví MZd, aut. č. 8/2010. 

Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu, vychází ze závěrů zpracované odborné studie  
a zpracovatel posudku k ní nemá zásadních připomínek. 

V kapitole pouze chybí vyhodnocení expozice a charakteru rizika benzenu. Jedná se však o připomínku 
formálního charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru, jelikož daná informace je 
obsažena v odborné studii, která uvádí, že vlivem uvedení záměru do provozu byl vypočten pokles 
koncentrací nejvýše o 0,010µg.m-3 (ulice Jeremenkova). Naopak nárůst imisní zátěže byl vypočten 
v prostoru podél ulice U družstva Práce, při severním okraji navrhovaného areálu, nejvýše 
0,025µg.m-3. Této hodnotě odpovídá nárůst rizika výskytu zdravotních účinků z chronické expozice 
benzenu nejvýše na úrovni 1,5 x 10-7 (1 případ na více než 6,5 mil. obyvatel). Vzhledem ke skutečnosti, 
že v oblasti s nárůstem imisní zátěže se počet obyvatel pohybuje v řádu několika stovek, jsou vypočtené 
změny zdravotním riziku hluboko pod hranicí průkaznosti. 
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Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěry dané kapitoly, že nárůst zdravotních rizik obyvatel okolní 
zástavby způsobený realizací záměru bude minimální. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Informace uvedené v kapitole vycházejí ze samostatné přílohy č. 1 posuzované dokumentace 
(Modelové hodnocení kvality  ovzduší; ATEM, říjen 2011).  

Na kvalitu ovzduší v zájmovém území budou mít v souvislosti s hodnoceným záměrem vliv emise 
z dopravy v klidu a z automobilové dopravy na okolních komunikacích. Nárůst dopravní zátěže 
vyvolaný zprovozněním navrhovaného záměru bude redukován zánikem polikliniky, kterou bytový 
komplex nahradí. Daná skutečnost se projeví i ve výsledcích modelových výpočtů. 

Vlivem provozu záměru lze očekávat v místě výstavby a jeho nejbližším okolí velmi malé změny 
imisní zátěže u všech sledovaných znečišťujících látek (NO2, PM10, PM2,5, benzen). 

U žádné sledované imisní charakteristiky nebylo vlivem uvedení záměru do provozu vypočteno 
překročení imisního limitu. 

Krátkodobou vyšší imisní zátěž bude představovat období výstavby, které bude pro obyvatele 
v bezprostřední blízkosti lokality znamenat určité zhoršení stavu ovzduší, zejména z pohledu 
krátkodobých koncentrací suspendovaných části a znečišťujících látek ze staveništní dopravy a strojů. 
Jedná se však o zhoršení dočasné, které lze dostupnými technickými a organizačními opatřeními 
omezit na přípustnou míru. Vzhledem k rozsahu stavby nebude toto zhoršení časově ani prostorově 
rozsáhlé. Podrobně bylo hodnoceno období zemních prací, které bude nejvýznamnější z hlediska 
kvality ovzduší. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola D.I.2 není označena přesně v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
znění. Jedná se o připomínku formálního charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení 
záměru a má pouze doplňující charakter. 

Kapitola je zpracována dostatečně podrobně. Výše uvedené závěry korespondují s přílohou č. 1 
Modelové hodnocení kvality ovzduší posuzované dokumentace. 

Podkapitola uvádí výsledky výpočtu rozptylové studie, porovnává a hodnotí vypočtené imisní 
příspěvky znečišťujících látek vzhledem k jejich imisním limitům. Na závěr je konstatováno, že změna 
imisní situace po realizaci záměru bude méně významná a projeví se jen lokálně. 

Bez připomínek. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky  

Informace uvedené v kapitole vycházejí ze samostatné přílohy č. 1 posuzované dokumentace 
(Akustická studie; ATEM, říjen 2011).  

Na zatížení území hlukem v zájmovém území bude mít v souvislosti s hodnoceným záměrem vliv 
doprava na okolních komunikacích a stacionární zdroje hluku. Nárůst dopravní zátěže vyvolaný 
zprovozněním navrhovaného záměru bude redukován zánikem polikliniky, kterou bytový komplex 
nahradí.  

Ke snížení akustické zátěže v území dojde zejména vlivem celkového poklesu dopravní zátěže 
v území, ale i vlivem stínění vlastního objektu. Nejvyšší pokles je patrný v těsné blízkosti záměru, kde 
bude navrhovaný záměr tvořit překážku proti šíření hluku z provozu na ulici U družstva Práce. 
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Navrhované dopravní řešení (nucené odbočení rezidentů vyjíždějících z garáží ve směru na ulici 
Zelený pruh) způsobí, že snížení dopravních intenzit se pozitivně projeví zejména ve větší vzdálenosti 
od navrhované rezidence. V úseku mezi stávající propojkou (Roškotovy a ulice U družstva Práce  
v blízkosti stávající polikliniky) a Roškotovou ulicí dojde ke zvýšení akustické zátěže, které je 
zapříčiněno zejména nárůstem dopravní zátěže, částečně se též projeví odraz hluku. 

Realizací záměru a změnou dopravního zatížení v oblasti lze očekávat pokles i nárůst akustické zátěže. 
V žádném bodě nedojde v důsledku realizace záměru k překročení hygienického limitu v území. V 
bodech, kde je v území překročen hygienický limit o hodnotě 60 dB ve dne a 50 dB v noci, lze 
zaznamenat výhradně pokles akustické zátěže. Nejvyšší nárůst akustické zátěže, který bude dosahovat 
1,4 dB ve dne a 1,2 dB v noci, je dán nižší výchozí akustickou zátěží v území a nastane v místě, kde 
nejsou překročeny limity hluku. Naopak nejvyšší pokles akustické zátěže byl vypočten do 15,3 dB  
v denní době na fasádách konzervatoře a do 1,7 dB v denní době a do 1,2 dB v noční době na fasádách 
blízkého panelového domu.  

Stacionární zdroje na záměru nezpůsobí překračování hygienických limitů hluku v území v denní ani 
noční době, a to za podmínek, kdy budou použity zdroje hluku o parametrech použitých v Akustické 
studii (ATEM, říjen 2011) a po obvodu zdrojů chladu bude na střechách budov osazena protihluková 
zástěna. Z provozu stacionárních zdrojů lze na fasádách nejbližších chráněných objektů (budova 
konzervatoře a obytné zástavby) za těchto podmínek očekávat ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
do 28,6 dB. 

Kapitola se rovněž zabývá hlukem ze stavební činnosti. Ze závěrů vyplývá, že je možné s využitím 
technických a organizačních opatření zajistit splnění hygienického limitu u nejbližší chráněné 
zástavby.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola D.I.3 není označena přesně v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
znění. Jedná se o připomínku formálního charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení 
záměru a má pouze doplňující charakter. 

Kapitola je zpracována dostatečně podrobně. Výše uvedené závěry korespondují s přílohou č. 2 
Akustická studie posuzované dokumentace. 

Z kapitoly D.I.3. posuzované dokumentace vyplývá, že vlivem výstavby ani provozu záměru nebudou 
překročeny platné hygienické limit pro hluk ve vnějším prostředí.  

Případné připomínky jsou uvedeny v komentáři k části H Přílohy, konkrétně příloze č. 2 posuzované 
dokumentace (Akustická studie, ATEM, 2011). 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vzhledem ke vzdálenostem a rozsahu záměru nebyl identifikován možný vliv na povrchové vody. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola D.I.4 není označena přesně v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
znění. Jedná se o připomínku formálního charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení 
záměru a má pouze doplňující charakter. 

Kapitola je zpracována velice stručně a některé informace, které by zde měly být uvedeny (např. vlivy 
na podzemní vody) jsou uvedeny až v následující kapitole (kap. D.I.5. Vliv na geologické  
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a hydrogeologické poměry). Jedná se o připomínku formálního charakteru, která nemůže mít vliv na 
celkové hodnocení záměru. 

Pro upřesnění a doplnění zpracovatel posudku uvádí následující informace, které jsou uvedeny 
v jiných částech dokumentace nebo vyplývají z charakteru záměru, měly by však být uvedeny na daném 
místě: 

Fáze výstavby 

- Ve fázi výstavby bude pro splaškové vody ze sociálního zařízení realizována provizorní kanalizační 
přípojka na šachtu stávající jednotné kanalizační stoky KT 400 v ulici U družstva Práce. 
Odkanalizování staveniště bude řešeno v rámci stávajícího a nově budovaného odtokového zařízení 
zaústěného také do jednotné kanalizační stoky KT 400 v ulici U družstva Práce.  

- Hladina podzemní vody v lokalitě je dle terénních průzkumů značně rozdílná. Očekává se její dotčení 
vlivem stavebních prací. Naražená podzemní voda bude ze stavební jámy čerpána do kanalizační 
stoky KT DN 400 mm v majetku PVS, a.s. v ulici U družstva Práce. Před zaústěním do kanalizace 
bude voda předčišťována v sedimentačních jímkách. Kaly budou následně odváženy na skládku k 
tomu účelu určenou. Jakost odpadních vod vypouštěných do kanalizace bude splňovat limity 
schválené dle kanalizačního řádu. Vteřinové množství takto řízeně odváděných vod musí splňovat 
limitní podmínky stanovené PVS a. s. Vlivem dané skutečnosti dojde k dočasnému snížení hladiny 
podzemní vody v okolí stavby, po ukončení čerpání se hladina navrátí do původního stavu. Vzhledem 
ke stávající kvalitě podzemní vody v zájmovém území se nepředpokládá, že by odpadní vody ze 
stavební jámy byly nadlimitně znečištěny. Vzhledem k možnému zásahu do zvodněného horizontu 
bude nutné místo stavby chránit před průnikem zejména ropných látek do podzemní vody. Technický 
stav stavebních strojů a technologická kázeň musí být taková, aby nedošlo k ohrožení kvality 
podzemní vody.  

- V dalších stupních projektové dokumentace je nutné prověřit, zda není v okolí posuzovaného záměru 
využívána podzemní voda k individuálnímu zásobování obyvatel pitnou vodou a zjistit, zda v případě 
čerpání podzemní vody ze stavební jámy nebude docházet k ovlivnění hladiny podzemní vody  
u těchto obyvatel. 

- V dalších stupních projektové dokumentace bude nutné kvantifikovat množství spodních  
a splaškových odpadních vod ve fázi výstavby. 

Fáze provozu 

- Bytový komplex bude odvodněn čtyřmi přípojkami na veřejnou stoku jednotné kanalizace.  

- Množství splaškových odpadních vod bude odpovídat potřebě vody. Roční množství odváděných 
splaškových vod bude činit cca 30 885 m3/rok.  

  Splaškové vody budou odváděny na ÚČOV Praha a konečným recipientem bude řeka Vltava. 
Povolené množství vypouštěných odpadních vod pro ÚČOV Praha je 189 216 000 m3.rok-1  
a průměrný přítok činí 3,8 m3.s-1. Plánovaný průměrný odtok splaškových vod ze záměru bude činit 
po výstavbě cca 0,025 % přítoku na ÚČOV. Vliv objektu sám o sobě bude velmi malý a nárůst na 
ÚČOV nebude rozeznatelný od běžného kolísání průtoku. Pro připojení na kanalizaci je třeba 
souhlas správce kanalizace, který zhodnotí, zda má čistírna odpadních vod dostatečnou kapacitu. 

- Záměrem, vzhledem ke stávajícímu stavu území, kdy je jeho převážná část tvořená zpevněnými 
plochami, dojde k minimálnímu navýšení odtoku dešťových vod z území. Navýšení odtoku dešťových 
vod bude představovat 9,07 l.s-1 (cca 6 % oproti stávajícímu stavu). Odtok bude stejně jako ve 
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stávajícím stavu odváděn do kanalizační stoky KT DN 400 mm v majetku PVS, a. s. v ulici U 
družstva Práce. 

- V úvodu dokumentace je uvedeno, že doplňkovou funkcí záměru může být i kavárna. V případě, že by 
byly v objektech umístěny i rozsáhlejší gastroprovozy, bude nutné je odvodnit samostatným systémem 
tukové kanalizace. Maximální obsah tuků v předčištěné vodě na odtoku musí splnit limity 
Kanalizačního řádu hl. m. Prahy. Lapák tuků je vodním dílem a realizace podléhá vodoprávnímu 
projednání, jakož i procesu povolení vypouštění podle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění (§ 18 
odst. 3).  

- Odvodnění garáže nebude řešeno napojením na kanalizaci. Tyto odpadní vody budou likvidovány 
odbornou firmou.  

- Technické podmínky napojení objektů na veřejný vodovod a odvedení splaškových a dešťových vod je 
nezbytné odsouhlasit společností Pražské vodovody a kanalizace a. s. a se správcem Pražskou 
vodohospodářskou společností a. s. 

Závěrem lze konstatovat, že z hlediska vlivu na vody nebude výstavba ani provoz posuzovaného 
záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat navržená 
ochranná opatření uvedená v návrhu stanoviska, který je uveden v kap. VII tohoto posudku. 

D.I.5. Vlivy na půdu 

Komentář zpracovatele posudku: 

Daná kapitola uvedená v příloze č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění není v posuzované 
dokumentaci uvedena. 

Řada informací je však obsažena v předchozích kapitolách posuzované dokumentace. Jedná se o 
připomínku formálního charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru. 

Zpracovatel posudku na tomto místě provádí shrnutí předchozích kapitol a uvádí další závěry 
z hlediska možných vlivů na půdu, které vyplývají z charakteru záměru. 

- V současné době se v zájmovém území nachází budova polikliniky. Zbylá část území je z velké části 
tvořena zpevněnými plochami. 

- Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou pozemky, na kterých má být záměr umístěn, zařazeny jako 
druh zastavěná plocha a nádvoří, resp. ostatní plocha. Soupis pozemků dotčených záměrem nebo 
stavební činností je uveden v tabulce B.2. posuzované dokumentace. 

- Ve fázi výstavby dojde k odtěžení cca 22 500 m3 zeminy ze stavební jámy. Svrchní vrstva půdy  
(cca 1 000 m3) bude dočasně externě deponována a následně využita při finálních úpravách.  

   Při zahájení zemních prací bude třeba provést rozbor zemin a stanovit, zda nejsou kontaminovány 
(stará zátěž). V případě, že bude zemina znečištěna nebezpečnými látkami, bude přednostně 
dekontaminována, jinak uložena na skládku nebezpečných odpadů.  

- Realizací záměru nedojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF) ani 
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Záměr si nevyžádá vynětí z PUPFL ani ze ZPF. 

- Ke znečištění půdy ve fázi výstavby může dojít při zemních pracích, popř. při další manipulaci 
únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat zabezpečením strojů proti 
úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací 
strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami. 
Kontaminace zemin ve fázi provozu záměru se nepředpokládá. 
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Závěrem lze konstatovat, že z hlediska vlivu na půdy nebude výstavba ani provoz posuzovaného 
záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat navržená 
ochranná opatření uvedená v návrhu stanoviska, který je uveden v kap. VII tohoto posudku. 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Komentář zpracovatele posudku: 

Daná kapitola uvedená v příloze č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění není v posuzované 
dokumentaci uvedena.  

Řada informací je však obsažena v kap. D.I.5. posuzované dokumentace – vliv na geologické a 
hydrogeologické poměry. Jedná se o připomínku formálního charakteru, která nemůže mít vliv na 
celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující charakter. 

Pro upřesnění a doplnění zpracovatel posudku uvádí následující informace, které jsou uvedeny 
v jiných částech dokumentace, měly by však být uvedeny na daném místě, nebo vyplývají z charakteru 
záměru: 

- Úroveň založení záměru bude vzhledem k morfologii terénu odlišná v jednotlivých částech území.  
V jižní a západní části bude hloubka založení 7 až 8 m pod stávajícím terénem, zatímco v severní  
a severovýchodní části území bude stavební jáma hluboká pouze 2 až 3 m. Způsob založení stavby 
bude navržen na základě výsledku podrobného geotechnického průzkumu. Předběžně se zde počítá s 
pilotovým zakládáním při hloubce vetknutí pilot ze dna stavební jámy cca 13 až 15 m. Vzhledem ke 
svému plošnému rozsahu nepředstavuje tento zásah významnou újmu na geologických poměrech.  

- Realizací záměru dojde k zásahu do horninového prostředí – základy nových budov, realizace 
zpevněných ploch, atd. Vliv lze označit za lokální a z hlediska ovlivnění životního prostředí 
nevýznamný. 

- Horninové prostředí může být v případě havárie během výstavby kontaminováno úniky ropných 
produktů ze stavebních či dopravních mechanismů. V tomto případě bude nutné kontaminovanou 
zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku. 

- Negativní ovlivnění horninového prostředí ve fázi provozu záměru se nepředpokládá. 

- Posuzovaným záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. 
V zájmovém území se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.  

Závěrem lze konstatovat, že z hlediska vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje nebude výstavba 
ani provoz posuzovaného záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území. Je však 
nutné respektovat navržená ochranná opatření uvedená v návrhu stanoviska, který je uveden v kap. 
VII tohoto posudku. 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vlivy na flóru 

V kapitole jsou uvedeny informace o odstraňované a nově vysazované zeleni. Informace uvedené 
v dané kapitole vycházejí ze samostatné přílohy č. 5 posuzované dokumentace (Inventarizace a návrh 
řešení pěstebních opatření dřevin; Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, červen 2010). 

Zeleň odstraňovaná 

Výstavba záměru si vyžádá odstranění některých keřových skupin dřevin a zelených ploch, které se v 
současnosti vyskytují na ploše výstavby. Dřeviny v řešeném území patří do kategorie „dřeviny rostoucí 
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mimo les“. Všechny tyto porosty jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., v platném znění a prováděcí 
vyhláškou č. 395/1992 Sb., v platném znění.  

Kapitola uvádí i přehled počtu a výměry dotčených dřevin dle charakteru zásahu a návrh opatření pro 
jejich následnou ochranu.  

V rámci výstavby nebudou odstraněny žádné dřeviny, u nichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad 
zemí přesahuje 80 cm nebo keřové skupiny o výměře větší než 40 m2. Ke kácení dřevin není třeba 
povolení orgánu ochrany přírody. 

Vzhledem k výměře, kvalitě, hodnotě a nahraditelnosti odstraňovaných keřových skupin a stromů 
nebude odstranění dřevin v rámci výstavby navrhovaného projektu přestavovat nepřijatelný zásah do 
životního prostředí.  

Zeleň vysazovaná 

Řešené území se dle ÚP SÚ hl. m. Prahy nachází na funkční ploše SV-E se stanoveným KZ 0,5. 
Minimální plocha zeleně musí být 6 617 m2 (z toho min. 4 962 m2 na rostlém terénu). 

Navržená plocha zeleně v rámci záměru je 6 737 m2 (z toho min. 5 078 m2 na rostlém terénu).  

KZ je splněn pro funkční plochu SV-E je splněn. 

Další zeleň bude vysazena v území, které spadá do funkční plochy OB. Výměra této části pozemků 
činí 614 m2. Pro danou funkční plochu není stanoven KZ. V dané ploše bude založeno 357 m2 zeleně. 

Při rozloze této části území 614 m2 představuje navržená zeleň KZ 0,58, což odpovídá podílu zeleně 
ve zbylé části území. 

V kapitole je dále podrobně popsán návrh sadových úprav. Výpočet KZ a návrh sadových úprav je 
znázorněn ve výkrese 18 a 19 posuzované dokumentace.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Vlivy na flóru jsou hodnoceny v samostatné kapitole D.I.6. posuzované dokumentace. Její označení 
tedy neodpovídá příloze č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění. Jedná se o připomínku 
formálního charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má pouze doplňující 
charakter. 

V kapitole je uveden drobná nepřesnost při udání množství navržené zeleně na terénu na funkční ploše 
SV-E. V dokumentaci je uvedena hodnota 5 074 m2. Při součtu hodnot v tabulce D.6. posuzované 
dokumentace však dojdeme k číslu 5 078 m2. 

V kapitole je rovněž nesprávně citována norma ČSN DIN 18 920, která byla nově nahrazena ČSN DIN 
83 9061 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech). 

Dále bez připomínek. 

Závěrem lze konstatovat, že z hlediska vlivu na flóru nebude výstavba ani provoz posuzovaného 
záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat navržená 
ochranná opatření uvedená v návrhu stanoviska, který je uveden v kap. VII tohoto posudku. 

Vlivy na faunu 

Vzhledem k charakteru lokality je možné konstatovat, že stavební zásah do předmětné lokality nebude 
představovat významné narušení životaschopnosti populací v širším zájmovém území. Vliv na faunu 
bude trvalý, avšak málo významný. Výstavba v dotčeném území nebude představovat zásah do 
biotopu zvláště chráněných druhů dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. 
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V lokalitě byl zaznamenán pohyb netopýrů, a to netopýra večerního (Eptesicus serotinus) a netopýra 
rezavého (Nyctalus noctula). Jedná se o druhy klasifikované jako silně ohrožené dle vyhlášky 
395/1992 Sb., v platném znění.  Uvedené druhy na poliklinice ani v jejím nejbližším okolí nehnízdí, 
možné otvory na fasádě polikliniky jsou uzavřeny proti vletu netopýrů. Pokud bude demolice 
polikliniky probíhat v době vyšší aktivity netopýrů (1. duben – 30. září), je žádoucí provést těsně před 
jejím zahájením jednu až dvě kontroly specialisty s detektorem, aby se vyloučil náhodný výskyt na 
budově. Dále je třeba poučit zodpovědné pracovníky o možnosti nálezu netopýrů při demolici  
a v případě jejich nálezu neprodleně kontaktovat specialisty. 

Pro vytvoření vhodných podmínek pro život netopýrů by bylo vhodné při stavbě nových budov 
začlenit do každé stavby cca 12 budek pro netopýry pro rozšíření hnízdních možností těchto 
ohrožených druhů. Stejně tak je vhodné ve vyšších výškách instalovat vhodné budky pro rorýse, který 
na výškových budovách ve městech hnízdí a je také zvláště chráněným druhem. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

Vlivy na ekosystémy 

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola neobsahuje informace o vlivech na ekosystémy. Vzhledem k charakteru posuzovaného území 
lze však konstatovat, že ovlivnění ekosystémů bude vlivem posuzovaného záměru nevýznamné. Jedná 
se o připomínku formálního charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má 
pouze doplňující charakter. 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Informace uvedené v kapitole vycházejí ze samostatné přílohy č. 7 posuzované dokumentace 
(Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území  na krajinný ráz; Mgr. Lukáš Klouda, srpen 
2010).  

Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot) krajinného 
rázu území vyplývá, že snížení hodnot krajinného rázu nedosáhne takové velikosti, která by 
vylučovala uskutečnění záměru. Změny vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustně současnou 
kvalitu území v dotčeném krajinném prostoru. Dopad na krajinný ráz a jeho ochranu lze považovat za 
únosný. 

Z hlediska estetických hodnot a prostorových vztahů (vizuální charakteristiky), které mohou vytvářet 
harmonické měřítko, či vztahy v území lze konstatovat, že uvažovaná výstavba záměru nezasáhne do 
charakteru území nepřípustným způsobem. I přes značnou výšku staveb nedojde k nárůstu vertikály  
v prostoru, která je zde na této úrovni již přítomna. Výše na horizontu stojící izolované objekty 
dosahují větší vertikály, a tím silnějšího uplatnění v krajinné scéně, které si zachovají a budou dále 
reprezentovat hlavní umělé dominanty v prostoru. Posuzovaný obytný soubor výškově navazuje na 
blízkou zástavbu a nevyvolá tak dojem vizuálně nevhodného prvku, který by byl v konfliktu se 
současným rázem území. 

Ve výkresové části posuzované dokumentace jsou doloženy zákresy záměru do 3D modelu a 
vizualizace. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu.  

Bez připomínek. 
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola D.I.9. není označena přesně v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
znění. Jedná se o připomínku formálního charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení 
záměru a má pouze doplňující charakter. 

V souvislosti s výstavbou záměru dojde rovněž k přeložkám inženýrských sítí. Jejich soupis je proveden 
v tab. B.2. posuzované dokumentace. 

Dle vyjádření Odboru památkové péče MHMP (č. j. S-MHMP 1195831/2011/Alu ze dne 11. 1. 2012) 
je posuzovaný záměr umístěn do území s archeologickými nálezy a stavebník má od doby přípravy 
oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu AV ČR. Stavebník je povinen umožnit 
Archeologickému ústavu AV ČR nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. Jeho zajištění je nutné projednat v dostatečném předstihu před zahájením 
výkopových prací a stavební činnosti. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu. Dále bez připomínek. 

Ostatní  

Komentář zpracovatele posudku: 

Nad rámec přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění jsou v posuzované dokumentaci 
vyhodnoceny vlivy na chráněná území přírody (označené jako kap. D.I.9) a ostatní vlivy (označené 
jako kap. D.I.11). Jedná se o připomínku formálního charakteru, která nemůže mít vliv na celkové 
hodnocení záměru a má pouze doplňující charakter.  

D.I.9. Vliv na chráněná území přírody  

Záměr nebude mít vliv na zvláště chráněné území přírody, ve smyslu zákona 114/1992 Sb., v platném 
znění. Vliv na území soustavy Natura 2000 byl orgánem ochrany přírody rovněž vyloučen. 

D.I.11. Ostatní vlivy  

Vliv na osvětlení a oslunění budov 

Informace uvedené v kapitole vycházejí ze samostatné přílohy č. 8 posuzované dokumentace (Studie 
proslunění a denního osvětlení sousedních domů, včetně posouzení původního stavu; Ing. Jan Kaňka, 
červen 2010).  

Ze závěrů výše uvedených studií vyplývá, že realizací záměru dojde k ovlivnění okolních objektů 
z hlediska denního osvětlení a osluněné, toto ovlivnění však nebude překračovat únosnou míru. 

Požadavky norem ČSN 730580-1, ČSN 730580-2 a ČSN 73 4301 budou splněny. 

Bez připomínek. 

Vliv na dopravu 

Informace uvedené v kapitole vycházejí ze samostatné přílohy č. 4 posuzované dokumentace 
(Dopravně inženýrské podklady pro akci „Bytové domy Zelený Pruh“ úkol č. 11 – 7500 – h09; TSK-
ÚDI, srpen 2011). 
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Dokumentace uvádí, že vlivem realizace záměru dojde celkově k poklesu dopravních intenzit v území. 
Objem zdrojové a cílové dopravy poklesne vlivem zrušení provozu polikliniky o 350 jízd v každém 
směru (750 pohybů), obytné domy budou průměrně zdrojem a cílem 294 jízd v každém směru (588 
pohybů). Vlivem změn v uspořádání silniční sítě je možné očekávat mírný nárůst v krátkém úseku ulice 
U družstva Práce, v ostatních územích, i na všech významnějších křižovatkách, dojde k poklesu 
intenzit dopravy, a tím i jejich zatížení. Pro automobily směřující do garáží bude jediný povolený směr 
jízdy směrem k ulici Zelený pruh, odbočení z a do ulice U družstva Práce směrem k Jeremenkově ulici 
bude zakázán. 

Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu a vychází jak ze samostatně zpracované přílohy č. 4 
posuzované dokumentace, tak kap. B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu, kde jsou 
informace o dopravě uvedeny ve větší podrobnosti. 

Bez připomínek. 

D.II. Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti  
a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel dokumentace v této kapitole provádí obecné shrnutí závěrů předcházejících kapitol. 

Z hlediska velikosti zasaženého území je možné posuzovaný záměr hodnotit jako záměr malého 
rozsahu; stejně tak lze hodnotit záměr z hlediska zasažené populace. 

Záměr nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice. 

Zpracovatel posudku nemá ke kapitole D.II. připomínky. Kapitola je zpracována po formální 
 i obsahové stránce správně. 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik p ři možných haváriích a nestandardních stavech 

Komentář zpracovatele posudku: 

V kapitole jsou pro posouzení záměru zpracována v dostatečném rozsahu možná environmentální 
rizika při možných haváriích a nestandardních stavech, a to jak ve fázi výstavby, resp. demolice, tak ve 
fázi provozu. 

Bez připomínek. 

D.IV. Charakteristika opat ření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 

Kapitola vhodně člení navrhovaná opatření do tří následných fází realizace záměru, a to: 1/ fáze 
přípravy záměru, 2/ fáze realizace a 3/ fáze provozu.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje výčet veškerých připomínek, opatření a podmínek k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, které je nutné v dílčích fázích projektu 
realizovat.  

S opatřeními navrženými v dokumentaci se zpracovatel posudku v zásadě ztotožňuje a v případě 
potřeby je dále rozšiřuje o další opatření uvedená v další části posudku (viz kap. IV posudku). Veškerá 
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navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní 
prostředí jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska, který je uveden v kap. VII tohoto posudku. 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení 
vlivů 

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola je zpracována poměrně obsáhle, věnuje se především popisu kvantitativních matematických 
modelů, na základě kterých byly vypracovány hluková a rozptylová studie. 

Při posuzování vlivů na životní prostředí byly použity následující modely: 

- model ATEM: pro vyhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší, 

- model MEFA (aktualizovaný program MEFA 06): pro výpočet emisí z automobilové dopravy, 

- model HLUK+ (verze 8.28): pro vyhodnocení změn v akustické situaci. 

Použité metody jsou detailně popsány v příslušných samostatných přílohách posuzované dokumentace 
a ze strany zpracovatele posudku jsou k nim přiřazeny komentáře v příslušné kapitole Posudku – 
kapitola II., část H – Přílohy. 

Pro zpracování dokumentace byla použita aktuální projektová dokumentace, platné právní předpisy  
a normy, schválené metodiky hodnocení vlivů na životní prostředí a další odborná literatura. Použité 
podklady a metody splňují požadavky pro zpracování posuzované dokumentace. Zvolené metody 
hodnocení  
a výchozí předpoklady jsou vhodné a správné. 

Bez připomínek. 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování 
dokumentace 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku nemá k dané kapitole připomínky. Jsou zde uvedeny nejasnosti a neurčitosti, 
které se vyskytly při zpracování dokumentace, které však nemají zásadní vliv na vyhodnocení velikosti 
a významnosti vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo. 

Záměr výstavby objektu je posuzován ve fázi, kdy se zpracovává projektová příprava objektu pro účely 
územního řízení. Některé údaje o fázi výstavby, resp. demolici i provozu nebyly v době zpracování 
dokumentace k dispozici.  

Mezi údaje, které je třeba v dalších fázích projektové dokumentace upřesnit, patří: 

- přesná organizace výstavby a dodavatel stavby,  

- přesné údaje o množství stavebního odpadu (mimo množství výkopové zeminy), 

- detaily technického a technologického řešení objektu. 

Případné nejasnosti a neurčitosti neovlivní zásadně závěry dokumentace ani posudku. Daná 
skutečnost je řešitelná v dalších stupních projektové dokumentace. 

Podmínkou návrhu stanoviska (kap. VII posudku) je řada opatření či doporučení, která je nutné 
přijmout v dalších stupních projektové dokumentace a případné nedostatky v neznalostech  
a neurčitostech tak odstranit. 
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ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  

Komentář zpracovatele posudku: 

Dokumentace stručně konstatuje, že záměr je navrhován v jedné variantě prostorového uspořádání i 
funkčního využití. Při hodnocení vlivů byl stav po výstavbě objektu porovnáván s variantou zachování 
současného stavu.  

V této kapitole by bylo dále vhodné popsat jednotlivé časové horizonty stavů v území, které sice nejsou 
v pravém smyslu variantami, avšak dávají dobrý přehled o celkovém stavu životního prostředí 
v jednotlivých letech. 

Jak je patrné z jiných kapitol posuzované dokumentace, byly pro posouzení znečištění ovzduší a 
hlukové zátěže hodnoceny následující stavy: 

- výstavba záměru (resp. demolice)  

- stav v roce 2014 – výhledový stav bez záměru 

- stav v roce 2014 – výhledový stav se záměrem 

Pozn.: V akustické studii byl dále hodnocen stávající stav na základě měření počáteční akustické 
situace. 

Výše uvedené hodnocené stavy (resp. varianty) umožňují vytvořit si podrobnou představu o příspěvku 
záměru k hlukové zátěži a znečištění ovzduší v daném území. 

Konkrétní vyhodnocení vlivů jednotlivých stavů na životní prostředí je předmětem předchozích kapitol 
dokumentace. Lze konstatovat následující: Realizace záměru nebude představovat významné zhoršení 
jednotlivých složek životního prostředí pro obyvatele přilehlých obytných domů. 

Uvedené připomínky nemohou mít vliv na celkové hodnocení záměru a mají pouze doplňující 
charakter. Dále bez připomínek. 

ČÁST F – ZÁVĚR 

Komentář zpracovatele posudku: 

V kapitole je na základě předchozích kapitol posuzované dokumentace formulován stručný závěr, který 
se zabývá nejvýznamnějšími faktory, které mohou mít v souvislosti s realizací záměru vliv na životní 
prostředí. Pozornost byla věnována především dopravnímu řešení záměru, problematice hluku, 
ovzduší, vlivům na zdraví a na zeleň včetně vlivů kumulativních. V rámci hodnocení bylo prokázáno, 
že výstavba ani provoz plánovaného záměru nezpůsobí nepřijatelné změny v akustickém nebo imisním 
zatížení životního prostředí. Při splnění navrhovaných opatření k minimalizaci vlivů na životní 
prostředí nedojde vlivem provozu záměru k překračování limitů hlukovou zátěží. Vlivem odstranění 
polikliniky dojde k redukci počtu automobilů v území, a tím ke snížení zátěže v širší oblasti. 

V závěrečné kapitole chybí obecné vyhodnocení velikosti a významnosti ostatních vlivů záměru na 
životní prostředí (vody, krajinný ráz, fauna, flóra atd.). Vzhledem k tomu, že tato vyhodnocení jsou 
předmětem předcházejících kapitol, jedná se pouze o formální připomínku. 

Dále bez připomínek. 
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ČÁST G – VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  

Komentář zpracovatele posudku: 

Část G není označena přesně v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Jedná 
se o připomínku formálního charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru a má 
pouze doplňující charakter. 

Shrnutí plně koresponduje s informacemi uvedenými v předešlých kapitolách. 

Připomínky zpracovatele posudku k jednotlivým řešeným aspektům jsou uvedeny vždy 
v hodnocení příslušné kapitoly (viz kapitoly B, C, D), popř. v následující části posudku, zabývající se 
hodnocením jednotlivých samostatných příloh dokumentace. 

Bez připomínek. 

ČÁST H – PŘÍLOHY  

Komentář zpracovatele posudku: 

Jednotlivé přílohy, resp. studie jsou nezbytným podkladem pro zpracování posuzované dokumentace 
dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Studie postihují nejvýznamnější vlivy na 
životní prostředí, které souvisí s realizací posuzovaného záměru. 

Součástí posuzované dokumentace jsou následující přílohy: 

Výkresová část: 1. Přehledová situace, 2. Situace na podkladu katastrální mapy, 3. Architektonická 
situace, 4. Koordinační situace, 5. Zákres do územního plánu, 6. Půdorys – I. výšková úroveň 
(suterén), 7. Půdorys – II. výšková úroveň (částečně zapuštěné podlaží), 8. Půdorys – III. výšková 
úroveň, 9. Půdorys – V. výšková úroveň, 10. Půdorys – VIII. výšková úroveň, 11. Půdorys – XI. 
výšková úroveň, 12. Půdorys – XII. výšková úroveň, 13. Řezy, 14. Zákres do 3-D modelu Prahy, 15. 
Modelové vizualizace, 16. Rozložení referenčních bodů pro imisní analýzu, 17. Situace 
dendrologického průzkum, 18. Situace zeleně – podklady pro výpočet koeficientu zeleně, 19. Sadové 
úpravy, 20. Trasy staveništní dopravy, 21. Situace staveniště 

Příloha č. 1: Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí; modelové hodnocení kvality 
 ovzduší, ATEM, říjen 2011; 

Příloha č. 2:  Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí; akustická studie, ATEM, říjen 2011; 

Příloha č. 3:  Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí; Vyhodnocení vlivů na veřejné 
zdraví, ATEM, říjen 2011; 

Příloha č. 4:  Dopravně inženýrské podklady pro akci „Bytové domy Zelený Pruh“ úkol  
č. 10 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011; 

Příloha č. 5:  Inventarizace a návrh řešení pěstebních opatření dřevin – Novostavba REZIDENCE 
ZELENÝ PRUH, Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, červen 2010; 

Příloha č. 6:  Studie výskytu netopýrů v okolí polikliniky Zelený pruh (Roškotova 1717/2,  Praha 
4) pro potřeby Dokumentace EIA, RNDr. M. Andreas, PhD, září 2011; 

Příloha č. 7:  Rezidence Zelený pruh; Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území  na 
krajinný ráz, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 2010; 
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Příloha č. 8:  Rezidence Zelený pruh, studie proslunění a denního osvětlení sousedních domů 
(posouzení původního stavu), OOA, doc. Ing. Jan Kaňka, červen 2010; 

Příloha č. 9:  Vyjádření stavebního úřadu o souladu s územně plánovací dokumentací ;  

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 144/1992 Sb. k ovlivnění 
soustavy NATURA 2000; 

Vyjádření provozovatele parkoviště u Polikliniky Zelený pruh. 

Následující text obsahuje podrobnější komentář k jednotlivým přílohám. 

Výkresová část 

Grafické přílohy jsou zpracovány na vysoké úrovni, v dostatečném rozsahu a přehlednosti. 
Z formálního hlediska obsahují veškeré náležitosti (měřítko, legendu, atd.).  

Bez připomínek. 

Příloha 1: Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí; modelové hodnocení kvality ovzduší, 
ATEM, říjen 2011 

Rozptylová studie byla zpracována kolektivem firmy ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o. pod 
vedením Mgr. Jana Karla, který je držitelem autorizace ke zpracování rozptylových studií dle zákona 
č. 86/2002 Sb. (osvědčení MŽP č.j. 2108/780/10/KS). 

Studie je členěna do pěti kapitol (1. Vstupní údaje pro modelové výpočty, 2. Metodika výpočtu,  
3. Výsledky modelových výpočtů, 4. Vliv stavebních prací na kvalitu ovzduší a 5. Závěr). 

Pro výpočet znečištění ovzduší byl použit imisní model ATEM, který je v Nařízení vlády č. 597/2006 
Sb. uveden jako jedna z referenčních metod stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. 

Jako modelové znečišťující látky byly hodnoceny průměrné roční a maximální hodinové koncentrace 
oxidu dusičitého, průměrné roční koncentrace benzenu, průměrné roční a maximální denní 
koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 a průměrné roční koncentrace suspendovaných částic 
frakce PM2,5.  

V rozptylové studii je hodnocen stav před a po realizaci záměru ve výhledovém roce 2014. 
V modelových výpočtech je zahrnut vliv imisního pozadí, tj. působení ostatních zdrojů mimo 
hodnocené území včetně dálkového přenosu. Údaje o imisním pozadí vycházejí z poslední aktualizace 
studie „Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy (Aktualizace 2010)“ (HMHP, 
Praha, 2010). 

Součástí rozptylové studie je i posouzení vlivu stavebních prací na kvalitu ovzduší. 

Referenční body v kroku sítě 50 m pokrývají plochu o rozloze 1,2 km2. Celkem bylo do výpočtu 
zahrnuto 587 referenčních bodů. 

Větrná růžice pro severní část Braníka a západní část Krče dokládá, že v území převládají větry ze 
západního, resp. jihozápadního kvadrantu. 

Pro výpočet emisí z automobilové dopravy byla použita metodika MEFA 06. Ve výpočtu byla 
zohledněna dynamická skladba vozového parku (podíl vozidel bez katalyzátoru a automobilů 
splňujících limity EURO. 

Emise prachových částic zahrnovaly primární a sekundární prašnost z automobilové dopravy. 
Sekundární emise prachových částic byly vypočteny dle metodiky US EPA. Americká metodika 
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výpočtu sekundárních emisí prachových částic zohledňuje počet vozidel, jejich průměrnou hmotnost, 
emisní faktory jednotlivých velikostních frakcí prachových částic a klimatické charakteristiky. 

Ve výpočtu byly v souvislosti s posuzovaným záměrem zohledněny liniové zdroje znečištění (doprava 
na okolních komunikacích) a bodové zdroje znečištění (odvětrání garáží). U záměru se nepočítá se 
spalováním zemního plynu. Záměr bude napojen na CZT. 

Vliv provozu je hodnocen formou příspěvků záměru k imisnímu stavu území bez realizace záměru. 
Vypočtené imisní příspěvky znečišťujících látek jsou ve studii hodnoceny vzhledem k imisním limitům 
uvedených v Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., v platném znění.  

Dle výsledků rozptylové studie lze etapu výstavby z hlediska vlivů na ovzduší označit při respektování 
navržených ochranných opatření omezování prašnosti za akceptovatelnou. Opatření omezování 
prašnosti jsou uvedena v návrhu stanoviska, který je součástí kap. VII posudku. 

V závěrečném zhodnocení studie uvádí, že nárůst dopravní zátěže vyvolaný zprovozněním záměru bude 
redukován zánikem dopravní zátěže z polikliniky, kterou záměr nahradí. 

Provoz záměru nebude pro své okolí příčinou překračování imisních limitů u sledovaných 
znečišťujících látek (NO2, PM10, PM2,5 a benzen). V oblastech se současnými vyššími maximálními 
krátkodobými hodnotami koncentrací NO2 a PM10 dojde pouze k malému navýšení těchto koncentrací, 
což nepovede k výraznějšímu zhoršení stávající situace. 

Zpracovatel posudku má k předložené rozptylové studii pouze několik formálních připomínek: 

Rozptylová studie nezahrnuje seznam použitých zkratek. Zkratky jsou vysvětleny při prvním výskytu 
konkrétní zkratky v textu studie. Pokud se stejná zkratka vyskytne v další části textu, je pro její 
vysvětlení nutné vyhledat první použití zkratky. Zpracovatel posudku navrhuje doplnit rozptylovou 
studii o seznam použitých zkratek. 

V kapitole 3.5.2. Stav po výstavbě je v první větě uvedeno nesprávně označení „maximálních 
hodinových koncentrací PM10“. V kontextu s kapitolou 3.5. by mělo být nahrazeno spojením 
„maximální denní koncentrace PM10“. 

Rozptylová studie je jinak zpracována velmi kvalitně. Zpracovatel studie neopomněl uvést všechny 
potřebné vstupy pro výpočet emisního a imisního zatížení. Výstupy jsou prezentovány ve formě map s  
pásmy koncentrací jednotlivých polutantů doplněné slovním komentářem pro jednotlivé posuzované 
stavy. 

Příloha 2: Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí; akustická studie, ATEM, říjen 2011 

Akustická studie byla zpracována kolektivem firmy ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o. pod 
vedením Ing. Josefa Martinovského.  

Studie je členěna do pěti kapitol (1. Vyhodnocení vlivu provozu, 2. Akustická situace u navrhovaných 
objektů, 3. Měření současné hladiny hluku, 4. Hluk z výstavby a 5. Závěr). 

V akustické studii je hodnocen stav před a po realizaci záměru ve výhledovém roce 2014. 

Součástí akustické studie je i posouzení vlivu stavebních prací. 

Modelové výpočty byly provedeny pomocí programu Hluk +, verze 8.28. profi, který zahrnuje poslední 
metodiku pro výpočet hluku z dopravy publikovanou MŽP ČR v roce 2005. Do modelu bylo zadáno 
celkem 22 výpočtových bodů. 
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Stacionárními zdroji hluku ve fázi provozu objektu budou výdechy vzduchotechniky a technologie 
chlazení. Liniový zdroj bude představovat zdrojová a cílová doprava záměru na komunikační síti. 

Vypočtené hodnoty hluku jsou ve studii hodnoceny vůči hygienickým limitům uvedených  
v Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění. Zpracovatel posudku dodává, dané Nařízení vlády 
bylo zrušeno a nahrazeno Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění. 

Dle výsledků akustické studie vyplývá, že ve fázi výstavby je možné s využitím technických  
a organizačních opatření zajistit splnění hygienického limitu u nejbližší chráněné zástavby. Jedná se  
o předběžné výsledky, neboť není znám dodavatel stavby ani přesný průběh stavby. V dalších stupních 
projektové dokumentace bude po upřesnění ZOV akustická studie aktualizována včetně protihlukových 
opatření v rozsahu dle požadavků Hygienické stanice. Výčet protihlukových opatření pro fázi výstavby 
je uveden v návrhu stanoviska, který je součástí kap. VII posudku. 

Po zprovoznění záměru v roce 2014 dojde v okolí posuzovaného záměru ke změnám v ekvivalentních 
hladinách akustického tlaku. Vlivem výstavby nových objektů a změnou dopravního zatížení v oblasti 
lze očekávat pokles i nárůst akustické zátěže. V žádném bodě nedojde v důsledku realizace záměru 
k překročení hygienického limitu v území. V bodech, kde je v území překročen hygienický limit  
o hodnotě 60 dB ve dne a 50 dB v noci, lze zaznamenat výhradně pokles akustické zátěže. Nárůst 
akustické zátěže bude dosahovat nejvýše 1,4 dB ve dne a 1,2 dB v noci, který je dán nižší výchozí 
akustickou zátěží v území. Naopak nejvyšší pokles akustické zátěže byl vypočten do 15,3 dB v denní 
dobu na fasádách konzervatoře a do 1,7 dB v denní dobu a do 1,2 dB v noční dobu na fasádách 
blízkého panelového domu. 

Stacionární zdroje umístěné na střeše záměru nezpůsobí překračování hygienických limitů hluku 
v území v denní ani noční době, a to za podmínek, kdy budou použity zdroje hluku o parametrech 
použitých ve studii, a po obvodu zdrojů chladu bude na střechách budov osazena protihluková 
zástěna. 

Hluk z provozu na neveřejných komunikacích v žádném referenčním bodě nepřekročí limitní hranici 
50 dB v denní a 40 dB v noční době. 

Výčet protihlukových opatření pro fázi provozu je uveden v návrhu stanoviska, který je součástí kap. 
VII posudku. 

Zpracovatel posudku má k předložené akustické studii pouze několik formálních připomínek: 

Pro komplexní posouzení stávající zástavby rodinných domů naproti záměru zpracovatel posudku 
v dalším stupni dokumentace navrhuje do výpočtů přidat výpočtový bod na objektu čp. 1471 v ulici 
U družstva Práce. 

V rámci zpracování dokumentace EIA byla v akustické studii provedena krátkodobá měření hluku, 
která jsou pro ověření výpočtového modelu pro přiblížení situace v rámci dokumentace EIA 
postačující. V dalším stupni dokumentace je vhodné provést 24hodinová měření hluku, která již 
detailněji postihnou akustickou situaci v území. 

Zpracovatel posudku dále navrhuje v dalším stupni dokumentace důkladněji prověřit vliv na objekty 
záměru, např. podrobnějším umístěním výpočtových bodů. 

Záměr je do území umisťován proti stávající zástavbě nacházející se v ulici U družstva Práce. 
Z uvedeného důvodu je vhodné v dalším stupni projektové dokumentace vyhodnotit i vliv případných 
akustických odrazů od navrhovaných objektů záměru vzhledem ke stávající zástavbě a případně 
navrhnout taková akustická opatření, aby docházelo k jejich minimalizaci. 
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V dalším stupni projektové dokumentace je nezbytné posoudit hluk ze stavební činnosti na základě 
upřesněných podkladů (ZOV), a to i včetně případné optimalizace protihlukových nebo organizačních 
opatření. 

Uvedené připomínky jsou spíše metodického charakteru a nemají vliv na celkové hodnocení záměru. 

Příloha 3: Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí; Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, 
ATEM, říjen 2011 

Vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví bylo zpracováno společností ATEM – Ateliér 
ekologických modelů, s.r.o. v říjnu roku 2011. Vedoucím projektu byl Mgr. Robert Polák (držitel 
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví MZd, aut. č. 8/2010). 

Studie je rozdělena do 5 hlavních kapitol, v nichž je popsána metodika hodnocení, charakter obytné 
zástavby v okolí záměru, vlivy znečištění ovzduší a hluku na zdraví obyvatel a závěr. Hlavními 
materiály, ze kterých se při zpracování vlivu zdravotních rizik na obyvatele vycházelo, byla Akustická 
studie (ATEM, 2011) a Modelové hodnocení kvality ovzduší (ATEM, 2011). 

Hodnocení bylo zpracováno v souladu s metodickými postupy hodnocení zdravotních rizik (Health 
Risk Assessment) vypracovanými americkou Agenturou pro životní prostředí (US EPA). Vyhodnocení 
bylo provedeno ve čtyřech krocích (1. Identifikace nebezpečnosti, 2. Určení vztahu dávky a účinku,  
3. Hodnocení expozice, 4. Charakterizace rizika). Ve studii jsou uvedeny rovněž nejistoty, kterými je 
studie zatížena. 

Ve studii je konstatováno, že při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutné 
obecně brát v úvahu všechny faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví. Posuzovaný záměr 
nebude významným zdrojem elektromagnetického záření. V souvislosti s jeho realizací se 
nepředpokládá kontaminace zdrojů vod chemickými látkami ani patogenními organismy či jejich 
toxiny. Hlavními faktory, které mohou být realizací záměru významněji ovlivněny, budou tedy hluk a 
znečištění ovzduší. 

Zdravotní rizika byla v souvislosti se znečištěním ovzduší hodnocena pro expozici obyvatel oxidem 
dusičitým, benzenem a suspendovanými částicemi frakce PM10 a PM2,5. 

Posouzení expozice obyvatel hlukem bylo provedeno mj. na základě porovnání počtu vypočtených 
hodnot ekvivalent. hladin akustického tlaku A v jednotlivých pásmech dle prokázaných nepříznivých 
účinků hlukové zátěže ve dne a v noci.  

Ze studie vyplývá, že vlivem uvedení záměru do provozu byl zjištěn převažující pokles imisní zátěže 
nad jejím nárůstem. V lokalitách s očekávaným nárůstem imisní zátěže není třeba očekávat jakkoli 
znatelné zvýšení výskytu zdravotních obtíží z expozice znečišťujícím látkám v ovzduší. 

Z hlediska hlukové zátěže lze v okolní obytné zástavbě očekávat její změnu. V několika bodech byl 
vypočten pokles hlukové zátěže, v lokalitách s nárůstem hlukové zátěže se jedná o hodnoty, které 
nezpůsobí reálné zvýšení počtu obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel. Stejně tak vypočtený 
nárůst kardiovaskulárního rizika bude hluboko pod hranicí reálného výskytu nových případů.   

Zpracovatel posudku nemá k dané studii žádné zásadní připomínky, které by měly vliv na celkové 
hodnocení záměru z hlediska zdravotních rizik. 
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Příloha 4: Dopravně inženýrské podklady pro akci „Bytové domy Zelený Pruh“ úkol  
   č. 10 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011 

Dopravně-inženýrské podklady pro posuzovaný záměr byly zpracovány TSK hl. m. Prahy v srpnu roku 
2011 jako úkol č. 11 – 7500 – H09. Jedná se o aktualizaci Dopravně-inženýrských podkladů č. TSK-
ÚDI 10-7500-H09. 

Studie je členěna do pěti kapitol (1. Úvod, 2. Výchozí podklady, 3. Intenzity automobilové dopravy,  
4. Seznam zkratek a 5. Seznam příloh). 

Ve studii byly zpracovány 4 stavy: Stav 1 – podzim roku 2010, Stav 2 – rok 2014: bez záměru se 
stávající poliklinikou, Stav 3 – rok 2014: bez záměru, bez polikliniky, Stav 4 – rok 2014: se záměrem, 
bez polikliniky.  

Komunikační síť pro rok 2010 v širších vztazích odpovídá reálně provozovanému rozsahu na podzim 
roku 2010, tj. včetně Pražského okruhu v úseku Slivenec – D1 (PO 512, 513, 514) a stávajícího 
omezení nákladní dopravy na Jižní spojce.  

Výpočty intenzit automobilové dopravy na vybrané komunikační síti města a jeho regionu byly 
provedeny souborem programů PTV – VISION současně pro všechny druhy vozidel, vyjma autobusů 
PID. 

Uspořádání nadřazených komunikací v roce 2014 vycházelo ze současného stavu s doplněním 
Vysočanské radiály I (v úseku Pražský okruh – Kbelská) a Městského okruhu v úseku Malovanka – 
Pelc - Tyrolka, vč. Trojského mostu. 

Pro záměr je navrženo 228 PS, které budou generovat 588 pohybů OA v denní době za 24 hod. Počet 
pomalých vozidel (tj. nákladní automobily nad 3,5 t) byl uvažován ve výši cca 1 % z celkového počtu 
automobilů. Celkem bude tedy záměr generovat 594 pohybů vozidel v denní době za 24 hod. 

V dopravně-inženýrských podkladech je zahrnuta výstavba administrativního objektu v ul. Zelený pruh 
1560/99 (Jana Towers). Zdrojová a cílová doprava z ostatního území byla převzata z celoměstského 
dopravního modelu (odvozená na základě funkčních ploch a dalších charakteristik území dle územního 
plánu). Stávající poliklinika dle místního šetření je v průměrném pracovním dni zdrojem a cílem cca 
700 vozidel obousměrně, jejím vymístěním tedy v zásadě dojde k poklesu vyvolané dopravy o 100 
vozidel. 

Součástí studie jsou i kartogramy intenzit dopravy a kapacitní posouzení křižovatky Zelený pruh x  
U družstva Práce pro rok 2014 se záměrem.  

Dopravně-inženýrské podklady jsou zpracovány v dostatečném rozsahu pro účely posouzení vlivu 
stavby na životní prostředí.  

Zpracovatel posudku má k dopravně-inženýrským podkladům pouze jednu formální připomínku: 

V příloze č. 1.1 Situační schéma je znázorněno celkem 53 povrchových PS, přičemž v textu posuzované 
dokumentace je uvedeno 51 povrchových PS.  

Jedná se o připomínku formálního charakteru, která nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru  
a má pouze doplňující charakter. Dále bez připomínek. 
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Příloha 5: Inventarizace a návrh řešení pěstebních opatření dřevin – Novostavba REZIDENCE 
ZELENÝ PRUH, Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, červen 2010 

Inventarizace dřevin a návrh sadových úprav bylo zpracováno Zahradní architekturou Ing. Ivan 
Marek a Ing. Barborou Eismanovou (autorizovaný architekt – krajinářská architektura, ČKA 03 696). 

Studie obsahuje základní identifikační údaje o záměru a dotčené lokalitě, zhodnocení současného 
stavu porostu a druhové skladby dřevin. 

Inventarizace dřevin byla provedena dle metodiky MZLU ZF Lednice na Moravě a dle metodiky 
autorů. Sledovány byly následující položky: číslo stromu, taxon, průměr kmene, průmět koruny, výška, 
věková kategorie, sadovnická hodnota, fyziologická vitalita, biomechanická vitalita, dopadový terč, 
návrh ošetření a kácení. 

Celkem bylo inventarizováno 65 jedinců dřevin, 31 skupin keřů a 9 náletových porostů. Maximální 
stáří dřevin bylo určeno do 20-40 let, jejich sadovnická hodnota není vysoká a dosahuje maximální 
hodnoty 3, fyziologická vitalita je všeobecně středních a nižších hodnot. Součástí studie je výkres se 
zákresem inventarizovaných dřevin a porostů. 

Ve studii je dále podrobně popsán návrh vegetačních úprav, včetně názorné obrazové dokumentace. 

Studie je zpracována v dostatečném rozsahu. Bez připomínek. 

Příloha 6: Studie výskytu netopýrů v okolí polikliniky Zelený pruh (Roškotova 1717/2, Praha 4) pro 
potřeby Dokumentace EIA, RNDr. M. Andreas, PhD, září 2011 

Studie byla zpracována RNDr. M. Andreasem, PhD. 

Ve studii je uvedena specifikace území, použitá metodika a výsledky průzkumu. 

Zájmovým územím bylo především parkoviště západně od polikliniky, poliklinika a její okolí a proluka 
mezi domy (Roškotova 1225/1 a Zelený pruh 95/97) jižně od východního křídla budovy Konzervatoře 
J. Ježka. 

Lokalita byla navštívena dvakrát v první polovině srpna a třikrát na počátku září 2011. 

Výsledky průzkumu jsou uvedeny v kap. D.I. posuzované dokumentace – Vlivy na faunu. 

Ve studii jsou uvedeny návrhy opatření pro postup před demolicí objektu stávající polikliniky a pro 
následný provoz záměru. Daná opatření jsou uvedena v návrhu stanoviska, který je součástí kap. VII 
posudku. 

 Shrnutí doporučeného postupu dalších aktivit v území je následující: 

1.) Na počátku období vhodného pro instalaci jednosměrně propustných chlopní na výletové otvory 
provést toto opatření a ponechat je zde po celé zmíněné období (1.-20. duben, 15. srpen – 30. září). 

2.) Pokud demolice bude probíhat v době vyšší aktivity netopýrů (1. duben – 30. září), provést těsně 
před ní ještě jednu až dvě kontroly specialisty s detektorem. 

3.) Poučit zodpovědné pracovníky o možnosti nálezu netopýrů při demolici a v případě jejich nálezu 
neprodleně kontaktovat specialisty. 

4.) Při stavbě nových budov začlenit do každé stavby jako kompenzační opatření větší množství budek 
pro netopýry (min. 12). 

Studie je zpracována v dostatečném rozsahu. Bez připomínek. 
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Příloha 7: Rezidence Zelený pruh; Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný 
ráz, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 2010 

Studie byla zpracována Mgr. Lukášem Kloudou. Jejím cílem bylo vyhodnocení míry vlivu stavby a 
využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu. 

Součástí studie je řada grafických příloh – vizualizace, analýza viditelnosti, zákres do fotografií 
z dálkových pohledů. 

Při hodnocení byl použit metodický postup „Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny 
využití území na krajinný ráz, tzv. metody prostorové a charakterové diferenciace území“ (I. Vorel, R. 
Bukáček, P. Matějka, M. Culek a P. Sklenička). 

Ve studii je proveden popis hodnoceného záměru, vymezení oblasti krajinného rázu, vymezení 
dotčeného krajinného prostoru a viditelnosti, popis přírodních charakteristik území a jejích znaků, 
popis kulturně-historické charakteristiky území a jejích znaků a popis estetických hodnot, 
prostorových vztahů a harmonie v území. V závěru studie je provedeno vyhodnocení vlivů 
navrhovaného záměru na krajinný ráz. 

Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti vlivů zásahů do jednotlivých znaků (hodnot) 
krajinného rázu území vyplynulo, že snížení hodnot krajinného rázu nedosáhne takové velikosti, která 
by vylučovala uskutečnění záměru. Změny vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustně současnou 
kvalitu území v dotčeném krajinném prostoru. Posuzovaný záměr lze z hlediska dopadů na krajinný 
ráz a jeho ochranu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění považovat za únosný. 

Studie je zpracována v dostatečném rozsahu. Bez připomínek. 

Příloha 8: Rezidence Zelený pruh, studie proslunění a denního osvětlení sousedních domů 
(posouzení původního stavu), OOA, doc. Ing. Jan Kaňka, červen 2010 

Studie byla zpracována doc. Ing. Janem Kaňkou, PhD. 

Cílem studie bylo posoudit oslunění a denní osvětlení bytů v obytných domech a denní osvětlení 
v administrativních objektech v okolí posuzovaného záměru. Součástí studie je i dodatek č. 1 (doc. Ing. 
Jan Kaňka, Ph.D., září 2011), který se zabývá posouzením původního stavu sousedních domů v okolí 
plánovaného záměru. 

V úvodu studie jsou uvedeny informace o posuzovaném záměru, dále legislativní východiska posouzení 
proslunění (ČSN 734301) a denního osvětlení (Vyhláška č. 26/1999 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ČSN 730580-1 a ČSN 730580-2) a metodika výpočtu. 

K výpočtu doby oslunění byl použit program DSD 1.1. 

Ze závěrů studie vyplynulo, že podmínky oslunění a denního osvětlení v okolních objektech nebudou 
nepřípustně zhoršeny stíněním posuzovaným záměrem. Průčelí nových objektů bude opatřeno světlou 
barvou. Pro povrch pěších komunikací se použijí světlé, např. betonové dlaždice. 

Zpracovatel posudku má k předložené světelně-technické studii několik formálních připomínek:  

V dalším stupni projektové dokumentace je vhodné doplnit posouzení oslunění a osvětlení objektu č.p. 
1477/78 a 1476/76.  

V dalším stupni projektové dokumentace je vhodné doplnit posouzení oslunění a osvětlení objektu č.p. 
1102. 

Uvedené připomínky jsou spíše doplňujícího charakteru a nemají vliv na celkové hodnocení záměru. 
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Studie je zpracována v dostatečném rozsahu. Dále bez připomínek. 

Příloha 9: Doklady 

Dokladová část zahrnuje dvě povinné přílohy dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, kterými 
jsou vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace a 
stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění. 

Nad rámec povinných dokladů je součástí dané přílohy i vyjádření provozovatele parkoviště  
u Polikliniky Zelený pruh (Michal Cabejšek M-Parking), kterým sděluje, že dle prodeje parkovacích 
lístků přijede na parkoviště přibližně 300 až 400 automobilů za den. Někteří pacienti parkují i mimo 
toto parkoviště, tak ale nejsou sledováni a jejich počet není znám. 

 

Shrnutí kap. II. 1.  Úplnost dokumentace 

Z hlediska úplnosti informací obsažených v jednotlivých kapitolách posuzované dokumentace lze 
konstatovat, že podstatné informace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí a obyvatelstvo 
jsou v dokumentaci obsaženy a jednotlivé připomínky mají spíše doplňující charakter. 

Na drobné nedostatky dokumentace bylo upozorněno v komentáři zpracovatele posudku k jednotlivým 
kapitolám posuzované dokumentace. K dalším  drobným nedostatkům dokumentace patří např. 
absence seznamu zkratek použitých v dokumentaci spolu s jejich popisem. Vzhledem k tomu, že se však 
jedná o běžně používaná označení v technicko-stavebním oboru (např. CZT, ZPF, TUV, STL atd.), 
která jsou srozumitelná i bez podrobnějšího popisu. Jedná se tedy pouze o připomínku formálního 
charakteru. 

Dokumentace se z formálního hlediska zcela nedrží oficiálních názvů podkapitol dle přílohy č. 4 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Tyto nedostatky jsou však drobného charakteru a nemají 
podstatný vliv na hodnocení záměru. 

Pro lepší orientaci by bylo vhodné doplnit dokumentaci rovněž fotodokumentací stávajícího stavu 
zájmového území s krátkým komentářem. 

II. 2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení 

Připomínky zpracovatele posudku ke správnosti údajů jednotlivých kapitol dokumentace jsou řešeny 
v předchozí kapitole B.II.1. Úplnost dokumentace. 

Doprava 

Dopravně-inženýrské podklady pro posuzovaný záměr byly zpracovány TSK hl. m. Prahy v srpnu roku 
2011 jako úkol č. 11 – 7500 – H09. Jedná se o aktualizaci Dopravně-inženýrských podkladů č. TSK-
ÚDI 10-7500-H09. 

Výpočty intenzit automobilové dopravy na vybrané komunikační síti města a jeho regionu byly 
provedeny souborem programů PTV – VISION současně pro všechny druhy vozidel, vyjma autobusů 
PID. Při tomto způsobu výpočtu jsou v každém dílčím interakčním kroku vyhledány trasy a vyčísleny 
impedance postupně pro všechny druhy vozidel s tím, že je při výpočtu impedancí pro danou síť 
zohledněno čerpání kapacity jednotlivých úseků komunikací všemi systémy dopravy dohromady. 
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Vlastní zatěžování probíhá tak, že jsou matice dopravních vztahů přidělovány na komunikační síť 
v osmi postupových krocích a následně iteračně vyrovnávány. 

Kromě dopravně-inženýrských podkladů bylo zpracováno posouzení křižovatky Zelený pruh x  
U družstva Práce pro rok 2014 se záměrem.  

Ve studii byly vyhodnoceny 4 stavy: Stav 1 – podzim roku 2010, Stav 2 – rok 2014: bez záměru se 
stávající poliklinikou, Stav 3 – rok 2014: bez záměru, bez polikliniky, Stav 4 – rok 2014: se záměrem, 
bez polikliniky.  

Vyčíslení předpokládaného zatížení (počet vyvolaných jízd) z řešeného záměru bylo provedeno na 
základě podkladů poskytnutých objednatelem. Použité metody hodnocení a vstupní informace jsou 
dostačující a vyhovující. 

Ovzduší 

Pro výpočet emisí z automobilové dopravy byl použit program MEFA 06, který je doporučeným 
programem MŽP pro výpočet emisí z dopravy. Emisní model MEFA 06 je profesionální verze 
emisního modelu MEFA. Emisní model MEFA 06 zahrnuje při výpočtu emisních faktorů dynamickou 
skladbu vozového parku (podíl vozidel jednotlivých emisních skupin podle jejich četnosti na silnicích v 
reálném provozu), definici vlastní skladby vozového parku, výpočet celkových emisí i emisí dělených 
podle kategorie vozidel, výpočet emisních faktorů pro jednotlivá vozidla atd. 

Sekundární emise prachových částic byly vypočteny dle metodiky US EPA. Americká metodika 
výpočtu sekundárních emisí prachových částic zohledňuje počet vozidel, jejich průměrnou hmotnost, 
emisní faktory jednotlivých velikostních frakcí prachových částic a klimatické charakteristiky. 

Vyhodnocení imisní zátěže v řešeném území bylo provedeno podle metodiky ATEM. Metodika ATEM je 
určena jako referenční metoda pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší (dle přílohy č. 6 NV 
č. 597/2006 Sb.). 

Údaje o imisním pozadí vycházejí z poslední aktualizace studie „Modelové hodnocení kvality ovzduší 
na území hl. m. Prahy (Aktualizace 2010)“ (HMHP, Praha, 2010). 

Autor posudku nemá k použitým metodikám a software žádné připomínky. 

Hluk 

K charakterizaci vlivů záměru na životní prostředí byl proveden modelový výpočet akustického 
zatížení lokality pomocí programu Hluk +, verze 8.28. profi, který zahrnuje poslední metodiku pro 
výpočet hluku z dopravy publikovanou MŽP ČR v roce 2005. Program umožňuje výpočet hladin 
akustického tlaku ve venkovním prostředí způsobeného dopravními a stacionárními zdroji. 

Pro posouzení bylo použito standardních nástrojů a metod hodnocení. 

Voda 

K hodnocení ovlivnění vod nebyla použita žádná speciální metoda. Údaje byly získány rešeršní 
metodou z dostupných podkladů získaných z odborné literatury, z projektové dokumentace stavby  
a z dalších materiálů dostupných pro dané území.  

Pro hodnocení bylo použito standardních postupů hodnocení, vstupní informace jsou dostačující. 

Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje 
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K hodnocení ovlivnění půd, horninového prostředí a přírodních zdrojů nebyla použita žádná speciální 
metoda. Údaje byly získány rešeršní metodou z dostupných podkladů.  

Obdržené informace a způsob hodnocení jsou dostačující.   

Flóra, fauna, ekosystémy, ÚSES 

Byl proveden podrobný botanický a zoologický průzkum, ostatní údaje byly získány rešerší 
z dostupných podkladů.  

Vstupní informace i způsob hodnocení vlivu záměru pokládá zpracovatel posudku za dostatečné.   

Krajina a krajinný ráz 

Při hodnocení byl použit metodický postup „Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny 
využití území na krajinný ráz, tzv. metody prostorové a charakterové diferenciace území“ (I. Vorel, R. 
Bukáček, P. Matějka, M. Culek a P. Sklenička). 

Tato metodika zavádí postupy, které využívají metody používané v architektonické a krajinářské 
kompozici, využívá standardizovaných kroků hodnocení a objektivizovaných, všeobecně přijímaných 
soudů. Metoda posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz vychází z principu ochrany 
takových charakteristik, znaků a hodnot krajinného rázu, které jsou výraznými atributy přírodní a 
estetické kvality krajiny a z eliminace vlivů tuto kvalitu snižujících. Pro vyhodnocení bylo dále využito 
tematických map rozličného měřítka, poznatky učiněné terénním šetřením, odborné literatury, 
informačních zdrojů a fotodokumentace. 

Vstupní informace i způsob hodnocení vlivu záměru pokládá zpracovatel posudku za dostatečné.   

Hmotný majetek a kulturní památky 

K hodnocení nebylo použito žádné zvláštní metody ani šetření. Zpracovatel dokumentace vycházel ze 
známých skutečností. 

Shrnutí 

Uváděné informace a použité metody hodnocení v rámci posuzování vlivů předkládaného záměru jsou 
vhodné a dostatečné. Použité metody i celkovou koncepci zpracování dokumentace považuje 
zpracovatel posudku za adekvátní stupni projektových příprav, charakteru záměru a jeho lokalizaci. 

II. 3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

Záměr je předkládán v jedné variantě prostorového uspořádání a funkčního využití, nelze tedy 
přistoupit k vyhodnocení pořadí variant z hlediska vlivů na ŽP. 

Pro úplnost je nutné podotknout, že v rámci přípravy projektu byly zvažovány varianty rozsahu  
a výškové úrovně objektů. Konečné řešení odpovídá rozsahu danému ÚP SÚ hl. m. Prahy. 

Při hodnocení vlivů na akustickou situaci a znečištění ovzduší byl výhledový stav území bez záměru 
porovnáván se stavem se záměrem.  

S konstatováním zpracovatelů dokumentace EIA, že umístění záměru v řešeném území nebude 
představovat významné zhoršení životního prostředí pro obyvatele přilehlých obytných domů. 
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II. 4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní 
hranice 

Uvedený záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující státní hranice. 

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno dostatečně, odpovídá nárokům na ochranu zdraví 
obyvatelstva a životní prostředí. 

Technické řešení odpovídá soudobým požadavkům na řešení obdobných projektů bytové výstavby. 
Technologické řešení stavby je věcí zadání investora a také věcí výběrového řízení s vybraným 
subjektem, který výstavbu záměru provede. Nelze tedy dost dobře předběžně odhadnout použité stroje 
a ani technologie použité pro výstavbu záměru. 

Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob výstavby a provozu záměru lze technické 
řešení záměru považovat za vhodné.  

Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí technických opatření sloužících k ochraně životního 
prostředí do projektu stavby. Tato opatření musí vycházet z dokumentace, z tohoto posudku a dále 
z dalších poznatků v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů v průběhu přípravy území ke stavbě.  

 

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPAT ŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOU ČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEP ŘÍZNIVÝCH 
VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

S opatřeními navrhovanými v dokumentaci autor posudku souhlasí. Tato opatření budou zahrnuta do 
návrhu stanoviska.  

Na základě vyjádření k dokumentaci či dalších upřesňujících informací získaných v souvislosti se 
zpracování posudku pokládá zpracovatel posudku za nezbytné doplnit další opatření k minimalizaci či 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. 

V následujícím seznamu jsou uvedena veškerá navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí (navržená zpracovatelem dokumentace 
a rozšířená zpracovatelem posudku. 

Fáze projektových příprav 

1. Zpracovat podrobný plán organizace výstavby, spolu s vypracováním podrobného souboru 
technicko-organizačních opatření s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní 
prostředí a obyvatelstvo. Stavební práce a nasazení strojů navrhnout tak, aby nedocházelo k 
překrývání hlučných operací, pokud to není technologicky nezbytně nutné. 

2. Koordinovat případný souběh výstavby posuzovaného záměru s ostatními plánovanými záměry 
v nejbližším okolí. 
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3. Na základě zpřesněného plánu organizace výstavby aktualizovat akustickou studii pro fázi 
výstavby. Navrhnout taková protihluková opatření, aby byly zajištěny hygienické limity pro hluk 
z výstavby ve venkovním chráněném prostoru staveb. 

4. Objektivně doložit, že všechna navržená akustická opatření byla zapracována do projektu. 

5. Provést posouzení hluku v prostoru proti budoucím vjezdům do garáží jako doklad skutečného 
poklesu hluku v lokalitě. Posouzení musí být zpracováno na základě 24hodinového měření hluku. 

6. Na základě měření aktualizovat posouzení hluku, včetně návrhů na odstranění nárůstu zátěže 
z dopravy v lokalitě, kde je v současné době zjištěno dodržení limitu pro vedlejší komunikace. 

7. V dalším stupni projektové dokumentace je vhodné doplnit posouzení oslunění a osvětlení 
objektů č.p. 1477/78, 1476/76 a 1102.  

8. Vyhodnotit denní osvětlení učeben konzervatoře, s dokladem, že záměrem nedojde k omezení 
prostoru vhodného pro trvalý pobyt studentů. V případě omezení provést návrh prvků, které 
zajistí dodržení dostatečného denního osvětlení. 

9. Hygienické stanici hl. m. Prahy doložit doklad o termínu provedení opatření, eventuelně 
kompenzaci snížení denního osvětlení v učebnách školy před zahájením svrchní stavby záměru. 

10. Pro kolaudační souhlas doložit: 

� Měření hluku z dopravy a ze všech zdrojů umístěných vně i uvnitř novostaveb, které prokáže 
dodržení hygienických limitů ve venkovním i vnitřním chráněném prostoru staveb. 

� Objektivní doklad o dodržení parametrů denního osvětlení učeben pro trvalý pobyt studentů. 

11. Po obvodu chladících jednotek na střeše objektů umístit 2,5 m vysoké žaluzie. Na vyústění 
vzduchotechniky z garáží instalovat tlumiče hluku. 

12. Ve fázi výběrového řízení na zhotovitele stavby zohlednit požadavky na používání moderních a 
progresivních postupů výstavby, s využitím životnímu prostředí šetrných technologií. 

13. V dalších stupních projektové dokumentace upřesnit detaily technického a technologického řešení 
záměru. 

14. Na základě výsledků studie oslunění a denního osvětlení opatřit průčelí nových objektů světlou 
barvou. Pro povrch pěších komunikací použít světlé, např. betonové dlaždice. 

15. Posoudit pohledové vazby k Pražské památkové rezervaci. 

16. Podél komunikace U družstva Práce zajistit odpovídající chodník a zajistit dostatečné rozhledové 
poměry a manévrovací možnosti vozidel v prostoru vjezdů do garáží záměru tak, aby byly 
v souladu s příslušnými normami.  

17. V dalších stupních projektové dokumentace stanovit potřebu vody ve fázi výstavby a množství 
spodních a splaškových vod. 

18. Upřesnit způsob nakládání s dešťovými vodami ve fázi provozu a navrhnout taková opatření, aby 
byla dešťová voda zasakována co nejvíce na vlastním pozemku. 

19. V dalších stupních projektové dokumentace prověřit, zda není v okolí posuzovaného záměru 
využívána podzemní voda k individuálnímu zásobování obyvatel pitnou vodou a zjistit, zda 
v případě čerpání podzemní vody ze stavební jámy nebude docházet k ovlivnění hladiny 
podzemní vody u těchto obyvatel. 
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20. Technické podmínky napojení objektů na veřejný vodovod a odvedení splaškových a dešťových 
vod je nezbytné odsouhlasit společností Pražské vodovody a kanalizace a. s. a se správcem 
Pražskou vodohospodářskou společností a. s. 

21. V případě přeložení kanalizační stoky a teplovodní přípojky, která vede územím záměru, provést 
pasportizaci dotčených staveb. 

22. Prověřit možnost ovlivnění geostatiky svahu nad budovou D a provést statické posouzení svahu 
za budovou D. 

23. Prověřit možnost vzniku vibrací při provádění stavebních prací a vyloučit narušení statiky 
rodinných a bytových domů. 

24. Zpracovat studii bludných proudů a prověřit případný vliv posuzovaného záměru na základy 
okolní zástavby. 

25. Provést podrobný geologický průzkum. 

26. Doložit, že realizací záměru nebude ve večerních a nočních hodinách docházet k negativnímu 
působení osvětlení na obyvatele okolní zástavby i navrhovaných objektů záměru. 

27. Prověřit technické a organizační možnosti zajištění dostatečné bezpečnosti volného pohybu dětí 
v okolí posuzovaného záměru. 

28. Prověřit možnosti zachování pěší komunikace mezi autobusovou zastávkou v ul. Zelený pruh do 
ul. Sitteho. 

29. V dalších stupních projektové dokumentace upřesnit množství způsob nakládání s odpady 
z výstavby a provozu záměru. 

30. Provést průzkum materiálu bouraného objektu polikliniky na přítomnost azbestových vláken. 

31. Z důvodu ochrany avifauny omezit zásahy do území při SV hranici pozemku. 

32. Prověřit možnost vytvoření souvislého pruhu zeleně šířky 15 m ve styku se stávající výškovou 
zástavbou severovýchodně od řešeného území. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

33. Prověřit možnost přesazení stromů. Konkrétní způsob přesazení a jeho provedení zajistit odborně 
způsobilou osobou k tomu určenou.  

34. Provést detailní návrh sadových úprav. 

35. Z důvodu ochrany netopýrů je nutné respektovat následující opatření vyplývající z Přílohy č. 6: 
Studie výskytu netopýrů v okolí polikliniky Zelený pruh (Roškotova 1717/2,  Praha 4) pro 
potřeby Dokumentace EIA, RNDr. M. Andreas, PhD, září 2011: 

� Pokud bude demolice polikliniky probíhat v době vyšší aktivity netopýrů (1. duben – 30. září), 
je žádoucí provést těsně před jejím zahájením jednu až dvě kontroly specialisty s detektorem 
Respektovat opatření na ochranu dřevin uvedená v Příloha č. 5:  Inventarizace a návrh řešení 
pěstebních opatření dřevin – Novostavba REZIDENCE ZELENÝ PRUH, Zahradní 
architektura Ing. Ivan Marek, červen 2010. 

� O možnosti nálezu netopýrů při demolici polikliniky a v případě jejich nálezu neprodleně 
kontaktovat specialisty. 

� Pro život netopýrů by bylo vhodné při stavbě nových budov začlenit do každé stavby cca 12 
budek pro netopýry pro rozšíření hnízdních možností těchto ohrožených druhů. Stejně tak je 
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vhodné ve vyšších výškách instalovat vhodné budky pro rorýse, který na výškových budovách 
ve městech hnízdí a je také zvláště chráněným druhem. 

36. Spodní stavba navrhnout s ohledem na závěry radonového průzkumu. 

37. Před realizací záměru bude proveden pasport komunikace U družstva Práce, s cílem posouzení 
možného poškození povrchu komunikace ve stavu s provozem záměru. Obdobný pasport provést 
i pro objekty č. o. 92 – 102 a další vybrané objekty. 

Fáze výstavby  

38. Stavební práce provádět podle plánu organizace výstavby.  

39. Zpracovat havarijní plán pro fázi výstavby.  

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

41. Sadové úpravy provádět dle schváleného projektu sadových úprav. 

42. Bude zajištěn odborný archeologický dohled v průběhu zemních prací. V případě odkrytí 
archeologických nálezů postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 
ve znění pozdějších předpisů. Odkrytí archeologických nálezů ohlásit příslušnému správnímu 
úřadu a umožnit mu provedení záchranného archeologického průzkumu. 

43. Obyvatelé domů v okolí stavby budou v předstihu seznámit s termíny a délkou jednotlivých etap 
výstavby. Na vnějším ohrazení stavby uvést kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci 
občané sdělit své připomínky na postupy provádění stavby (zejména porušování kázně, špatná 
očista okolních komunikací, provádění hlučných operací o víkendech, svátcích, brzkých ranních a 
pozdních večerních hodinách apod.). Nápravu zjednat ihned nebo v nejblíže možném termínu bez 
zbytečného prodlení. 

44. Při zakládání stavby omezit zvláště hlučné práce v pracovní dny na dobu mezi 14-21 hod, 
v sobotu a v neděli na dobu mezi 18-19 hod a ostatní zvláště hlučné práce omezit na dobu mezi 7-
21 hod. 

45. Řezání dřeva na bednění pro betonáž provádět, pokud to bude možné, mimo prostor staveniště, 
případně v prostoru, který zamezí šíření hluku na fasády nejbližších chráněných objektů. 

46. Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností a kompresory umístit do krytých přístřešků. 

47. Během hlučných stavebních operací zajistit dostatečně dlouhé přestávky v předem daných časech 
tak, aby obyvatelé okolních domů měli možnost větrání obytných místností. 

48. Hlučné práce uvnitř budov mohou probíhat až po uzavření obvodového pláště. 

49. Pro ochranu parteru a nejbližších budov osadit staveniště po obvodu neprůhledným hrazením z 
pevných prvků o minimální výšce 3,5 m. 

50. V případě nasazení vrtných souprav použít mobilní protihlukové clony. 

51. Použít stroje v dobrém technickém stavu a vzhledem k lokalitě výstavby také s menším strojním 
výkonem, který zajišťuje nižší akustické výkony strojů. 

52. V průběhu celé výstavby provádět důsledný oplach aut před výjezdem na komunikace, pravidelné 
čištění povrchu příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště, v době déle trvajícího 
sucha bude zajištěno pravidelné skrápění stavenišť. 
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53. V případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit stavební práce, případně zamezit šíření 
prachových částic do okolí záclonami po obvodu staveniště. 

54. Minimalizovat pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště, případně nejvíce 
pojížděné úseky na staveništi zpevnit. 

55. V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů 
s vysokým výkonem. 

56. Sypký odpad ze stavby na korbách nákladních automobilů buď kropit vodou, nebo zakrývat 
plachtami, zakrývat i dovážené sypké stavební materiály. 

57. Při zahájení zemních prací bude třeba provést rozbor zemin a stanovit, zda nejsou kontaminovány 
(stará zátěž). V případě, že bude zemina znečištěna nebezpečnými látkami, bude přednostně 
dekontaminována, jinak uložena na skládku nebezpečných odpadů.  

58. V případě znečištění horninového prostředí ropnými produkty ze stavebních či dopravních 
mechanismů kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku. 

59. Kaly ze sedimentačních jímek odvážet na skládku k tomu účelu určenou. 

60. Jakost odpadních vod vypouštěných do kanalizace musí splňovat limity schválené dle 
kanalizačního řádu. Vteřinové množství řízeně odváděných vod musí splňovat limitní podmínky 
stanovené PVS a. s. 

61. Zajištěno zneškodňování odpadních a dešťových vod ze staveniště v souladu s platnými předpisy. 

62. Případné poškození komunikace U družstva Práce nad rámec běžného opotřebení provozem 
provést po ukončení výstavby její opravu podle podmínek správce komunikace (TSK). 

63. Místo stavby chránit před průnikem ropných látek do podzemní vody. 

64. Dřeviny v okolí stavby budou chráněny v souladu s v souladu s ČSN DIN 83 9061(Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech). 

Fáze provozu  

65. V garážích instalovat havarijní soupravy pro asanaci úniku ropných látek z havarovaných vozidel 
(benzín, nafta, motorový olej). 

66. Po uvedení stavby do provozu provést kontrolní měření hluku u objektů, které stanoví orgán 
ochrany veřejného zdraví. 

67. Zajistit třídění odpadů – v objektu bude umístěn dostatečný počet a objem sběrných nádob na 
tříděný odpad (papír, plasty, kov) a nebezpečný odpad. 

68. Vysazené dřeviny udržovat v dobrém stavu a v případě potřeby neprodleně provést náhradní 
výsadbu. 

69. Na výškových objektech instalovat budky pro netopýry a rorýse, kteří se mohou v lokalitě 
vyskytovat. 

70. Po uvedení záměru do provozu provést pasport komunikace U družstva Práce, z důvodu případné 
náhrady poškozené komunikace. 
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Veškerá navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
na životní prostředí jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska, který je uveden v kap. VII tohoto 
posudku. 

 

V.  VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁD ŘENÍ 
K  DOKUMENTACI  

V této části posudku je uvedena stručná podstata došlých vyjádření v procesu EIA, případně 
sumarizace jejich obsahu a reakce zpracovatele s případným návrhem řešení. 

Svá vyjádření zaslaly k předložené dokumentaci tyto dotčené orgány státní správy a samosprávy, 
občanská sdružení a fyzické osoby: 

1. Hlavní město Praha 

2. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha 

3. Hygienická stanice hlavního města Prahy 

4. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí 

5. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče 

6. Městská část Praha 4 

7. Sdružení Občanská iniciativa Pankráce (SOIP), Pankrácká společnost, Zelené kavčí hory, Tilia 
Thákurova a Ateliér životního prostředí 

8. Občanské sdružení Zelená linie Prahy 

9. Sdružení vlastníků domu Roškotova 1737/6 (SVD) 

10. JUDr. Lenka Leszay (Praha, dopis ze dne 10. 1. 2012) 

11. Ing. Stárek, MVDr. Stárková, Mgr. Slabá (Praha, dopis ze dne 10. 1. 2012) 

12. Vlasta Tichá (Praha dopis ze dne 10. 1. 2012) 

13. Danuše Valentová, Radim Smetka, Martin Vavrouš (Praha, dopis ze dne 11. 1. 2012) 

14. Ing. Cima, Dr. Cimová, Cima MBA, Bc. Cima (email) 

15. Anonym (dopis ze dne 7. 1. 2012) 

16. Jana Slabá, Jan Stárek, Alžběta Stárková, Dalibor Štys, Filip Štys, Terezie Štysová (dopis ze 
dne 6. 1. 2012) 

17. Ing. Jiří Roček (dopis ze dne 10. 1. 2012) 
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VYPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VYJÁD ŘENÍ 

1. Hlavní město Praha 
č. j. 1008/2011 ze dne 9. 2. 2012 

Podstata vyjádření: 

Hlavní město Praha má k předložené dokumentaci EIA připomínky z hlediska urbanistické koncepce 
funkčních celků, městské zeleně a dopravy. 

1) Z hlediska urbanistické koncepce funkčních systémů Hl. m. Praha konstatuje, že z funkčního 
hlediska je výjimečně přípustné umístění některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně 
smíšeném území s podílem celkové kapacity vyšším než 60 %. Záměr je obytnou skupinou a měl 
by být podmíněn souhlasem s výjimečnou přípustností. 

Dalším konstatováním bylo, že realizace záměru je podmíněna demolicí stávající polikliniky. 
Zdravotní služby mají být zajištěny v rozšířené poliklinice Budějovická. Záměr lze proto 
akceptovat, i když není optimální nahrazovat novou obytnou zástavbou stávající vybavenost území.  

Hl. m. Praha požaduje ověřit dostatečnou kapacitu stávající vybavenosti v oblasti předškolního  
a základního školství (pro navrhovaný přírůstek obyvatel 350 – 400). 

Komentář zpracovatele posudku:  

Z hlediska možných vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel zpracovatel posudku konstatuje, že 
posuzovaný záměr navržený o daném funkčním využití (byť by bylo vyšší než ÚP SÚ hl. m. Prahy  
60 %) a daných kapacitách, nebude představovat zhoršení životního prostředí a zdraví obyvatel 
v posuzovaném území. 

Soulad s platnou územně plánovací dokumentací tedy v daném případě nesouvisí s možnými vlivy na 
životní prostředí a zdraví obyvatel. Součástí posuzované dokumentace (Příloha č. 9 Doklady) je 
vyjádření Odboru stavebního Městské části Praha 4, který konstatuje, že posuzovaný záměr je 
v souladu se závaznou i směrnou částí územního plánu a podíl bydlení v celé funkční ploše SV je 
včetně navrhovaného záměru nižší než 60 %.  

Požadavek ověření dostatečné občanské vybavenosti v území není v souvislosti s posouzením vlivů 
záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění relevantní. 

2) Z hlediska ochrany ovzduší Hl. m. Praha se záměrem souhlasí. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Bez komentáře. 

3) Z hlediska městské zeleně Hl. m. Praha konstatuje, že při funkční ploše SV-E o výměře 13 233 m2 
a koeficientu zeleně (KZ) 0,5 musí být výměra zeleně 6 615,5 m2 (na rostlém terénu 4 692,4 m2).  

Ve výčtu ploch zeleně nelze do zeleně na rostlém terénu započítávat zatravňovací dlažbu. Hl. 
město Praha konstatuje, že záměr nesplňuje o 139,4 m2 požadavek zeleně na rostlém terénu. Dále 
uvádí, že podle dokumentace EIA bude celková plocha zeleně 6 482 m2 (požadavek na zeleň tak 
není splněn o 134,5 m2). 
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Dalším konstatováním bylo, že výsledky kontrolního výpočtu rozsahu zeleně dle výkresu 18 jsou 
3 392,7 m2 na rostlém terénu a 2975,5 m2 na konstrukcích, celkem 6 368,2 m2. Uvedené nesplňuje 
koeficient zeleně (KZ). 

Komentář zpracovatele posudku:  

Správnost výpočtu koeficientu zeleně byla potvrzena vydáním modifikace dokumentace k úpravě ÚP 
SÚ hl. m. Prahy (Hl. m. Praha, ÚRM, č.j. 8724/2010 ze dne 29. 11. 2010, Příloha č. 2 posuzované 
dokumentace) i vyjádřením ke stavbě (Odbor stavební MČ Praha 4, č.j. P4/136121/10/OST/FATU), 
dle kterého je záměr v souladu se závaznou i směrnou částí územního plánu. Zatravňovací panely 
(plastové Ecoraster) jsou započítány (reálný podíl zeleně) do ploch zeleně (trávníku), protože se jedná 
o plochy, které budou pojízdné zcela výjimečně, a to jen požárními vozidly v případě zásahu, resp. 
budou sloužit (u objektu C a D) pro přístup mechanizace k vedením inženýrských sítí v případě 
havárie (požadavek PVK a.s. a PT a.s.). Ecoraster tedy zaroste totálně do travnaté plochy, růst bude 
podpořen závlahovým systémem. Takto zpevněná travnatá plocha nebude mít o nic horší kvalitativní 
působení zeleně než běžné travnaté plochy.  

4) Z dopravního hlediska Hl. m. Praha konstatuje, že výstavba záměru významně ovlivní uliční 
vnímání uličního prostoru v ul. U družstva Práce. Ve fázi přípravy záměru je třeba zajistit 
odpovídající chodník podél komunikace a věnovat pozornost prostoru vjezdů do garáží s ohledem 
na rozhledové poměry a manévrovací možnosti vozidel v souladu s příslušnými normami. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zajištění odpovídajícího chodníku ve fázi výstavby podél komunikace U družstva Práce a zajištění 
dostatečných rozhledových poměrů a manévrovacích možností vozidel v prostoru vjezdů do garáží 
záměru tak, aby byly v souladu s příslušnými normami, je nutné doložit v dalších stupních projektové 
dokumentace.  

Daná připomínka je součástí návrhu stanoviska. 

5) Hl. m. Praha dále doporučuje, v souladu s vyjádřením MČ Praha 4, snížit počet podlaží a sjednotit 
výškové hladiny objektů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Vypořádání je provedeno v rámci komentářů k vyjádření Městské části Praha 4. 

2. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha 
č. j. ČIŽP/41/IPP/1101574.002/11/PBA ze dne 6. 1. 2012 

Podstata vyjádření: 

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, nemá k předložené dokumentaci o vlivech záměru na 
životní prostředí žádné připomínky. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Bez komentáře. 

3. Hygienická stanice hlavního města Prahy 
č. j. HSHMP 57157/2011-Pol./3402 ze dne 16. 1. 2012 

Podstata vyjádření: 

Hygienická stanice hl. m. Prahy s realizací záměru souhlasí a má k předložené dokumentaci 
připomínky pouze z hlediska akustické studie. V rámci svého vyjádření dále uvádí požadavky, které je 
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nutné splnit v dalších stupních projektové dokumentace (územní řízení, stavební povolení  
a kolaudační souhlas). 

1) Z hlediska akustické studie HS hl. m. Prahy konstatuje, že mezi akustickým měřením v roce 2010  
a v roce 2011 je rozdíl cca -3 dB. Dle popisu akustické studie dojde na ul. U družstva Práce 
k poklesu dopravy. Porovnáním kartogramů studie (přílohy akustické studie č. 2.2 a 2.4), dojde 
v inkriminované oblasti naopak k nárůstu dopravy, a to o 113 aut za den, a to ještě za předpokladu, 
že parkoviště s příjezdem z ul. Roškotova zachytí 1/3 vyvolané dopravy. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Měření se uskutečnilo v letech 2010 a 2011 na hranici pozemku u shodného rodinného domu (U 
družstva Práce, č.p. 1468/60), avšak na jiném stanovišti. Zatímco v roce 2010 bylo měření provedeno   
v JZ rohu pozemku, v roce 2011bylo měření provedeno v JV části pozemku.  

Rozdíl mezi hodnotami naměřenými na stanovištích vyplývá jak z jiného umístění měřicích bodů, tak  
z jiné intenzity dopravy zaznamenané během měření. V roce 2010 byla dle protokolu A-0432/10-
06/G2-1.6 naměřena v daných podmínkách v denní dobu LAeq, 1h = 58,3 dB, v noci se poté LAeq, 1 h = 
47,4 dB. Při zadání dopravních intenzit zaznamenaných na dopravním profilu v průběhu měření do 
modelového výpočtu hluku byla vypočtena na stanovišti v denní dobu hluková zátěž LAeq = 56,6 dB a v 
noci LAeq = 46,0 dB. 

V roce 2011 bylo na stanovišti firmy ATEM naměřeno v denní dobu LAeq, 0,5h = 55,7 dB. Při zadání 
dopravních intenzit zaznamenaných na profilu v průběhu měření do modelového výpočtu hluku byla 
vypočtena hladina hluku LAeq, 0,5h = 55,5 dB. Rozdíly mezi zjištěnými hodnotami spadají do intervalu 
přesnosti měření. Podle názoru zpracovatele lze konstatovat, že výsledky modelované v programu 
Hluk+ korelují se skutečnou akustickou zátěží v hodnocené lokalitě. 

2.) HS hl. m. Prahy dále konstatuje, že rozdíly akustického výpočtu pro stejný výpočtový bod (bod č. 2 
a bod č. 5) vykazují v dokumentaci EIA pokles hluku až o 4,1 dB. Z výpočtu plyne, že v lokalitě došlo 
v průběhu roku k masivnímu snížení hluku z dopravy, a to až o 4 dB, tak že by byl nyní dodržen limit 
pro vedlejší komunikaci. 

Komentář zpracovatele posudku: 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtu v ekvivalentních výpočtových bodech. 

Bod 
Oznámení EIA (bod č. 2) Dokumentace EIA (bod č. 5) 

Před Po Před Po 

Den – 2. NP 58,4 58,1 54,3 55,2 

Noc – 2. NP 48,5 49,2 44,9 46,0 

Vyhodnocení v roce 2011, zhotovené firmou ATEM, bylo provedeno na základě vydaného metodického 
návodu MZdr ze dne 1. 11. 2010, podle kterého se pro porovnání hodnot s hygienickým limitem 
uvažuje pouze dopadající hluk, tj. hluk bez odrazu od přilehlé fasády. Akustická studie vypracovaná 
Ing. Králíčkem v roce 2010 postupovala podle tehdy platných postupů, tj. ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A v bodech byly uvažovány včetně odrazu akustické energie od přilehlé fasády. 
Odraz od fasády navyšuje ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru 
staveb cca o 2 až 3 dB. 

3.) HS hl. m. Prahy dále požaduje navrhnout další opatření k omezování hluku ze stavební činnosti 
(jiná opatření než omezování času práce hlučných strojů). 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Dalším možným opatřením pro omezování hluku ze stavební činnosti je použití strojů s nižšími 
akustickými parametry, než byl uvažován při výpočtu (Příloha č. 2 posuzované dokumentace) nebo 
zajištění organizace výstavby tak, aby hlučné práce, při nichž se hluk blíží hygienickému limitu, nebyly 
prováděny v době, kdy se koná výuka ve škole (č.p. 1692/4,  Roškotova), která bude hlukem z výstavby 
dotčena nejvíce. 

Výše uvedená opatření jsou součástí návrhu stanoviska. 

4.) Pro územní řízení musí být doloženo: 

� Hlukové posouzení v prostoru proti budoucím vjezdům do garáží jako doklad skutečného 
poklesu hluku v lokalitě. Posouzení musí být zpracováno na základě 24 hodinové měření 
hluku. 

� Na základě měření musí být dopracováno hlukové posouzení, včetně návrhů na odstranění 
nárůstu zátěže z dopravy v lokalitě, kde je v současné době zjištěno dodržení limitu pro 
vedlejší komunikace. 

� Vyhodnocení denního osvětlení učeben konzervatoře, s dokladem, že záměrem nedojde  
k omezení prostoru vhodného pro trvalý pobyt studentů. V případě omezení musí být 
proveden návrh prvků, který zajistí dodržení dostatečného denního osvětlení (např. větší okna 
učeben, světlé fasády novostaveb, světlé chodníky atd.). 

Komentář zpracovatele posudku: 

Výše uvedené požadavky jsou součástí návrhu stanoviska. 

Záměr je do území umisťován proti stávající zástavbě nacházející se v ulici U družstva Práce. 
Z uvedeného důvodu je vhodné v dalším stupni projektové dokumentace vyhodnotit i vliv případných 
akustických odrazů od navrhovaných objektů záměru vzhledem ke stávající zástavbě a případně 
navrhnout taková akustická opatření, aby docházelo k jejich minimalizaci. 

Pro posouzení stínění stávajících budov novou výstavbou nebo novými úpravami stávajících objektů 
slouží příloha B ČSN 730580-1. Dle Změny Z1 z ledna 2011 (článek B.1) jako kritérium přístupu 
denního světla k průčelí stávajících objektů při stínění novou výstavbou slouží činitel denní 
osvětlenosti Dw (%) zasklení okna z vnější strany. Toto kritérium je rozhodující pro posouzení i v 
případech, kdy hodnoty uvnitř posuzovaných stávajících místností po zastínění novým objektem 
nevyhoví požadavkům normy. Hodnoty pro činitel Dw byly v daném případě vyhovující. Z uvedeného 
důvodu lze posouzení vnitřních ploch učeben spíše jen doporučit ke kontrole v dalších stupních 
projektové dokumentace. 

5.) Pro stavební povolení musí být doloženo: 

� Podrobný výpočet hluku ze stavební činnosti s návrhem opatření, které zajistí dodržení 
hygienických limitů pro hluk z výstavby ve venkovním chráněném prostoru staveb omezování 
času provádění hlučných prací je nedostatečné. 

� Objektivní doklad, že všechna navržená akustická opatření byla zapracována do projektu. 

� Doklad o termínu provedení opatření, eventuelně kompenzace snížení denního osvětlení v 
učebnách školy před zahájením vrchní stavby záměr. 

� Průzkum materiálu bouraného objektu polikliniky na přítomnost azbestových vláken. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Výše uvedené požadavky jsou součástí návrhu stanoviska. 

6.) Pro kolaudační souhlas musí být doloženo: 

�  Měření hluku z dopravy a ze všech zdrojů umístěných vně i uvnitř novostaveb, které prokáže 
dodržení hygienických limitů ve venkovním i vnitřním chráněném prostoru staveb. 

�  Objektivní doklad o dodržení parametrů denního osvětlení učeben pro trvalý pobyt studentů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Výše uvedené požadavky jsou součástí návrhu stanoviska. 

4. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí 
č. j. S-MHMP-0061014/2011/3/OOP/VI ze dne 12. 1. 2012 

Podstata vyjádření: 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, lesů a lesního hospodářství, myslivosti a z hlediska 
nakládání s odpady nemá OOP MHMP k dokumentaci EIA žádné připomínky. 

Z hlediska ochrany ovzduší OOP MHMP konstatuje, že předložená dokumentace EIA byla z hlediska 
zájmů ochrany ovzduší zpracována v dostatečném rozsahu a posuzovaný záměr je v dané lokalitě 
přijatelný. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny uvádí OOP MHMP, že záměrem nejsou dotčeny zvláště chráněné 
druhy rostlin a živočichů. Konstatuje, že v širší lokalitě byl zaznamenán výskyt netopýrů. Na podporu 
výskytu netopýrů dokumentace EIA navrhuje umístění vhodných budek a úkrytů do objektů záměru. 

Z hlediska ochrany vod OOP MHMP konstatuje, že dokumentace EIA byla z hlediska zájmů ochrany 
vod zpracována v dostatečném rozsahu. 

Dále OOP MHMP konstatuje, že výpočet koeficientu zeleně (KZ) odpovídá požadovanému 
koeficientu 0,50. K návrhu přesazování dřevin OOP MHMP sděluje, že dřeviny navrhované 
k přesazení jsou značných rozměrů, od obvodů kmene 75 do104 cm. Tolerance k přesazení je velmi 
nízká, téměř nulová. OOP MHMP upozorňuje, že je třeba dřeviny na přesazení postupně připravit (1-2 
roky před přesazením). 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemá OOP MHMP zásadních připomínek. Na závěr konstatuje, 
že dokumentace EIA byla z hlediska zájmů ochrany ovzduší zpracována v dostatečném rozsahu. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Možnost přesazení stromů bude dále prověřena v dalších stupních projektové dokumentace. Konkrétní 
způsob přesazení a jeho provedení bude provedeno odborně způsobilou osobou k tomu určenou.  

Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska.  

5. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče 
č. j. S-MHMP-1195831/2011/Alu ze dne 11. 2. 2012 

Podstata vyjádření: 

Z hlediska státní památkové péče OPP MHMP sděluje ve vztahu k předložené dokumentaci EIA 
následující: 
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1) Dotčené parcely v k. ú. Braník a Podolí se nacházejí v ochranném pásmu památkové rezervace hl. 
m. Prahy. Podmínky pro činnost v ochranném pásmu památkové rezervace hl. m. Prahy jsou 
vymezeny rozhodnutím bývalého odboru kultury NVP č. j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981o určení 
ochranného pásma.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Bude respektováno. 

2.) Dále odbor sděluje, že záměr je zamýšlen do území s archeologickými nálezy a stavebník má od 
doby přípravy oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu AV ČR. Stavebník je povinen umožnit 
Archeologickému ústavu AV nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. Jeho zajištění je nutné projednat v dostatečném předstihu před zahájením 
výkopových prací a stavební činnosti. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

3.) V souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů bude přípravná a projektová dokumentace záměru předložena OPP MHMP 
k projednání dle § 14 odt. 2, 3 a § 44 odst. 3 citovaného zákona. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Bez komentáře. Jedná se o povinnost vyplývající z platné legislativy. 

4.) OPP MHMP konstatuje, že z hlediska státní památkové péče je třeba posoudit pohledové vazby 
k Pražské památkové rezervaci u všech novostaveb, které svou výškou přesahují hranici + 30,00 m 
(měřeno od okolního terénu). 

Komentář zpracovatele posudku: 

Bude provedeno v dalších stupních projektové dokumentace. Daná podmínka je součástí návrhu 
stanoviska. 

6. Městská část Praha 4 
č. j. P4/1R-54/12/OKAS/SYR ze dne 11. 1. 2012 

Podstata vyjádření: 

Městská část Praha 4 se k posuzované dokumentaci EIA vyjádřila v usnesení Rady městské části 
Prahy 4 č. 1R-54/2012 ze dne 11. 1. 2012. Rada MČ Prahy 4 požaduje do projektové dokumentace 
k územnímu a stavebnímu povolení zapracovat následující: 

1) MČ Praha 4 požaduje dopravní připojení bytového domu při výjezdu z garáží řešit pouze levým 
odbočením do ulice U družstva Práce směrem na křižovatku s ulicí Zelený pruh. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Daná podmínka je splněna. V rámci posuzovaného záměru je řešen výjezd z garáží pouze levým 
odbočením do ulice U družstva Práce směrem na křižovatku s ulicí Zelený pruh. 

2) MČ Praha 4 podmiňuje výstavbu záměru s minimálními dopady na stávající zástavbu v ulici  
U družstva Práce. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Hlavní vjezdy a výjezdy na staveniště jsou vedeny z ulice U družstva Práce, tedy z nejnižší nivelety, 
která je nejblíže úrovni dna základové jámy. Tím je minimalizována náročnost stavební dopravy ve 
vztahu k překonávané výšce. Přístup pouze z Roškotovy ulice neumožňuje terénní konfigurace 
pozemku a značný výškový rozdíl. Zásobování z Roškotovy ulice bude pro realizaci parkoviště v 
jihozápadní části pozemku, dále v průběhu finálních terénních úprav u objektů C, D a v průběhu etapy 
dokončovacích prací objektů a úprav zahradních a parteru. 

Pro zmenšení dopadů výstavby záměru na stávající zástavbu v ulici U družstva Práce je možné 
navrhnout následující opatření: 

- Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna. Případné znečištění bude neprodleně 
odstraněno a prašnost eliminována kropením.  

- V průběhu výstavby budou dodržovány limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost 
zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění. 
Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje  
a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené  
v technickém osvědčení.  

Uvedené podmínky jsou součástí návrhu stanoviska. 

3.) MČ Praha 4 požaduje realizovat vhodná dopravní opatření od křižovatky s ulicí Zelený pruh po 
vjezd do garáží záměru. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Ulice U družstva Práce je kapacitně vyhovující pro současné i navrhované dopravní zatížení 
(prověřeno v rámci Přílohy č. 4 posuzované dokumentace - Dopravně inženýrské podklady pro akci 
„Bytové domy Zelený Pruh“ úkol č. 11 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011). Problém zhoršené 
průjezdnosti ulice U družstva Práce je způsoben automobily parkujícími v rozporu s dopravními 
předpisy. Vlastní záměr nebude situaci v ulici U družstva Práce zhoršovat, potřeba stání pro dopravu 
v klidu je řešena v garážích vlastního objektu a na vlastním pozemku. Pro zmírnění neutěšené situace 
navíc investor připravuje rezervu parkovacích stání (stání nad požadavky vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. 
m. Prahy), kterou je připraven nabídnout pro potřeby okolních objektů. 

4.) MČ Praha 4 doporučuje řešit křižovatku ulic Zelený pruh a U družstva Práce jako kruhovou  
z důvodu zvýšení kapacity a bezpečnosti provozu, nebo umístit na křižovatku světelné signalizační 
zařízení. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Křižovatka Zelený pruh a U družstva Práce je kapacitně vyhovující pro současné i navrhované 
dopravní zatížení (viz Příloha č. 4 posuzované dokumentace - Dopravně inženýrské podklady pro akci 
„Bytové domy Zelený Pruh“ úkol č. 11 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011). V souvislosti s realizací 
posuzovaného záměru není potřeba provádět žádné zásahy do této křižovatky. 

5.) MČ Praha 4 konstatuje, že navržené budovy nesmí zhoršit osvětlení a oslunění stávajících 
obytných domů.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Podmínky oslunění a denního osvětlení v okolních objektech nebudou nepřípustně zhoršeny stíněním 
projektovanou zástavbou (viz Příloha č. 8 posuzované dokumentace - Studie proslunění a denního 
osvětlení sousedních domů, včetně posouzení původního stavu; Ing. Jan Kaňka, červen 2010). 
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6.) MČ Praha 4 nesouhlasí s navrženou výškou objektů záměru a doporučuje snížení počtu podlaží  
a sjednocení výškové hladiny objektů záměru. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Součástí posuzované dokumentace je Příloha č. 7 Rezidence Zelený pruh; Posouzení vlivu navrhované 
stavby a využití území na krajinný ráz, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 2010. Ze závěrů této studie vyplývá, 
že z hlediska estetických hodnot a prostorových vztahů (vizuální charakteristiky), které mohou vytvářet 
harmonické měřítko, či vztahy v území lze konstatovat, že uvažovaná výstavba věžových domů 
nezasáhne do charakteru území nepřípustným způsobem. I přes značnou výšku staveb nedojde 
k nárůstu vertikály v prostoru, která je zde na této úrovni již přítomna. Výše na horizontu stojící 
izolované objekty dosahují větší vertikály a tím silnější dominanty v prostoru. Zde posuzovaný obytný 
soubor výškově navazuje na blízkou zástavbu a nevyvolá tak dojem vizuálně nevhodného prvku, který 
by byl v konfliktu se současným rázem území.  

Hmotové řešení předložené v rámci posuzované dokumentace bylo navíc schváleno v modifikaci 
dokumentace k úpravě ÚP SÚ hl. m. Prahy (Hl. m. Praha, ÚRM, č.j. 8724/2010 ze dne 29. 11. 2010, 
Příloha č. 2 posuzované dokumentace). 

Na základě výše uvedených výsledků vyhodnocení je požadavek MČ Praha 4 neopodstatněný.  

7.) MČ Praha 4 žádá věnovat maximální pozornost sadovým úpravám parteru s požadavkem 
provedení plnohodnotné výsadby dřevin a zeleně.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Sadovým úpravám byla v rámci posuzované dokumentace věnována maximální pozornost a řešení 
sadových úprav je detailně propracováno (viz samostatná příloha č. 5 posuzované dokumentace - 
Inventarizace a návrh řešení pěstebních opatření dřevin; Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, 
červen 2010).  

V dalších stupních projektové dokumentace je požadováno návrh sadových úprav rozpracovat do větší 
podrobnosti. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

8.) MČ Praha 4 požaduje přepracovat odvětrávání podzemních garáží dle vyhlášky 16/2010 Nařízení, 
kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na 
území aglomerace Hlavní město Praha pro období let 2010 – 2012 ze dne 16. 11. 2010. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Vzhledem k velikosti garáží a jejich určení (bytové domy s malou obrátkovostí) a neexistenci ramp 
mezi podlažími (pojezdy se realizují pouze po rovině, nikoliv ve sklonu, kdy dochází k nárůstu emisí), 
bude působení emisí z garáží na imisní situaci velmi malé a rozptylová studie prokázala (viz příloha č. 
1 posuzované dokumentace - Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí, modelové hodnocení 
kvality ovzduší, ATEM, 2011), že i při odvětrání garáží v úrovni parteru nedojde v místě k překročení 
imisních limitů ani k výraznému zhoršení kvality ovzduší.  

V dalších stupních projektové dokumentace musí být prokázáno samostatným hodnocením, že výdechy 
významně nezhorší kvalitu ovzduší ve svém okolí. Zároveň bude v dalších stupních projektové 
dokumentace prověřena možnost odvětrání nad střechy objektů. Dané podmínky jsou součástí návrhu 
stanoviska. 
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7. Sdružení Občanská iniciativa Pankráce, Praha 4, Občanské sdružení Pankrácká společnost, 
Zelené Kavčí Hory, o. s., Tilia Thákurova, o. s. a Ateliér pro životní prostředí, o. s. 
Praha, vyjádření ze dne 2. 1. 2012 

Skupina sdružení Občanská iniciativa Pankráce, Praha 4, Občanské sdružení Pankrácká společnost, 
Zelené Kavčí Hory, o. s., Tilia Thákurova, o. s. a Ateliér pro životní prostředí, o. s. zaslala 
k dokumentaci EIA společné vyjádření. 

Řada námitek sdružení se v jejich vyjádření při hodnocení jednotlivých částí posuzované dokumentace 
opakuje. Opakující se námitky jsou zpracovatelem posudku vypořádány vždy pouze jednou.  

V následujících bodech shrnuje zpracovatel posudku podstatu obsáhlého vyjádření (celkem 41 stran 
textu). 

1) Námitka č. 1. Vyjádření sdružení k příloze č. 4 posuzované dokumentace (dopravní studie záměru, 
zpracovatel TSK-ÚDI, srpen 2011). 

a) Sdružení konstatují, že dopravní studie dokumentace EIA nepřikládá protokol o provedení místního 
šetření a neuvádí metodiku místního šetření intenzity dopravy na parkovišti u polikliniky Zelený pruh. 
Dále konstatují, že z hlediska místního šetření je sdělení studie, že dle prodeje parkovacích lístků 
přijede na parkoviště 300 až 400 automobilů za den, nedostatečným místním šetřením. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Stanovení počtu pohybů stávající polikliniky bylo provedeno TSK-ÚDI hl. m. Prahy na základě 
místního šetření (příloha č. 4 posuzované dokumentace - Dopravně inženýrské podklady pro akci 
„Bytové domy Zelený Pruh“ úkol č. 11 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011), nikoliv tedy na základě 
prodeje parkovacích lístků. 

Na základě informací poskytnutých TSK-ÚDI hl. m. Prahy byla dne 4. 5. 2010 provedena sonda 
dopravního průzkumu na křižovatce zelený pruh x U družstva Práce. Zjištěné hodnoty byly následně 
přepočítány na období 0-24 hod. Přepočtené koeficienty vycházely z rozsáhlé databáze průzkumu (a 
variací), které má TSK za poslední léta k dispozici. Téhož dne byl proveden dopravní průzkum 
(sondou) i na křižovatce U družstva Práce x spojka na Roškotovu, ze kterého vychází hodnoty intenzit. 
Způsob měření a přepočtu byl obdobný. Pro zpřesnění údajů na vnitroareálové komunikační sítí byly 
ve dne 11. a 17. 5. 2010 následně provedeny hodinové sondy v Roškotově ulici.  

Zpracovateli posudku nepřísluší zpochybňovat dané vstupní podklady. 

b) Dokumentace EIA uvádí v části B.II.4 v tabulce B.7 bilanci dopravy v klidu, kde udává potřebný 
počet 213 parkovacích stání. Dopravní studie dokumentace EIA udává tabulku bilance dopravy v klidu 
s počtem 228 parkovacích stání. Sdružení upozorňuje na neodpovídající údaje o parkovacích stáních 
v dokumentaci EIA a dopravní studii dokumentace EIA. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Tabulka B.7 posuzované dokumentace uvádí výpočet požadovaných PS dle vyhlášky č. 29/1999 Sb. hl. 
m. Prahy. Požadovaný počet PS na základě daného výpočtu je 213. Naopak, tabulka uvedená v příloze 
č. 4 posuzované dokumentace (Dopravně inženýrské podklady pro akci „Bytové domy Zelený Pruh“ 
úkol č. 11 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011) uvádí skutečný plánovaný/navržený počet PS. 
Rezidence Zelený pruh se dle vyhlášky 26/1999 Sb., hl. m. Prahy nachází ve 4. zóně, kde může být 
navržen počet stání vyšší, než je požadováno. 
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c) Sdružení konstatují, že dopravní studie dokumentace EIA uvádí, že při nárůstu počtu parkovacích 
stání o 54 % dojde k poklesu počtu jízd o 14 %. V další části sdružení konstatují, že podhodnocením 
dopravní zátěže došlo k zásadnímu ovlivnění rozptylové, akustické studie a studie vyhodnocení vlivu 
záměru na veřejné zdraví. Následně žádají o přepracování dopravní, rozptylové a akustické studie 
dokumentace EIA. 

Sdružení nesouhlasí s kartogramem STAV 2 dopravní studie TSK ÚDI. Konstatují, že dopravní studie 
nezdůvodňuje, z jaké příčiny dochází na komunikacích v okolí záměru k nárůstu automobilové 
dopravy. Dle jejich názoru jsou intenzity dopravy v kartogramu STAV 2 záměrně nadhodnocené. Za 
základní kartogram porovnání intenzit dopravy sdružení považují kartogram STAV 1: podzim 2010 
(po zprovoznění PO 512, 513, 514). 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku s metodickým přístupem ke zpracování Přílohy č. 1 a 2 posuzované dokumentace 
(Modelové hodnocení kvality ovzduší, Akustická studie) souhlasí. Zpracovatel dokumentace správně 
srovnává Stav 2 a 4, tedy výhledový stav v roce 2014 bez záměru (s provozem stávající polikliniky)  
a se záměrem. Při hodnocení vlivů záměru na životní prostředí je třeba důsledně posuzovat stav bez 
záměru a stav se záměrem ve stejných časových horizontech a za zachování shodných ostatních 
charakteristik. V opačném případě by se nehodnotil vliv záměru, ale vliv všech ostatních faktorů a 
posouzení vlivů záměru by tak bylo nesprávné.  

Kartogramy intenzit dopravy pro Stav 2 a 4 byly zpracovány TSK – ÚDI hl. m. Prahy (viz Příloha č. 4 
posuzované dokumentace - Dopravně inženýrské podklady pro akci „Bytové domy Zelený Pruh“ úkol 
č. 11 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011).  Není pravdou, že by zde nebylo provedeno zdůvodnění, 
z jaké příčiny dochází na komunikacích v okolí záměru k nárůstu automobilové dopravy. Zpracovatel 
posudku proto pokládá za vhodné některé informace dané studie citovat: 

„Výpočty intenzit automobilové dopravy na vybrané komunikační síti města a jeho regionu byly 
provedeny souborem programů PTV – VISION současně pro všechny druhy vozidel, vyjma autobusů 
PID.  

Uspořádání nadřazených komunikací v roce 2014 vycházelo ze současného stavu s doplněním 
Vysočanské radiály I (v úseku Pražský okruh – Kbelská) a Městského okruhu v úseku Malovanka – 
Pelc - Tyrolka, vč. Trojského mostu. 

Model pro hl. m. Prahu a jeho okolí byl vypracován na základě výsledků vyhodnocení řady 
speciálních dopravních a dopravně-sociologických průzkumu provedených v letech 1995-2011, a se 
zapracováním vstupních demografických údajů jako je rozmístění obyvatel, pracovních příležitostí a 
dalších aktivit jako obchody, úřady, kulturní a sportovní zařízení, atd. Do takto získaných dopravních 
vztahů byly zahrnuty i objemy jízd návštěvníků hl. m. a pásma regionu a objemy tranzitních jízd vůči 
celému pražskému regionu, dále i jízdy vyvolané významnými dopravotvornými aktivitami jako např. 
letiště Ruzyně, rozsáhlé obchodně-administrativní areály, apod. 

Intenzity dopravy pro rok 2014 byly dále počítány pomocí dopravního makro-modelu. Vliv na hodnotu 
intenzit má především rozsah komunikační sítě, rozvoj území, organizace a regulace dopravy, dělba 
přepravní práce a dopravní vztah.“ 

Dopravně-inženýrské podklady byly zpracovány TSK-ÚDI hl. m. Prahy. Zpracovateli posudku 
nepřísluší zpochybňovat dané vstupní podklady. Zpracovatel posudku upozorňuje na skutečnost, že 
dopravní data zpracovával subjekt, který je považován za oprávněnou autoritu pro zpracování 
dopravních studií a je garantem vstupních dat pro území hlavního města. 
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2) Námitka č. 2. Vyjádření sdružení k příloze č. 1 dokumentace EIA (rozptylová studie záměru, 
zpracovatel ATEM). 

a) Sdružení konstatují, že rozptylová studie dokumentace EIA počítala znečištění ovzduší na 
nedostatečně rozlehlé ploše 1,2 km2. Podle jejich názoru měla být při výpočtu rozptylové studie 
zahrnuta rozlehlejší oblast alespoň 4 km2. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Výpočtová oblast byla zvolena tak, aby pokrývala území, kde dojde vlivem výstavby k významnějším 
změnám imisní situace a koresponduje s dostupnými daty o dopravě. Jak je zřejmé z výkresů v 
rozptylové studii (viz příloha č. 1 posuzované dokumentace - Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – 
Braník, Podolí, modelové hodnocení kvality ovzduší, ATEM, 2011), převažuje na většině území 
zlepšení imisní zátěže, zvýšení koncentrací je lokalizováno do omezené oblasti v blízkosti záměru. 
Rozšíření oblasti výpočtu by tak nepřineslo žádné nové zásadní informace, které by měnily závěry 
hodnocení. 

b) Z nově uváděných informací sdružení konstatuje, že na str. 6 Dopravně-inženýrských podkladů 
v Oznámení záměru je uvedena tabulka, ze které vyplývá, že v rámci polikliniky Zelený pruh je 
umístěno 148 PS. V rámci záměru bude umístěno 228 PS – tedy o 54 % PS více. Sdružení pochybuje, 
že za nárůstu počtu PS o 54 % dojde k poklesu vyvolané dopravy o 100 vozidel, tedy o 14 %. 

Komentář zpracovatele posudku: 

V tabulce na str. 6 Dopravně-inženýrských podkladů v Oznámení záměru je uvedeno, že posuzovaný 
záměr bude disponovat 228 PS, která budou generovat 294 jízd OS v jednom směru za 24 hod. Daný 
údaj koresponduje s údaji uvedenými v rámci posuzované dokumentace. Ve výhledovém stavu nebude 
docházet umístěním záměru k nárůstu počtu PS v území, ale k jeho úbytku (viz kap. B.II.4 posuzované 
dokumentace), a tím dojde i poklesu intenzit vyvolané dopravy, která se odvíjí i od rozdílné 
obrátkovosti dopravy pro jednotlivé funkce. 

c) Upozorňují, že odvětrání hromadných garáží dvěma výdechy, které budou umístěny na bočních 
stěnách garáží, je v rozporu s Integrovaným programem zlepšování kvality ovzduší vydaným nařízení 
Rady HMP č. 1 854. Konstatují, že Integrovaný program požaduje řešit odvětrání výduchem nad 
střechy objektů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Vzhledem k velikosti garáží a jejich určení (bytové domy s malou obrátkovostí) a neexistenci ramp 
mezi podlažími (pojezdy se realizují pouze po rovině, nikoliv ve sklonu, kdy dochází k nárůstu emisí), 
bude působení emisí z garáží na imisní situaci velmi malé a rozptylová studie prokázala, že i při 
odvětrání garáží v úrovni parteru nedojde v místě k překročení imisních limitů ani k výraznému 
zhoršení kvality ovzduší. V dalších stupních projektové dokumentace musí být prokázáno samostatným 
hodnocením, že výdechy významně nezhorší kvalitu ovzduší ve svém okolí. Zároveň bude v dalších 
stupních projektové dokumentace prověřena možnost odvětrání nad střechy objektů. Dané podmínky 
jsou součástí návrhu stanoviska. 

d) Sdružení poukazují na fakt, že dle výsledků rozptylové studie dokumentace EIA lze očekávat 
nadlimitní hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2 již ve vzdálenosti 150 až 200 metrů od 
záměru. Dále konstatují, že výkresy rozptylové studie č. 4 a 5 jsou nesprávné. V Legendě výkresů 
chybí pole koncentrací nad 200 µg.m-3, a tudíž není možné identifikovat místa s překročením imisního 
limitu. 
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Komentář zpracovatele posudku:  

V oblasti záměru a v blízkém okolí záměru nebude překročen imisní limit maximálních hodinových 
koncentrací NO2. Možné překročení imisního limitu na jihu zájmového území je dáno automobilovou 
dopravou na Jižní spojce, která lokalitu záměru a blízké okolí záměru významně neovlivní.  

Údaje o překročení limitních hodnot maximálních hodinových koncentrací NO2 vycházejí z výsledků 
modelových výpočtů v referenčních bodech. Vypočtené hodnoty koncentrací v referenčních bodech 
jsou k dispozici v archivu zpracovatele rozptylové studie.    

Nelze tvrdit, že výkresy rozptylové studie č. 4 a 5 jsou nesprávné. V legendě výkresů je uvedeno 
maximální pole koncentrací nad 175 µg.m-3. Z hlediska grafických výstupů je povinností zpracovatele 
rozptylové studie názorné zobrazení koncentrací znečišťujících látek, což bylo dodrženo.  

e) Sdružení konstatují, že rozptylová studie dokumentace EIA nedokládá na straně 13 citované tvrzení 
„V žádném referenčním bodě nebylo vypočteno překročení limitních hodnot vlivem zprovoznění 
hodnoceného záměru. V místech s vypočtenou hodnotou nad 200 µg.m-3 byl zaznamenán pouze 
pokles imisní zátěže“. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Údaje o překročení limitních hodnot maximálních hodinových koncentrací NO2 vycházejí z výsledků 
modelových výpočtů v referenčních bodech. Vypočtené hodnoty koncentrací v referenčních bodech 
jsou k dispozici v archivu zpracovatele rozptylové studie.  

Možné překročení imisního limitu na jihu zájmového území je dáno automobilovou dopravou na Jižní 
spojce, která nesouvisí se zprovozněním záměru. 

h) Sdružení cituje výsledky výpočtů imisních příspěvků PM10 ze strany 15 rozptylové studie. 
Konstatuje, že rozptylová studie dokumentace EIA nedokládá tvrzení, o splnění imisního limitu 
maximálních denních koncentrací PM10 a navíc neuvádí sestavu výpočtu, výkres počtu překračování 
imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Údaje o splnění limitu pro denní koncentrace PM10 vycházejí z provedených modelových výpočtů  
a jejich výsledků v jednotlivých referenčních bodech, které jsou archivovány u zpracovatele rozptylové 
studie.  

i) Sdružení upozorňují na zhoršenou imisní situaci lokality v době inverzí (to dokládá v příloze č. 1 
svého vyjádření), zvláště na překračování imisních limitů NO2 a PM10.  

Požadují, aby OOP MHMP na stránkách Premis – Pražského ekologického monitorovacího a 
informačního systému vyhodnotil koncentrace NO2 a PM10 v době inverzní situace a vyhodnotil počet 
případů s překročeným limitem maximálních koncentrací.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Příklady naměřených koncentrací znečišťujících látek uvedené v příloze č. 1 vyjádření sdružení jasně 
ukazují, při inverzi se hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2 pohybují pod 50 % jejich 
imisního limitu (s výjimkou Legerovy ulice, kde se jedná o hot-spot, ale i v Legerově jsou nejvýše na 
75 % imisního limitu). Na základě uvedených výsledků imisního měření lze tvrdit, že překročení 
imisního limitu maximálních hodinových koncentrací NO2 je v lokalitě záměru a blízkém okolí záměru 
nepravděpodobné. 



Rezidence Zelený pruh, Praha 4 – Braník, Podolí  Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění 

 

    - EKOLA group, spol. s r. o. -            
68

Příklady naměřených koncentrací znečišťujících látek v příloze č. 1 vyjádření sdružení jsou maximální 
hodinové koncentrace PM10. Imisní limit je stanoven pro maximální denní koncentrace PM10. 
Naměřené maximální hodinové koncentrace PM2,5 budou vždy vyšší než průměrné maximální denní 
koncentrace PM10 a není možné je srovnávat s imisním limitem maximálních denních koncentrací 
PM10. 

V době inverze mohou maximální denní koncentrace PM10 přesahovat jejich imisní limit, zákon však 
povoluje překročení v 35 případech za rok (tj. 35 dnech). 

Požadavek týkající se uvedení některých dalších informací na stránkách Premis je směřován na OOP 
MHMP. Není v souvislosti s vyhodnocením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
relevantní. 

j) Podle konstatování sdružení rozptylová studie dokumentace EIA nedokládá citované tvrzení 
„Vlivem zprovoznění záměru nedojde k překročení imisního limitu ve více než 35 povolených 
případech (9,6 % roční doby). Počet překročení vlivem zprovoznění bytového komplexu se nezmění“. 
Toto tvrzení není v dokumentaci nijak doloženo, chybí výkres počtu překročení imisního limitu 
maximálních denních koncentrací PM10. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Údaje o splnění imisního limitu pro maximální denní koncentrace PM10 vycházejí z provedených 
modelových výpočtů  a jejich výsledků v jednotlivých referenčních bodech.  Vypočtené hodnoty 
maximálních denních koncentrací PM10 v referenčních bodech jsou k dispozici v archivu zpracovatele 
rozptylové studie.  

K překročení imisního limitu bude docházet v přípustném počtu překračování imisního limitu 
maximálních denních koncentrací PM10 (do 35 překročení za rok). Zpracovatel rozptylové studie nemá 
povinnost zahrnout výkres doby překročení imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10. 
Skutečnost, že k překročení imisního limitu bude docházet v přípustném počtu překračování imisního 
limitu maximálních denních koncentrací PM10 zahrnul do závěrů v textové části rozptylové studie. 

k) V další námitce sdružení nesouhlasí s tvrzením rozptylové studie dokumentace EIA o nízké výchozí 
imisní zátěži NO2 v lokalitě záměru.  

Na str. 20 Rozptylové studie je uveden odstavec 4.5. Oxid dusičitý – maximální hodinové 
koncentrace, kde je v souvislosti s vyhodnocením stavebních prací uvedeno, že: „Z výsledků 
modelových výpočtů je patrné, že nejvyšší nárůst maximálních hodinových koncentrací byl vypočten 
severně od staveniště ve směru převládajícího proudění větru. V etapě 1 byl vypočten nárůst v okolí 
staveniště do 65 µg.m-3, v etapě 2 poté 55,8 µg.m-3. Hodnota imisního limitu pro maximální hodinové 
koncentrace NO2 je stanovena 200 µg.m-3. Jak vyplývá z modelových výpočtů, vzhledem k nízké 
výchozí imisní zátěži v území se nepředpokládá v průběhu stavebních prací překročení imisního 
limitu.“  

Tvrzení o nízké výchozí imisní zátěži NO2 neodpovídá hodnocení na str. 12 Rozptylové studie, kde je 
uveden odstavec 3.2. Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace, kde je uveden odstavec 3.2.1. 
výchozí stav, ve kterém je uvedeno: „Hodnota imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace 
NO2 je stanovena na 200 µg.m-3 . Přímo v místě plánované výstavby budou dosahovat hodnoty 
v rozmezí 63 – 68 % imisního limitu. Nadlimitní hodnoty, tedy překročení hranice 200 µg.m-3 ve více 
než 18 povolených případech za rok, byly v řešeném území zaznamenány ojediněle v jihozápadní části 
posuzovaného území ve větší vzdálenosti od hodnoceného záměru.“ 
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Sdružení konstatují rozpor mezi předchozím tvrzením a tvrzením, že v jihozápadní části posuzovaného 
území (150 m od záměru) byly zaznamenány ojediněle nadlimitní hodnoty maximálních hodinových 
koncentrací NO2. Následně upozorňují, že rozptylová studie dokumentace EIA počítala znečištění 
ovzduší na nedostatečně rozlehlé ploše. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Výkresová dokumentace Modelového hodnocení kvality ovzduší (Příloha č. 1 posuzované 
dokumentace, ATEM, 2011) dokládá, že v oblasti záměru, tj. na pozemcích dotčených výstavbou, jejich 
těsném sousedství, ani v místech, kde byl vypočten nárůst imisní zátěže z výstavby záměru, nebude 
překročen imisní limit maximálních hodinových koncentrací NO2. Možné překročení imisního limitu 
na jihu zájmového území je dáno automobilovou dopravou na Jižní spojce, která lokalitu záměru  
a blízké okolí záměru významně neovlivní.  

Údaje o překročení limitních hodnot maximálních hodinových koncentrací NO2 vycházejí z výsledků 
modelových výpočtů v referenčních bodech. 

Z hlediska rozlohy zájmového území není opodstatněné tvrdit, že výpočet rozptylové studie byl 
proveden na nedostatečně rozlehlé ploše.   

l) Sdružení konstatují, že rozptylová studie dokumentace EIA nevyhodnotila očekávané překračování 
imisního limitu maximálních hodinových koncentrací NO2 ve fázi výstavby. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Vzhledem k tomu, že kombinace faktorů, které mohou způsobit hodnoty zvýšených maximálních 
hodinových koncentrací NO2 se vyskytují náhodně a počet překročení jejich imisního limitu závisí na 
průběhu počasí a na nasazení stavebních strojů, není jejich přesná predikce pro budoucnost možná. 
Lze pouze odhadnout pravděpodobnost výskytu maximálních hodinových koncentrací NO2. Jak bylo 
uvedeno, i v případě dlouhodobého inverzního počasí se maximální hodinové koncentrace NO2 
pohybovaly v Praze na úrovni 50 % jejich imisního limitu, překročení imisního limitu 200 µg.m-3 je při 
běžných podmínkách málo pravděpodobné. 

m) Sdružení poukazují na fakt, že maximální denní koncentrace PM10 překračují imisní limit  
50 µg.m-3 již ve stávajícím stavu bez realizace záměru. 

Rozptylová studie dokumentace EIA nevyhodnocuje dobu překračování imisního limitu maximálních 
denních koncentrací PM10 ve fázi výstavby záměru. Sdružení konstatují, že při vysokém nárůstu 
denních koncentrací PM10 v blízkosti obytné zástavby bude mít výstavba značný vliv na imisní situaci 
okolní zástavby. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Z výsledků Modelového hodnocení kvality ovzduší (Příloha č. 1 posuzované dokumentace, ATEM, 
2011) plyne, že ve stávajícím stavu dochází k překračování imisního limitu maximálních denních 
koncentrací PM10  v povoleném počtu max. 35 překročení za rok (9,6 % roční doby). V území záměru 
je imisní limit maximálních denních koncentrací PM10  překračován do 5,8 % roční doby. V zájmovém 
území výpočtu rozptylové studie bylo vypočteno maximální překročení imisního limitu v 8 % roční 
doby.  

Výstavba: Vzhledem k tomu, že se kombinace faktorů, které mohou způsobit zvýšené maximální denní 
koncentrace PM10, vyskytují náhodně a počet překročení jejich imisního limitu závisí na průběhu 
počasí a na nasazení stavebních strojů, není jejich přesná predikce pro možná.  
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Lze pouze odhadnout pravděpodobnost výskytu maximálních denních koncentrací PM10. V průběhu 
stavebních prací dojde k navýšení maximálních denních koncentrací PM10, vyhodnocené nárůsty 
koncentrací platí pro suché počasí a maximální nasazení strojů.  

Po většinu doby budou nárůsty maximálních denních koncentracíPM10  nižší, vliv stavby na okolí lze 
navíc účinně snížit pomocí technických a organizačních opatření snižování emisí sekundární 
prašnosti. Lze konstatovat, že vliv stavebních prací na imisní situaci zájmového území bude zvýšený, 
vzhledem k délce trvání nejprašnějších fází bude přijatelný. 

n) Sdružení konstatují, že rozptylová studie dokumentace EIA nezahrnuje výkresy počtu překročení 
imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10 ve fázi výstavby a provozu záměru. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovatel rozptylové studie nemá povinnost zahrnout výkres doby překročení imisního limitu 
maximálních denních koncentrací PM10. 

Výkres počtu překročení není standardně uváděn. Výsledky jsou archivovány u zpracovatele 
rozptylové studie jako databáze referenčních bodů. Počet překročení imisního limitu maximálních 
denních koncentrací PM10 během výstavby nelze předpovědět, neboť závisí na aktuálním průběhu 
meteorologických parametrů.  

Z hlediska provozu záměru je situace následující: K překročení imisního limitu bude docházet 
v přípustném počtu překračování imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10. Daná 
informace je v závěru textové části rozptylové studie. 

3) Námitka č. 3. Vyjádření sdružení k příloze č. 2 dokumentace EIA (akustická studie záměru, 
zpracovatel ATEM). 

a) Sdružení namítají, že žádný z výpočtových bodů akustické studie dokumentace EIA nebyl umístěn 
v jižní části Roškotovy ulice, kde se vlivem realizace záměru očekává nejvyšší denní navýšení 
dopravy o 648 jízd. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Realizací záměru nedojde v jižní části Roškotovy ulice ke změně intenzit dopravy. Zdrojová a cílová 
doprava záměru je vedena mimo tuto část komunikace. Body jsou umístěny u všech ovlivněných 
chráněných budov v okolí záměru, umístění bodu v tomto místě je tedy neopodstatněné. 

b) Akustická studie neuvádí, zda se hodnocení akustické studie dokumentace EIA v části 1.3.1.1. - 
Stav bez výstavby plánovaného záměru, vztahuje ke kartogramu STAV 1 nebo kartogramu STAV 2, 
tedy k akustické situaci v roce 2010 nebo 2014. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Informace jsou vztaženy ke STAVU 2, tedy roku 2014 

c) Nebyl předložen věcný důkaz, že stav hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a 
chráněném venkovním prostoru na uliční síti v okolí záměru vznikl do 31. 12. 2000. Sdružení dále 
konstatují, že není doloženo, že pro hodnocení akustické situace v zájmovém území lze použít korekci 
pro stanovení hygienického limitu hluku týkající se staré hlukové zátěže. 

Komentář zpracovatele posudku: 
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Zdroje hluku, tj. komunikace v území, stejně jako objekty kolem nich umístěné, existovaly v území před 
1. lednem 2001. Použití staré hlukové zátěže je opodstatněné, neboť se prokazatelně jedná o hluk, 
který vznikl před 1. lednem 2001 a je působený dopravou na pozemních komunikacích. 

d) Sdružení připomínají, že akustická studie dokumentace EIA uvádí překračování hygienických 
limitů hluku v denní i noční době, a to již ve stávajícím stavu bez realizace záměru. Konstatují, že do 
oblasti s překračováním hygienických limitů hluku lze umístit pouze takový záměr, který zajistí 
splnění hlukových hygienických limitů. 

Podél ulice Zelený pruh a v blízkosti Jeremenkovy ulice byly pro denní dobu vypočteny hodnoty od 
55,5 dB do 63,6 dB. Tyto hodnoty překračují platný hygienický limit.  V blízkosti ulice Zelený pruh a 
Jeremenkovy lze ve výpočtových bodech očekávat v noční době akustickou zátěž v rozmezí 47,3 - 
54,5 dB. Tyto hodnoty překračují platný hygienický limit. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Podél ulice Zelený pruh a v blízkosti Jeremenkovy při hodnocení akustické situace se záměrem oproti 
situaci bez záměru dochází k poklesu ekvivalentních hladin akustického A nebo se hodnoty LAeq,T ve 
výpočtových bodech nezmění. 

U uvedených komunikací lze uplatnit korekci na starou hlukovou zátěž, neboť hluk v chráněném 
venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb vznikl před 1. lednem 2001 a je 
působený dopravou na pozemních komunikacích. 

e) Sdružení konstatují, že v akustické studii dokumentace EIA v části 1.3.1.2. Stav po zprovoznění 
záměru, v tabulce 4 bylo vypočteno v bodech 14 a 15 překračování hygienických limitů hluku v denní 
i noční době. Záměr tedy nesplňuje podmínku zajištění hygienického limitu hluku, jeho umístění je 
nezákonné. 

Komentář zpracovatele posudku: 

V uvedených bodech 14 a 15 při hodnocení akustické situace se záměrem oproti situaci bez záměru 
dochází k poklesu ekvivalentních hladin akustického A nebo se hodnoty LAeq,T ve výpočtových bodech 
nezmění. 

U okolí komunikací lze uplatnit korekci na starou hlukovou zátěž, neboť hluk v chráněném venkovním 
prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb vznikl před 1. lednem 2001 a je působený 
dopravou na pozemních komunikacích. 

f) Považují za nedostatečné, že v konkrétní oblasti s překračováním limitů hluku byl akustický výpočet 
proveden pouze v jednom výpočtovém bodě. V těchto oblastech mělo být umístěno více výpočtových 
bodů pro objektivní posouzení vlivů záměru. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou zmapovány pomocí výkresů, které prezentují pásma 
hlukové zátěže v řešeném území. Body v tabulkách pak hodnotí změny LAeq,T již konkrétně. Rozsah 
výpočtových bodů je pro přiblížení akustické situace v rámci dokumentace EIA postačující. V dalším 
stupni projektové dokumentace je možné výpočtové body ještě doplnit. 

g) Akustická studie dokumentace EIA, část 4.1.3. Vyhodnocení akustických dopadů uvádí tabulku 11, 
kde jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny hluku pro dobu 7 – 21 hod (dB) na základě zahrnutí 
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ochranných opatření do výpočtu (např. umístění protihlukové clony, redukce pracovní doby tří 
nejhlučnějších strojů, atd.) 

Sdružení konstatuje, že z praktické zkušenosti Stavební úřad MČ Praha 4 nebere opatření navržená 
v dokumentaci EIA v úvahu. Stavební úřad bere v úvahu pouze vyjádření Hygienické stanice. Pokud 
Hygienická stanice nepřevezme do svého stanoviska opatření navržená v dokumentaci EIA, stavební 
úřad se jimi neřídí. Hygienická stanice do svých stanovisek nepřebírá opatření uvedená v dokumentaci 
EIA. 

Z praktické zkušenosti dále sdružení konstatují, že ani při výstavbě nejsou daná protihluková opatření 
uplatňována. Stavebníka nikdo nekontroluje, stížnosti obyvatel nikdo nevyřizuje. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Opatření k ochraně obyvatel před hlukem ve fázi výstavby jsou zahrnuta do návrhu stanoviska.  

Zpracovatelé Dokumentace či posudku nemají žádnou zpětnou vazbu, resp. možnost vymáhat navržená 
opatření. Tyto prostředky mají pouze rozhodující orgány, které by měly vyžadovat naplnění všech 
požadavků, které jsou podmínkou posuzované stavby. 

Připomínka není v souvislosti s hodnocením Dokumentace EIA relevantní.  

h) Sdružení nesouhlasí s opatřením omezování hluku ze stavební činnosti, které uvádí akustická studie 
dokumentace EIA, cituji „Při zakládání budou zvláště hlučné práce omezeny v pracovní dny na dobu 
mezi 14-21 hod, v sobotu a v neděli na dobu mezi 8-19 hod a ostatní zvláště hlučné práce budou 
omezeny na dobu mezi 7-21 hod“. 

Požadují záměnu formulace za „Při zakládání budou zvláště hlučné práce omezeny v pracovní dny na 
dobu mezi 14-18 hod, v sobotu a v neděli budou vyloučeny a ostatní zvláště hlučné práce budou 
omezeny na dobu mezi 9-18 hod“. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Práce na staveništi budou rozvrženy tak, aby byl zajištěn kompromis mezi požadavky na ochranu 
okolních objektů před zvýšeným hlukem v citlivých hodinách, technologickými požadavky a celkovou 
dobou provádění stavebních prací. Časové nasazení strojů a průběh jejich práce během dne vyplyne  
z podrobné hlukové studie vypracované v dalších stupních přípravy projektu. 

i) Akustická studie ve výkresu 3 rozložení hlukové zátěže ve výšce 3 m – stav po realizaci záměru 
denní doba a ve výkresu 4 Rozložení hlukové zátěže ve výšce 3 metry – stav po realizaci záměru noční 
doba nijak nezobrazuje vliv nárůstu počtu jízd v Roškotově ulici jih o 648 jízd. Pásmo se zvýšeným 
hlukem se nijak nerozšiřuje, pro což není logický důvod. Sdružení má odůvodněné pochybnosti o 
správnosti předložené akustické studie. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Realizací záměru nedojde v jižní části Roškotovy ulice ke změně intenzit dopravy. Zdrojová a cílová 
doprava záměru je vedena mimo tuto část komunikace. 

Informace o nárůstu/poklesu intenzit dopravy, jak výše uvádí sdružení, jsou blíže vysvětlení 
v komentáři k námitce č. 1, bodu c. 

4) Námitka č. 4. Vyjádření sdružení k příloze č. 3 dokumentace EIA (vyhodnocení vlivu záměru na 
veřejné zdraví obyvatel, zpracovatel ATEM). 
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a) Sdružení nesouhlasí s tvrzením studie dokumentace EIA vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví 
obyvatel, podle které je v nejbližším okolí záměru evidováno 194 obyvatel. Sdružení odhadují počet 
obyvatel ovlivněných realizací záměru na 2000 obyvatel širšího okolí záměru. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (Příloha č. 3 posuzované dokumentace, ATEM, 2011) nebylo 
provedeno pouze pro evidovaných 194 obyvatel v nejbližším okolí záměru, ale i pro dalších 2000 
obyvatel v širším okolí. Je zřejmé např. z tab. 2 na str. 14 studie. 

b) Sdružení konstatují, že z textu studie vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví obyvatel vyplývá 
následující: Imisní limit průměrných ročních koncentrací PM10 převyšuje 2krát směrnou hodnotu 
WHO. Imisní limit průměrných ročních koncentrací PM2,5 převyšuje 2,5krát směrnou hodnotu WHO. 

Následně konstatují, že studie vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví obyvatel uvádí prokazatelný 
zdravotní účinek prachových částic PM2,5 již při průměrných ročních koncentrací 11 – 15 µg.m-3. 
Sdružení konstatují, že vzhledem k výsledkům rozptylové studie dokumentace EIA budou mít 
průměrné roční koncentrace PM2,5 prokazatelný vliv na zdraví obyvatel. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Jak je ve vyhodnocení zdravotních rizik uvedeno (Příloha č. 3 posuzované dokumentace, ATEM, 
2011), v případě suspendovaných částic se pro kvantitativní vyjádření míry zdravotního rizika jako 
indikátor využívá častěji hodnota imisní zátěže frakce PM10, a to z důvodu kvalitnějších datových 
podkladů. 

V případě částic PM10 je z výsledků rozptylové studie zřejmé, že v části zájmového území se 
koncentrace ve výchozím stavu pohybují pod hranicí směrné hodnoty. 

V případě částic PM2,5 je zřejmé, že pro výskyt prokazatelných zdravotních účinků není stanovena 
exaktní hranice, ale rozpětí hodnot 11 – 15 µg.m-3. Koncentrace částic frakce PM2,5 se v zájmovém 
území pohybují právě v tomto intervalu. 

Z pohledu těchto dvou skutečností se pak formulace „na většině zájmového území je tedy nutno 
očekávat výskyt zvýšeného zdravotního rizika“ jeví jako adekvátní. 

d) Sdružení nesouhlasí s tabulkou 2 v části 3.2.3. studie vyhodnocení vlivů na zdraví obyvatel, resp. se 
závěrem, že nárůstem koncentrací PM10 bude ovlivněno 200 obyvatel, poklesem pak 2000 obyvatel. 
S těmito údaji sdružení nesouhlasí. Hlavním zdrojem imisí záměru je vyvolaná doprava. Nárůst 
koncentrace se neprojeví jen v těsné blízkosti záměru, jak je vyhodnoceno, ale po celé délce 
příjezdové komunikace, na které je v celé délce stejná intenzita dopravy. Intenzita dopravy neklesá se 
vzrůstající vzdáleností od záměru. Intenzita dopravy je stejná v celém úseku komunikace. Tedy i 
vyvolaná koncentrace imisí je stejná po celé délce komunikačního úseku. Nárůst koncentrací PM10 se 
dotkne minimálně 2000 obyvatel v širším okolí záměru.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Realizací záměru dojde k poklesu počtu vozidel generované zdrojové a cílové dopravy. S tím souvisí i 
snížení imisní zátěže a snížení předpokládaného zdravotního rizika z expozice těmto látkám. Údaje 
uvedené v tabulce 2 Přílohy č. 3 posuzované dokumentace považuje zpracovatel posudku za správné. 

e) Nesouhlasí s vyhodnocení vlivů prachových částic PM10 na zdraví obyvatel v průběhu stavebních 
prací. Sdružení tvrdí, že v průběhu výstavby bude počet obyvatel ovlivněných emisemi prachovými 
částicemi PM10 daleko vyšší. V připomínce citují závěry z rozptylové studie a poukazují na 
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překračování imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10. Dále poukazují, že rozptylová 
studie neuvádí počet překračování imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Vzhledem k tomu, že se kombinace faktorů, které mohou způsobit zvýšené denní koncentrace, vyskytují 
náhodně a počet překročení limitu závisí na průběhu počasí a na nasazení stavebních strojů, není 
jejich přesná predikce pro budoucnost možná. Lze pouze odhadnout pravděpodobnost jejich výskytu.  
V průběhu stavebních prací dojde k navýšení denních koncentrací, vyhodnocené nárůsty platí pro 
suché počasí a maximální nasazení strojů. Po většinu doby budou nárůsty denních koncentrací nižší, 
vliv stavby na okolí lze navíc účinně snížit pomocí technických a organizačních opatření. Vliv 
stavebních prací na imisní situaci bude zvýšený, vzhledem k délce trvání nejprašnějších fází bude 
přijatelný. 

f) Sdružení konstatují, že studie vyhodnocení vlivů na zdraví obyvatel obsahuje teoretické opatření 
omezování prašnosti. Žádný orgán státní správy neodpovídá za promítnutí podmínek Rozptylové 
studie do územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Stavební úřad MČ Praha 4 při územním 
řízení ani stavebním řízení nepřihlíží k podmínkám stanoveným v dokumentaci EIA, řídí se pouze 
stanovisky dotčených orgánů státní správy, které jsou předloženy v rámci územního řízení nebo 
stavebního povolení. Vliv suspendovaných částic proto bude vyšší, než se uvádí ve Vyhodnocení, 
protože uvedená opatření nebudou plněna. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Opatření k omezení prašnosti ve fázi výstavby, se kterými bylo v Modelovém hodnocení kvality ovzduší 
(ATEM, 2011) počítáno, jsou zahrnuta do návrhu stanoviska.  

Zpracovatelé Dokumentace či posudku nemají žádnou zpětnou vazbu, resp. možnost vymáhat navržená 
opatření. Tyto prostředky mají pouze rozhodující orgány, které by měly vyžadovat naplnění všech 
požadavků, které jsou podmínkou posuzované stavby. 

Připomínka není v souvislosti s hodnocením Dokumentace EIA relevantní. Zpracovatel posudku 
odmítá přenášet námitky vůči práci rozhodujících orgánů do hodnocení dokumentace EIA. 

5) Námitka č. 5. Vyjádření sdružení k příloze č. 5 dokumentace EIA (studie dendrologického 
průzkumu, zpracovatel Zahradní architektura Ing. Ivan Marek). 

a) Sdružení konstatují, že studie dendrologického průzkumu dokumentace EIA neuvádí v tabulce 
dendrologického průzkumu součet kácených stromů a součet kácených keřových skupin. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Z tabulek uvedených v příloze č. 5 posuzované dokumentace (Inventarizace a návrh řešení pěstebních 
opatření dřevin; Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, červen 2010) je jasně patrné, které stromy  
a keřové skupiny jsou určené ke kácení. V případě, že není uveden jejich součet, je možné dané jedince 
či keřové skupiny sečíst. Daná připomínka je z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění irelevantní a nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru. 

b) Sdružení konstatují, že doporučený sortiment rostlin je teoretickou úvahou podmíněnou realizací 
automatického závlahového systému. Není záruka, že investor záměru bude realizovat nákladný 
automatický závlahový systém. Navrhují zpracovat variantní řešení pro situaci, bez automatického 
závlahového systému. 

Komentář zpracovatele posudku: 
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Doporučený sortiment dřevin není teoretickou úvahou – odpovídá klimatickým a ostatním možnostem 
a limitům veřejné zeleně a zeleně na konstrukci. Mimo jiné vychází i z analýzy programu Arboreus. 
Návrh vegetačních úprav zcela odpovídá stupni projektové dokumentace a je zpracován v dostatečném 
rozsahu. Doplňková závlaha je samozřejmostí jeho plné funkčnosti. Obava, že by investor od jeho 
vybudování upustil je neodůvodněná.  

Návrh sadových úprav bude dále rozpracován v dalších stupních projektové dokumentace, kde budou 
zváženy i případné další možnosti návrhu sadových úprav na základě postupu projektových příprav 
záměru.  

Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

c) Studie dendrologického průzkumu neobsahuje v kapitole Doporučený sortiment rostlin tabulku  
s počtem dřevin a keřových skupin navrhovaných k vysazení, s místem jejich umístění a návrhem 
nového řešení, tedy náhradou za kácené dřeviny. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Návrh sadových úprav je patrný z výkresu 19 posuzované dokumentace.  

d) Sdružení konstatují, že schéma Dendrologický průzkum, návrh pěstebních opatření neobsahuje 
umístění nově navrženého sortimentu rostlin. Na základě připomínky požadují doplnění plánu 
sadových úprav. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Návrh sadových úprav je patrný z výkresu 19 posuzované dokumentace.  

6) Námitka č. 6. Vyjádření sdružení k příloze č. 7 dokumentace EIA (studie posouzení vlivu záměru 
na krajinný ráz, Mgr. Lukáš Klouda). 

a) Sdružení konstatují, že příloha dokumentace EIA, studie posouzení vlivu záměru na krajinný ráz 
předpokládá metodický postup tzv. metodou prostorové a charakteristické diferenciace území (autoři 
metody: I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička). 

Sdružení upozorňují, že metoda nebyla certifikována MŽP ČR. Dle jejich názoru využívá metodika 
subjektivní posouzení prostorových a charakterových prvků krajiny z čehož plyne následné 
subjektivní posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. 

Sdružení konstatují, že transformace šesti výstupů použitého metodického postupu na hodnocení v pěti 
kategoriích ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je 
subjektivním názorem autora studie posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, které se neopírá o žádnou 
metodiku. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Je pravdou, že použitý a citovaný metodický pokyn není certifikován žádným orgánem ochrany přírody 
a krajiny. V současné době totiž není k dispozici žádný certifikovaný metodický pokyn a z tohoto titulu 
není žádný existující metodický pokyn závazný. 

Citovaný metodický pokyn a jeho užití je zaveden a přijímán orgány ochrany přírody a krajiny  
v celorepublikovém měřítku včetně hlediska ochrany krajinného rázu nejvíce exponovaných území. 

b) Sdružení nesouhlasí s tvrzením studie posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, že vrcholová 
(střešní) část stavby nebude figurovat v zorném poli pozorovatele. Dále konstatují, že posouzení, které 
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vychází z vyhodnocení viditelnosti bodu 4 podlaží pod vrcholem stavby je špatné a nelze z něj 
vycházet. Na závěr připomínky požadují přepracovat studii posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, 
aby byla posuzována viditelnost vrcholové (střešní) části stavby, tedy bodu ve výši 38 m. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Studie vlivů navrženého záměru na krajinný ráz (příloha č. 7 posuzované dokumentace - Posouzení 
vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz; Mgr. Lukáš Klouda, srpen 2010), která je 
součástí posuzované dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a v ní zařazený 
výstup, zohledňuje maximální výšku budov – 38 metrů a zároveň uvádí výsledky pro původní 
sledovanou výšku 25 metrů. Graficky prezentované výsledky ukazují i rozdíl ve výsledcích zjištěné 
viditelnosti pro obě výškové úrovně. 

c) Z hlediska krajinného rázu sdružení konstatují narušení horizontálních struktur území v souvislosti 
s realizací záměru. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Ze závěrů studie Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz (Příloha  
č. 7 posuzované dokumentace, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 2010) vyplývá, že z hlediska estetických 
hodnot a prostorových vztahů (vizuální charakteristiky), které mohou vytvářet harmonické měřítko, či 
vztahy v území lze konstatovat, že uvažovaná výstavba záměru nezasáhne do charakteru území 
nepřípustným způsobem. I přes značnou výšku staveb nedojde k nárůstu vertikály v prostoru, která je 
zde na této úrovni již přítomna. Výše na horizontu stojící izolované objekty dosahují větší vertikály, a 
tím silnějšího uplatnění v krajinné scéně, které si zachovají a budou dále reprezentovat hlavní umělé 
dominanty v prostoru. Posuzovaný obytný soubor výškově navazuje na blízkou zástavbu a nevyvolá tak 
dojem vizuálně nevhodného prvku, který by byl v konfliktu se současným rázem území. 

d) Sdružení poukazují, že na stranách 22 až 27 studie posouzení vlivů záměru na krajinný ráz je 
v kapitole 11 uvedeno vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz pouze ve třech oblastech (Přírodní 
charakteristika, Kulturně historická charakteristika, Vizuální charakteristika), což je v rozporu 
s použitým metodickým postupem. 

Konstatují, že hodnocení záměru v tabulce 1 na straně 22 studie posouzení vlivů záměru na krajinný 
ráz je subjektivním názorem autora studie. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Míra subjektivity je dána znalostmi a zkušenostmi zpracovatele. Takto pojatou námitku lze zřejmě 
použít v případě všech hodnocení vlivů na krajinný ráz. 

V daném metodickém postupu není výslovně řečeno, že vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz 
nemůže být soustředěno pouze na vyhodnocení přírodní, historické, kulturní, resp. vizuální 
charakteristiky. Předkládané hodnocení tak není s metodickým postupem v rozporu. 

e) Sdružení nesouhlasí s tvrzením studie posouzení vlivů záměru na krajinný ráz, cituji „Celkově lze 
vliv na přírodní charakteristiku území klasifikovat jako slabý“.  Dále konstatují, že vzhledem 
k rozsahu kácených dřevin a keřových skupin bude vliv na přírodní charakteristiku území silný. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku se slučuje se závěry zpracovatele studie Posouzení vlivu navrhované stavby  
a využití území na krajinný ráz (Příloha č. 7 posuzované dokumentace, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 
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2010). Zpracovatel posudku dále dodává, že kácené dřeviny a keřové skupiny budou dostatečně 
kompenzovány sadovými úpravami.  

f) Sdružení nesouhlasí s tabulkou 2 na straně 23 studie posouzení vlivů záměru na krajinný ráz. 
Tabulka 2 obsahuje dle názoru sdružení subjektivní hodnocení. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Míra subjektivity při identifikaci znaků kulturně-historické charakteristiky území je dána znalostmi  
a zkušenostmi zpracovatele. Subjektivita je přítomna v případě všech hodnocení vlivů na krajinný ráz 
a není překážkou správnému vyhodnocení. Zpracovatel posudku má odbornou kvalifikaci pro daná 
posouzení. 

g) Sdružení nesouhlasí s tvrzením studie posouzení vlivů záměru na krajinný ráz, cituji „Celkově lze 
vliv na kulturní a historickou charakteristiku území klasifikovat jako nulový či nevýznamný.“ 
Konstatují, že vzhledem k charakteru výstavby v sousedství, historické zástavby a vzhledem k tomu, 
že pozemky leží v památkově chráněném území - ochranném pásmu Pražské památkové rezervace by 
měl být vliv záměru hodnocen jako slabý.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Nejsou specifikovány důvody tohoto hodnocení. Dotčené území je z hlediska funkcí, které plní, velmi 
různorodé. Obytnou funkci, která je v území přítomna plošně, reprezentuje sídlištní i rodinná zástavba. 
Nově navržené vysokopodlažní domy nepředstavují v území jev nový či cizorodý. Stávající sídlištní 
zástavba naopak významně determinuje charakter území. 

h) Sdružení nesouhlasí s tabulkou 3 na straně 24 až 26 studie posouzení vlivů záměru na krajinný ráz. 
Tabulka 3 obsahuje dle názoru sdružení subjektivní hodnocení. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Míra subjektivity při identifikaci znaků vizuální charakteristiky území je dána znalostmi a zkušenostmi 
zpracovatele. Subjektivita je přítomna v případě všech krajinářských posudků a není překážkou 
správného vyhodnocení. Zpracovatel posudku má odbornou kvalifikaci pro daná posouzení. 

i) Sdružení nesouhlasí s tvrzením studie posouzení vlivů záměru na krajinný ráz, cituji „Celkově lze 
vliv na vizuální charakteristiku považovat za slabý.“ Konstatují, že vzhledem k záměru výstavby čtyř 
12ti patrových věžových domů by měl být vliv hodnocen jako silný. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Nejsou specifikovány důvody tohoto hodnocení. Velkoměstská zástavba je typická různorodostí funkční 
i dimenzionální. Obecná teze, že v blízkosti rodinné zástavby či činžovních domů nelze realizovat 
vysokopodlažní zástavbu, je nesprávná a v důsledku by vedla k eliminaci prakticky všech záměrů 
podobného typu na území České republiky. 

j) Sdružení konstatují, že nesouhlasí se shrnutím na str. 27 studie posouzení vlivů záměru na krajinný 
ráz. Dle jejich názoru bude výstavba záměru významným zásahem do charakteru území. Konstatují, že 
nové výškové domy záměru budou v nesouladu se současným krajinným rázem území a vyvolají 
dojem vizuálně nevhodného prvku. 

Na str. 27 Posouzení provedl autor transformaci 6 výstupů použitého metodického postupu na 5 
kategorií předmětu ochrany krajinného rázu čistě subjektivně bez opory v jakémkoliv metodickém 
postupu. S jeho subjektivním vyhodnocením zásadně nesouhlasí. 
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Následně uvádějí vlastní klasifikaci míry vlivů realizace záměru na krajinný ráz. Konstatují, že dle  
§ 12 zákona č. 114/1992 Sb., lze klasifikovat míru vlivu záměru následovně: 

- významné krajinné prvky slabý vliv 

- zvláště chráněná území slabý vliv 

- kulturní dominanty krajiny silný vliv 

- harmonické měřítko krajiny silný vliv 

- harmonické vztahy  silný vliv 

Komentář zpracovatele posudku: 

Nejsou specifikovány důvody tohoto hodnocení. Kvalifikace vlivů na uvedené zákonné hodnoty 
představuje určitou formální nadstavbu metodického pokynu. První dvě kategorie jsou explicitně 
definovány v zákoně č. 114/1992 Sb., v platném znění. V území se nevyskytují VKP ani ZCHÚ, proto 
nemůže vliv z hlediska ochrany krajinného rázu kvalifikovat jinak než nulový. Kvalifikace vlivů na 
zbylé zákonné kategorie vychází z analytických kapitol hodnocení vlivu na krajinný ráz. 

Osnova studie posouzení vlivů záměrů na krajinný ráz není vázána žádným metodickým pokynem, a 
proto je volena autorem vhodně k předmětu posuzování. Použitý metodický podklad, ze kterého autor 
vyhodnocení vlivů na krajinný ráz vycházel, uvádí pouze obecné schéma hodnocení navrhované stavby 
nebo navrhovaného využití území na krajinný ráz. 

k) V závěrečné připomínce sdružení nesouhlasí se závěry studie posouzení vlivů záměru na krajinný 
ráz. Dále konstatují, že bez snížení výšky objektů záměru nelze záměr považovat za únosný. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku se slučuje se závěry zpracovatele studie Posouzení vlivu navrhované stavby  
a využití území na krajinný ráz (Příloha č. 7 posuzované dokumentace, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 
2010). 

Zpracovatel posudku má odbornou kvalifikaci pro daná posouzení. 

7) Námitka č. 7. Vyjádření sdružení k dokumentaci EIA (zpracovatel ATEM). 

a) Sdružení považují realizaci záměru ve stávající době ekonomické krize a přebytku volných bytů za 
velmi problematickou.  

Dále požadují snížení výšky bytových domů záměru na výškovou úroveň okolních činžovních domů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovateli posudku nepřísluší posuzovat otázku přebytku či nedostatku volných bytů na trhu ani 
míru, natož vývoj ekonomické krize. Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě 
závěrů vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
možné a neshledal závažné důvody k jeho odmítnutí. 

Hmotové řešení předložené v rámci posuzované dokumentace, tedy i výška bytových domů, bylo 
schváleno v modifikaci dokumentace k úpravě ÚP SÚ hl. m. Prahy (Hl. m. Praha, ÚRM, č.j. 
8724/2010 ze dne 29. 11. 2010). 

Zpracovatel posudku dále dodává, že součástí posuzované dokumentace je Příloha č. 7 Rezidence 
Zelený pruh; Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz, Mgr. Lukáš Klouda, 
srpen 2010. Ze závěrů této studie vyplývá, že posuzovaný obytný soubor výškově navazuje na blízkou 
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zástavbu a nevyvolá tak dojem vizuálně nevhodného prvku, který by byl v konfliktu se současným 
rázem území.  

Na základě výše uvedených výsledků vyhodnocení je požadavek MČ Praha 4 neopodstatněný.  

b) Dokumentace EIA neuvádí na straně 11 v tabulce B.3 koeficient zeleně (KZ) a koeficient 
zastavěných ploch (KZP). Sdružení konstatují, že (KZ) je 0,5 a (KZP) je 0,22. Koeficienty nejsou 
v dokumentaci vyčísleny. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Koeficient zeleně KZ je vyčíslen v příslušné kapitole posuzované dokumentace D.I.6 Vlivy na floru,  
v tabulce D.6. Výpočet KPP je uveden ve vyjádření Odboru stavebního Městské části Praha 4 (č.j. 
P4/136121/10/OST/FATU ze dne 22. 12. 2010,  dle kterého je záměr v souladu se závaznou i směrnou 
částí územního plánu. Zpracovatel posudku pokládá uvedené informace za dostačující pro posouzení 
vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

c) Sdružení považují urbanistické, architektonické, materiálové a výtvarné, dispoziční a konstrukční 
řešení záměru za nevhodné. Dle jejich názoru není řešení přizpůsobeno okolním činžovním domům. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Daná námitka je z hlediska posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění irelevantní. 
Daná otázka je předmětem následujících stupňů projektové dokumentace. 

d) Dokumentace EIA neudává umístění skládky stavebního odpadu, která bude provozována v období 
výstavby záměru. Sdružení nesouhlasí s trasou staveništní dopravy po ulici Na Strži, která je dopravně 
přetížená. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Finální místa odstranění odpadů (tj. skládka, spalovna) a místa, kam bude odpad odvážen za účelem 
využití (např. recyklace), budou rovněž určena až dodavatelem stavby v dalších stupních projektové 
dokumentace. 

Používané trasy pro odvoz odpadů a zeminy ze staveniště a trasy pro dopravu směřovanou na 
staveniště budou upřesněny po určení lokalit recyklačních center, řízených skládek, centrálních 
výroben, skladů apod., podle skutečných podmínek v době realizace stavby. Na základě takto 
upřesněných údajů bude aktualizována v dalších stupních projektové dokumentace i akustická studie. 
Trasy používané pro stavbu jsou navrženy tak, aby staveništní doprava co nejdříve využívala 
nadřazenou silniční síť. Vzhledem k morfologii terénu lokality Zelený pruh se jeví směřování 
staveništní dopravy po trase Zelený pruh – Na Strži jako správné, logické a nejméně konfliktní. 

Zpracovatel posudku pro doplnění dodává, že otázka dopravního napojení záměru ve fázi výstavby  
bude dále řešena v dalších stupních projektové dokumentace a bude podléhat souhlasu příslušných 
orgánů státní správy. 

e) Dokumentace EIA na straně 26, v tabulce B.8 uvádí nezdůvodněný pokles koncentrací 
znečišťujících látek v úsecích komunikací: U družstva práce (parkoviště poliklinika - Ke Klínku), Ke 
Klínku, Jeremenkova (Dvorecká - Ke Klínku), U družstva Práce (Roškotova sever – Roškotova jih),  
U družstva Práce (Roškotova jih - Zelený pruh), Roškotova, Zelený pruh (U družstva Práce - Na 
Dvorcích), spojnice ulic U družstva Práce - Roškotova). 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Realizací záměru dojde k poklesu počtu vozidel generované zdrojové a cílové dopravy. S tím souvisí i 
snížení imisní zátěže a snížení předpokládaného zdravotního rizika z expozice těmto látkám. Údaje 
uvedené v tabulce B.8 posuzované dokumentace jsou správné. 

f) Sdružení konstatují, že dokumentace EIA nezohledňuje výsledky rozptylové a akustické studie, 
které uvádějí překračování imisních a hlukových limitů v území. 

Komentář zpracovatele posudku: 

V místě výstavby ani nejbližším okolí nejsou překračovány hygienické ani imisní limity. Území tak 
nelze považovat za území zatěžované nad míru únosného zatížení dané limity stanovenými platnou 
legislativou. 

g) Dokumentace EIA, rozptylová studie ani studie vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví obyvatel 
neřeší znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem. Sdružení uvádí, že dle Sdělení odboru ochrany ovzduší 
MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, bylo 
zaznamenáno překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren a arsen na 93 % území 
Městské části Praha 4. Následně požadují o doplnění benzo(a)pyrenu do dokumentace EIA, rozptylové 
studie a studie vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zvýšené koncentrace benzo(a)pyrenu jsou způsobené vytápěním. Doprava má na imisní situaci tohoto 
polutantu minimální vliv, řádově v tisícinách ng.m-3. Výstavbou ani provozem záměru nebude imisní 
situace benzo(a)pyrenu pozorovatelně ovlivněna. Doplnění informací o vyhodnocení vlivu záměru na 
koncentrace benzo(a)pyrenu by nepřineslo nové informace, které by změnily celkové hodnocení 
záměru. 

h) Sdružení konstatují, že průměrné roční koncentrace PM10 a PM2,5 v pěti referenčních bodech 
překračují směrné koncentrace WHO. Připomínka se týká dokumentace EIA, strany 42, tabulky C.3 
průměrných koncentrací v referenčních bodech – rok 2010. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Pro hodnocení imisní situace jsou určující imisní limity, nikoliv směrné hodnoty WHO. Imisní limit 
pro roční koncentrace PM10 i PM2,5 je v území splněn. 

i) Sdružení konstatují, že maximální krátkodobé koncentrace PM10 v pěti referenčních bodech 
překračují směrné koncentrace WHO. Dokumentace EIA neuvádí maximální krátkodobé koncentrace 
PM2,5 Připomínka se týká dokumentace EIA, strany 42 tabulky C.4 Maximální krátkodobé 
koncentrace v referenčních bodech – rok 2010.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Pro hodnocení imisní situace jsou určující imisní limity, nikoliv směrné hodnoty WHO. Imisní limit 
pro denní koncentrace PM10 je v území splněn. Koncentrace PM2,5 nemají stanovený denní limit, proto 
ani nebyly vyhodnocovány. 

j) Sdružení konstatují, že dokumentace EIA neobsahuje výpočet a výkres počtu překračování imisního 
limitu maximálních denních koncentrací PM10. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Údaje o překročení nadlimitních hodnot vycházejí z provedených modelových výpočtů a jejich 
výsledků v jednotlivých referenčních bodech, které jsou archivovány u zpracovatele rozptylové studie.  

k) V následující připomínce konstatují, že pro výpočet znečištění ovzduší byla zvolena nedostatečná 
plocha reprezentativního území 1,2 km2. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Výpočtová oblast byla zvolena tak, aby pokrývala území, kde dojde vlivem výstavby k významnějším 
změnám imisní situace a koresponduje s dostupnými daty o dopravě. Jak je zřejmé z výkresů v 
rozptylové studii (viz příloha č. 1 posuzované dokumentace - Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – 
Braník, Podolí, modelové hodnocení kvality ovzduší, ATEM, 2011), převažuje na většině území 
zlepšení imisní zátěže, zvýšení koncentrací je lokalizováno do omezené oblasti v blízkosti záměru. 
Rozšíření oblasti výpočtu by tak nepřineslo žádné nové zásadní informace, které by měnily závěry 
hodnocení. 

l) Sdružení konstatují, že strana 62 dokumentace EIA uvádí nekonkrétní hodnocení vlivu hluku na 
veřejné zdraví obyvatel. Nejsou uvedena konkrétní místa, kde je možné očekávat zvýšený výskyt 
kardiovaskulárních onemocnění v důsledku expozice dopravnímu hluku, a v kterých místech je nutné 
očekávat určitou míru obtěžování a rušení spánku. Zpracovatel posouzení vlivů na veřejné zdraví se 
odkazuje na hodnocené území. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Hodnocení zdravotních rizik považuje zpracovatel posudku vzhledem k velikosti a významnosti 
předpokládaných vlivů na zdraví obyvatel za dostačující. Určením konkrétních míst v rámci 
hodnoceného území by nemělo vliv na celkové hodnocení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění.  

m) Sdružení konstatují, že dokumentace EIA vyhodnocuje vzhledem k provozu plánovaného záměru 
jen místo výstavby záměru a jeho nejbližší okolí a požaduje vyhodnotit okolí v rozsahu všech 
příjezdových komunikací. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Hodnocení záměru, resp. dopravy na okolních komunikacích, ať už v souvislosti s možným ovlivněním 
akustické situace nebo znečištění ovzduší, považuje zpracovatel posudku za dostačující. Rozšíření 
hodnocené oblasti by nemělo vliv na závěry hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 
100/2001 Sb., v platném znění. V hodnocené oblasti jsou zahrnuty i komunikace Jeremenkova a Zelený 
Pruh, kde se intenzity dopravy generované záměrem pohybují do 5 % v porovnání s celkovými 
intenzitami dopravy na těchto komunikacích, případně se doprava rozpadá do více směrů. Vliv 
obslužné dopravy záměru ve větších vzdálenostech tak není dominantním zdrojem hluku nebo 
znečištění ovzduší pro své okolí. 

n) Z textu na straně 73 dokumentace EIA není zřejmé, zda budou pro umístění stromů a vícekmenných 
keřových tvarů realizovány nestabilní terénní úpravy (násypy). Následně sdružení vznáší otázku: Proč 
nebude na celé ploše střešních konstrukcí umístěna dostatečná mocnost vegetačního souvrství? 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Zeleň na střešních konstrukcích je velice specifickou formou zeleně a jako k takové je třeba k ní 
přistupovat. Jedná se o prvek, který je zcela závislý na vhodném konstrukčním řešení stavby a 
přípravou vhodných podmínek pro růst dřevin. S ohledem na tato kritéria je vhodné uzpůsobit veškeré 
podmínky konkrétně zvolené formě zeleně. V případě půdopokryvných keřů, trvalek a travin je vývoj 
kořenového systému zcela odlišný od kořenového systému vzrůstných dřevin. Dle odborných studií 
rostliny nízkého vzrůstu nekoření v hloubce větší než 20–30cm, je proto zbytečné použít vyšší mocnost 
substrátu, která nebude rostlinami využita, a která bude pouze zatěžovat střešní konstrukci. Nejedná se 
o prvek „zbytečného šetření“ ale o prvek logického přístupu k využitelnosti vynaložených opatření. 
Stromy a keřové tvary stromů jsou vysázeny na terénní modelaci – násypy, jak z hlediska zlepšení 
jejich růstových podmínek, tak z hlediska estetické koncepce a členitosti sadových úprav. Stabilita 
stromů a keřových tvarů stromů na střešních konstrukcích bude zajištěna ověřeným systémem zemního 
kotvení. 

o) Sdružení považují navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí za nedostatečná. Připomínka se týká dokumentace EIA na 
stranách 81 a 82.  

Sdružení konstatují, že navržená opatření jsou obecná a opisují požadavky stanovené legislativou. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku v návrhu stanoviska navržená opatření dále rozšiřuje. Navržená opatření 
zahrnují řadu podmínek, které se týkají posuzovaného záměru, a nejde pouze o požadavky dané 
platnou legislativou. 

p) Sdružení navrhuje předložení další varianty dokumentace EIA, která bude řešit stavby záměru 
s menším počtem podlaží o výšce sousedních činžovních domů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru v předložené variantě je na základě závěrů 
vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné  
a neshledal závažné důvody k jeho odmítnutí. 

Součástí posuzované dokumentace je Příloha č. 7 Rezidence Zelený pruh; Posouzení vlivu navrhované 
stavby a využití území na krajinný ráz, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 2010. Ze závěrů této studie vyplývá, 
že z hlediska estetických hodnot a prostorových vztahů (vizuální charakteristiky), které mohou vytvářet 
harmonické měřítko, či vztahy v území lze konstatovat, že uvažovaná výstavba věžových domů 
nezasáhne do charakteru území nepřípustným způsobem. I přes značnou výšku staveb nedojde 
k nárůstu vertikály v prostoru, která je zde na této úrovni již přítomna. Výše na horizontu stojící 
izolované objekty dosahují větší vertikály a tím silnější dominanty v prostoru. Zde posuzovaný obytný 
soubor výškově navazuje na blízkou zástavbu a nevyvolá tak dojem vizuálně nevhodného prvku, který 
by byl v konfliktu se současným rázem území.  

Hmotové řešení (tedy i výška záměru) předložené v rámci posuzované dokumentace bylo navíc 
schváleno v modifikaci dokumentace k úpravě ÚP SÚ hl. m. Prahy (Hl. m. Praha, ÚRM, č.j. 
8724/2010 ze dne 29. 11. 2010). 

Na základě výše uvedených výsledků vyhodnocení je požadavek MČ Praha 4 na snížení výškové 
hladiny zástavby neopodstatněný.  
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q) Sdružení považuje závěr na straně 87 dokumentace EIA za nejednoznačný, ze kterého nevyplývá, 
zda záměr může nebo nemůže být realizován. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zákon 100/2001 Sb., v platném znění nestanovuje, v které kapitole a zda má být součástí dokumentace 
stanovisko, zda záměr může být realizován. Toto stanovisko je součástípředkládaného posudku (viz 
kap. VII.).  

8. Občanské sdružení Zelená linie Prahy 
Praha, vyjádření ze dne 11. 1. 2012 (za občanské sdružení Ing. Eduard Vacínek a Ing. 
Jaroslava Barešová) 

Podstata vyjádření: 
Občanské sdružení Zelená linie Prahy s realizací navrhovaného záměru nesouhlasí a požaduje 
přepracování dokumentace EIA. Sdružení poukazuje na nutnost přehodnotit rozsah posuzovaného 
záměru. 

V následujících bodech shrnuje zpracovatel posudku podstatu vyjádření (celkem 26 stran textu). 

1) Námitka č. 1. Sdružení konstatuje, že přílohy dokumentace EIA nezahrnují zřejmou situaci 
prokazující soulad s územním plánem hl. m. Prahy. Zelená linie Prahy požaduje dopracování 
soutisku katastrální mapy, obrysů funkčních ploch územního plánu a obrysových hran návrhu 
bytových domů záměru. Sdružení tvrdí, že koordinační situace dokumentace EIA je nejasná. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Součástí posuzované dokumentace je výkres č. 5, kde je uveden zákres hranic záměru i obrysu 
jednotlivých bytových domů na podkladu platného ÚP SÚ hl. m. Prahy. Přesné vedení hranic 
funkčních ploch ve větším měřítku (1:750) spolu s hranicemi pozemků investora je graficky 
znázorněno např. ve výkresu č. 18. Dané výkresy jsou pro potřeby posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí a zdraví obyvatel plně dostačující.  

Koordinační situace (výkres č. 4 posuzované dokumentace) je dle názoru zpracovatele posudku pro 
hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva rovněž zpracována v dostatečném 
rozsahu. 

2) Námitka č. 2. Sdružení požaduje doložení potřeby parkovacích míst dle vyhlášky č. 26/1999 Sb., 
včetně demolované polikliniky, a to podrobným výpočtem. Rozdíl potřeby stávající polikliniky 
odečtený od stávajících rušených parkovacích míst je potřeba, která musí být na terénu nahrazena 
pro stávající funkce (bydlení, administrativní budovy, apod.). Dle sdružení je velký problém 
zaparkovat v dané lokalitě. Je třeba zajistit min. stávající počet parkovacích míst, byť na 
soukromém pozemku v řešeném území.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Výpočet dopravy v klidu (požadovaný počet PS) pro posuzovaný záměr dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. 
m. Prahy je uveden v tab. B.7 na str. 22 posuzované dokumentace.  

Požadovaný počet PS pro záměr je 213, navržený počet 228. Záměr vytvoří o 15 PS více, než je 
požadováno. Ve výpočtu jsou zahrnuta i potřebná stání pro návštěvníky bytů i komerčních ploch a tato 
stání jsou volně přístupná na vlastním pozemku. 
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Požadavek náhrady parkovacích stání na soukromém pozemku investora za rušená je neopodstatněný 
a dle platných právních úprav nevymahatelný. Potřebu parkovacích stání si vlastníci nemovitostí musí 
řešit na svých pozemcích, případně smluvně zajistit jiným způsobem. Daný požadavek není 
v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
relevantní. 

3) Námitka č. 3. Sdružení požaduje zdůvodnit umístění 40 parkovacích stání na povrchu, z nichž 19 % 
má být dle vyhlášky 26/1999 Sb. hl. m. Prahy umístěno pod objektem v garážích. Sdružení 
konstatuje, že umístění parkovacích stání na povrchu je možné pouze na základě výjimky. 
Následně požaduje doložení výjimky z vyhlášky 26/1999 Sb. hl. m. Prahy. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Rozsah navržených parkovacích stání vyplývá z výpočtu dopravy v klidu a plně odpovídá požadavkům 
vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy. V garáži musí být umístěna minimálně všechna stání pro bytové 
funkce, kterých je 166. To garáž s kapacitou 177 stání beze zbytku splňuje. Naproti tomu stání pro 
návštěvy (ať již bytů nebo komerčních ploch) mají být volně přístupná, proto jsou umístěna na 
venkovních plochách. Vše je v souladu s patřičnou legislativou. 

Výjimka tedy v daném případě potřebná není. 

4) Námitky č. 4. Sdružení konstatuje, že dle doloženého výpočtu dokumentace EIA není výpočet 
parkovacích stání v souladu s vyhláškou 26/1999 Sb. hl. m. Prahy. Celkem 177 parkovacích stání 
v podzemních garážích a 29 stání na povrchu nesplňují celkový požadavek 213 parkovacích stání. 
Sdružení navrhuje zvýšit počet parkovacích míst na terénu o 7 parkovacích stání, nebo snížit 
nároky na počet parkovacích míst snížením kapacity záměru (počty bytů apod). 

Komentář zpracovatele posudku: 

Navržený parkovacích stání vyplývá z výpočtu dopravy v klidu a plně odpovídá požadavkům vyhlášky 
č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy. Pro záměr je navrženo 228 PS – 177 v  garážích a 51 na povrchu. 
Požadavky dané vyhlášky jsou splněny. 

5) Námitka č. 5. Sdružení konstatuje, že pro zajištění vjezdu na povrchové parkoviště v Roškotově 
ulici musí být zrušeno 5 parkovacích stání a tato stání by měla být nahrazena.  

Sdružení navrhuje zvýšit počet parkovacích míst na terénu o 5 parkovacích stání, nebo snížit 
nároky na počet parkovacích míst snížením kapacity záměru (počty bytů, apod.). 

Komentář zpracovatele posudku: 

Rozsah navržených parkovacích stání je proveden v souladu s požadavky vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. 
m. Prahy. 

Pro umístění vjezdu na povrchové parkoviště v Roškotově ulici dojde ke zrušení pouze 4 PS. Zbylá PS 
budou pouze posunuta. Daná PS patří v současné době k poliklinice Zelený pruh, která bude v případě 
realizace záměru zrušena. V daném případě je náhrada takto rušených PS neopodstatněná. 

6) Námitka č. 6. Sdružení tvrdí, že zrušení stávajícího parkoviště, západně od polikliniky Zelený pruh 
(116 parkovacích stání), bez náhrady parkovacích stání není v souladu s vyhláškou 26/1999 Sb. hl. 
m. Prahy. Zelená linie Prahy požaduje v dokumentaci EIA jasně uvést informaci, že realizací 
záměru dojde ke zrušení parkoviště o 116 parkovacích stání. Další požadavek sdružení je definovat 
náhradu parkoviště v souladu s vyhláškou 26/1999 Sb. hl. m. Prahy. 
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Komentář zpracovatele posudku:  

Viz komentář k námitce č. 2 a 5. 

7) Námitka č. 7. V příloze dokumentace EIA je deklarován výpočet zeleně dle metodických pokynů 
územního plánu hl. m. Prahy část III (směrná část). Sdružení konstatuje, že Metodický pokyn 
územního plánu hl. m. Prahy neumožňuje započítávat plochy zatravňovacích tvárnic do ploch 
zeleně. Následně sdružení požaduje nahradit plochu 250 m2 travního porostu (původně definované 
jako zatravní tvárnice - ekorastr) adekvátní zelenou plochou. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Koeficient zeleně je spočítán dle metodického pokynu k ÚP SÚ hl. m. Prahy. Správnost výpočtu byla 
potvrzena vydáním modifikace dokumentace k úpravě ÚP SÚ hl. m. Prahy (Hl. m. Praha, ÚRM, č.j. 
8724/2010 ze dne 29. 11. 2010) i vyjádřením ke stavbě (Odbor stavební MČ Praha 4, č.j. 
P4/136121/10/OST/FATU), dle kterého je záměr v souladu se závaznou i směrnou částí územního 
plánu. Zatravňovací panely (plastové Ecoraster) jsou započítány (reálný podíl zeleně) do ploch zeleně 
(trávníku), protože se jedná o plochy, které budou pojízdné zcela výjimečně, a to jen požárními vozidly 
v případě zásahu, resp. budou sloužit (u objektu C a D) pro přístup mechanizace k vedením 
inženýrských sítí v případě havárie (požadavek PVK a.s. a PT a.s.). Ecoraster tedy zaroste totálně do 
travnaté plochy, růst bude podpořen závlahovým systémem. Takto zpevněná travnatá plocha nebude 
mít o nic horší kvalitativní působení zeleně než běžné travnaté plochy.  

8) Námitka č. 8. V tab. č. 3 vizuální charakteristika požaduje sdružení opravit v řádku „různorodost 
zástavby, rozhraní mezi sídlištní a vilovou zástavbou, na negativní a ne, jak je uvedeno neutrální.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovatel posudku se slučuje se závěry zpracovatele studie Posouzení vlivu navrhované stavby  
a využití území na krajinný ráz (Příloha č. 7 posuzované dokumentace, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 
2010). 

Sdružení požaduje výkresy řezů území, které budou definovat návaznosti navrhovaných budov na 
okolní zástavbu. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Posuzovaná dokumentace řezy ve výkresové části zahrnuje, avšak bez návaznosti navrhovaných budov 
na okolní zástavbu. Daná skutečnost nemůže mít vliv na celkové hodnocení záměru dle zákona č. 
100/2001 Sb., v platném znění. Zpracovatel posudku považuje rozsah a podrobnost grafických příloh 
uvedených v posuzované dokumentaci z hlediska možného posouzení vlivů stavby na životní prostředí 
a zdraví obyvatel dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění za dostačující.  

Sdružení požaduje vytvoření souvislého zeleného (parkového) pruhu šířky 15 metrů ve styku se 
stávající výškovou zástavbou severovýchodně od řešeného území. Zelená linie Prahy navrhuje 
přemístění objektů A a D jižněji od ulice U družstva Práce. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Na základě vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
nevyvstaly důvody k nutnosti přemístění objektů A a D jižněji od ulice U družstva Práce. 
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Zpracovatel posudku doporučuje v dalších stupních projektové dokumentace prověřit možnost 
vytvoření souvislého pruhu zeleně šířky 15 m ve styku se stávající výškovou zástavbou severovýchodně 
od řešeného území. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

9) Námitka č. 9. Sdružení konstatuje, že dopravní trasa napojení záměru na komunikační síť území 
zatěžuje stávající zástavbu rodinných domů v ulici U družstva Práce. Dále konstatuje, že 
rozptylová a hluková studie nebere v úvahu příznivou dobu provozu stávající polikliniky Zelený 
pruh (všední dny 8 – 16 hod.). 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě závěrů vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné důvody 
k jeho odmítnutí. Výše uvedené skutečnosti nemají na závěry vyhodnocení vliv. 

Sdružení navrhuje rozdělit automobilovou dopravu záměru rovnoměrně do ulic Roškotova a  
U družstva Práce, způsobem, že ulicí Roškotova bude řešen příjezd dopravy záměru a ulicí U družstva 
Práce odjezd dopravy záměru. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Dvoupatrová garáž je umístěná v zářezu svahu. I umístění vjezdů do garáží využívá průběhu svahu, 
resp. podélného sklonu komunikace U družstva Práce tak, že dvoupatrová garáž nemá vnitřní 
vertikální cesty. Jednotlivá patra nejsou vzájemně propojena. Nepoužití rampových systémů mimo jiné 
umožňuje omezit emise z automobilového provozu. Z hlediska podmínek území, zejména značné 
svažitosti terénu nelze technicky vyřešit připojení garáže z Roškotovy ulice (vysoko nad úrovní 
garáže). 

10) Námitka č. 10. Sdružení konstatuje, že z akustické studie dokumentace EIA vyplývá nárůst počtu 
obyvatel obtěžovaných hlukem z ulice U družstva Práce, a to v denní i noční době. Zelená linie 
Prahy konstatuje zvýšení problematiky počtu obtěžování o cca 10 %. Není vyhodnocena 
problematika zhoršení situace v severních oblastech, kde dochází k zásadnímu nárůstu hlukového 
zatížení. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Obytná zástavba v ulici U družstva Práce (severně od navrhovaného záměru) je ve vyhodnocení vlivů 
na veřejné zdraví zahrnuta. V připomínce uváděné tvrzení o nárůstu obtěžovaných o 10 – 12 % se 
nezakládá na pravdě. Jak je z tabelárního vyhodnocení zcela zřejmé, nejvyšší nárůst počtu 
obtěžovaných obyvatel v denní době činí 1,06 procentního bodu, v případě podílu obyvatel rušených 
při spánku činí nejvyšší nárůst 0,74 procentního bodu. Vzhledem k počtu obyvatel v nejvíce 
zasažených objektech (řádově jednotky) není možné očekávat reálný nárůst zvýšení počtu případů 
obtěžování. Vyhodnocena je i severní oblast v okolí ulice U družstva Práce. 

11) Námitka č. 11. Sdružení konstatuje nárůst hlukové zátěže ve smyslu námitky č. 10. Sdružení 
požaduje snížit kapacitu záměru v měřítku kompromisu mezi bytovými a rodinnými domy, na 
jejichž pomezí se území nachází. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Viz komentář k námitce č. 10. Z hlediska požadavku na snížení kapacity záměru zpracovatel posudku 
dodává, že umístění záměru v předkládaném rozsahu je na základě závěrů vyhodnocení vlivů záměru 
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na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné důvody 
k jeho odmítnutí.  

12) Námitka č. 12. Sdružení konstatuje, že dle dokumentace EIA je v území sdružená kanalizace 
dešťových a splaškových vod. Následně sdružení požaduje řešit nakládání s dešťovými vodami 
dle stavebního zákona. Dále sdružení požaduje deklarovat výpočtem, že dešťové vody nebudou  
z navržených svahů stékat do ulice U družstva Práce. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Vzhledem ke stávajícímu stavu území, kdy je jeho převážná část tvořená zpevněnými plochami, dojde 
k minimálnímu navýšení odtoku dešťových vod z území. Navýšení odtoku dešťových vod bude 
představovat 9,07 l.s-1 (cca 6 % oproti stávajícímu stavu). Odtok bude stejně jako ve stávajícím stavu 
odváděn do kanalizační stoky KT DN 400 mm v majetku PVS, a. s. v ulici U družstva Práce.  

V dalších stupních projektové dokumentace je nutné nakládání s dešťovými vodami dále řešit  
a navrhnout taková opatření, aby byla dešťová voda zasakována co nejvíce na vlastním pozemku. 

13) Námitka č. 13. Sdružení upozorňuje, že k dokumentaci EIA není přiložené vyjádření ÚRM 
8724/2010 ze dne 29. 11. 2010, a proto nemůže porovnat soulad návrhu s vyjádřením ÚRM 
8724/2010. Dále konstatuje, že v dokumentaci EIA chybí dokument U 027/2004 k. ú. Braník. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Dané vyjádření je uvedeno v Příloze č. 2 předkládaného posudku. 

14) Námitka č. 14. Souhlasné vyjádření ÚRM 8724/2010 ze dne 29. 11. 2010 považuje sdružení za 
rozporuplné s dlouhodobou koncepcí ÚRM. Sdružení upozorňuje, že regulativ VI - 8/40 a VI - 
5/30 omezuje plochu území záměru na 8 podlažní výstavbu, v severovýchodní části území na 5 
podlažní. Následně sdružení požaduje omezení výšky bytových domů A, B, C na 8 podlažní. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovateli posudku nepřísluší posuzovat, zda je záměr v souladu s územně-plánovací dokumentací, 
která není vydána. Daný požadavek je směrován na ÚRM. 

15) Námitka č. 15. Sdružení konstatuje, že území dotčené stavbou je dle ÚP SÚ hl. m. Prahy vedené 
jako funkční plocha SV, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného 
danou funkcí, z čehož plyne, že hlavní funkcí území není funkce bytová, nýbrž „polyfunkce“. 
Sdružení požaduje, aby koeficient KPP zahrnoval i komerční prostory v přízemních podlažích 
(kanceláře, ordinace, kavárny, prodejny a provozovny služeb). Výpočet KPP jinak umožňuje vyšší 
kapacity záměru, než daná lokalita umožňuje. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Součástí posuzované dokumentace (Příloha č. 9 Doklady) je vyjádření Odboru stavebního Městské 
části Praha 4, který konstatuje, že posuzovaný záměr je v souladu se závaznou i směrnou částí 
územního plánu a podíl bydlení v celé funkční ploše SV je včetně navrhovaného záměru nižší než  
60 %. 

Dle vyjádření Odboru stavebního Městské části Praha 4 (č.j. P4/136121/10/OST/FATU ze dne 22. 12. 
2010), který je uveden v příloze č. 9 posuzované dokumentace – Doklady je záměr v souladu se 
závaznou i směrnou částí územního plánu. Zpracovateli posudku nepřísluší rozporovat vyjádření 
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dotčených orgánů státní správy, v jejichž kompetenci je posouzení souladu s územně-plánovací 
dokumentací.  

16) Námitka č. 16. Sdružení konstatuje, že výpočet koeficientu zeleně nelogicky započítal do plochy 
zeleně stávající pruh zeleně v jihozápadním líci pozemku, který se samotným územím nesouvisí. 
Sdružení požaduje nepočítat pruh zeleně v jihozápadním líci pozemku, protože jeho vliv na území 
je nulový. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Koeficient zeleně je spočítán dle metodického pokynu k ÚP SÚ hl. m. Prahy. Správnost výpočtu byla 
potvrzena vydáním modifikace dokumentace k úpravě ÚP SÚ hl. m. Prahy (Hl. m. Praha, ÚRM, č.j. 
8724/2010 ze dne 29. 11. 2010) i vyjádřením ke stavbě (Odbor stavební MČ Praha 4, č.j. 
P4/136121/10/OST/FATU), dle kterého je záměr v souladu se závaznou i směrnou částí územního 
plánu. 

17) Námitka č. 17. Vzhledem k pohybům automobilové dopravy záměru navrhuje sdružení počítat 
s obrátkovostí automobilů v garážích záměru 1,00 nebo 1,05. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Výpočet vyvolané dopravy provedl TSK–ÚDI hl. m. prahy (Příloha č. 4 posuzované dokumentace) se 
zahrnutím znalostí stávajících poměrů i vazeb na MHD. Zpracovateli posudku nepřísluší 
zpochybňovat dané vstupní podklady. Zpracovatel posudku upozorňuje na skutečnost, že dopravní 
data zpracovával subjekt, který je považován za oprávněnou autoritu pro zpracování dopravních 
studií a je garantem vstupních dat pro území hlavního města. 

18) Námitka č. 18. Akustická studie dokumentace EIA uvažuje v okolí komunikace U družstva Práce 
zvýšené hlukové limity 60/50 dB (den/noc). Sdružení konstatuje, že z hlediska řešení komunikace 
je nutné uvažovat v okolí komunikace U družstva Práce hlukové limity 55/45 dB (den /noc). 

Komentář zpracovatele posudku:  

V okolí komunikace je možné uplatnit korekci na starou hlukovou zátěž, neboť hluk v chráněném 
venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb vznikl před 1. lednem 2001 a je 
působený dopravou na pozemních komunikacích. 

Sdružení konstatuje, že pro posouzení stávající hlukové situace v území jsou nedostatečná hluková 
měření s dobou trvání 0,5 až 1 hod. 

Komentář zpracovatele posudku:  

V rámci zpracování dokumentace EIA byla v akustické studii provedena krátkodobá měření hluku, 
která jsou pro přiblížení situace v rámci dokumentace EIA postačující. V dalším stupni dokumentace 
je vhodné provést 24hodinová měření hluku, která již detailněji postihnou akustickou situaci v území.  

Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

Upozorňuje na navýšení počtu obtěžovaných obyvatel hlukem v ulici U družstva Práce, v denní době  
o 12 %, v noční době o 10,5 %. 

Komentář zpracovatele posudku:  

V připomínce uváděné tvrzení o nárůstu obtěžovaných o 10 – 12 % se nezakládá na pravdě. Jak je z 
tabelárního vyhodnocení zcela zřejmé, nejvyšší nárůst počtu obtěžovaných obyvatel v denní době činí 
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1,06 procentního bodu, v případě podílu obyvatel rušených při spánku činí nejvyšší nárůst 0,74 
procentního bodu. Vzhledem k počtu obyvatel v nejvíce zasažených objektech (řádově jednotky) není 
možné očekávat reálný nárůst zvýšení počtu případů obtěžování. 

V další připomínce sdružení poukazuje na očekávaný nárůst hlukové zátěže po realizaci záměru  
(v ulici U družstva Práce je denní nárůst o 1,4 dB, noční nárůst o 1,2 dB). Dále upozorňuje na 
překračování hlukových limitů v denní a noční době.  

Noční nárůst představuje 1,2 dB. Dle tabulky výsledků výpočtů ekvivalentní hladiny hluku o 3 dB). 
Noční nárůst v bodě 5 a 6 ) o 1,0 a 1,4 dB ve dne) bude lehce překročena limitní hladina hluku ve dne 
55 dB o 0,2 dB ve 2. NP v bodě 5. V noci je situace nepříznivější, zde bude hodnota 45 dB překročena 
o 0,1 až 1,0 dB v bodech 4, 5 a 6, především ve 2. NP. Překročení dnešních nevyhovujících hodnot 
v bodě 11 zůstane zachováno s dílčím navýšením 0,2-0,3 dB, a to jak ve dne, tak v noci. Překročení se 
pohybuje okolo 1,8 dB ve dne a okolo 2,6 dB v noci. 

Sdružení požaduje přepracovat akustickou studii s uvažovanými hlukovými limity v ulici U družstva 
Práce 55/45 dB (den/noc). 

Komentář zpracovatele posudku:  

Stará hluková zátěž je definována jako hluk, který vznikl v chráněném venkovním prostoru  
a chráněném venkovním prostoru staveb před 1. lednem 2001 a je působený dopravou na pozemních 
komunikacích. Jak zdroje hluku, tak stávající objekty existovaly před tímto datem, použití korekce pro 
starou hlukovou zátěž je v tomto případě dle uvedené definice možné. Tento limit je s rezervou splněn. 
V ulici U družstva Práce je s rezervou splněn i hygienický limit 60/50 dB (den/noc). K určení 
hygienického limitu je vždy příslušná místní hygienická stanice. Pokud by byl stanoven limit na 55/45 
dB (den/noc), je možné navrhnout opatření k dosažení limitu.  

Nárůst LAeq,T u zástavby naproti záměru je pravděpodobně daný akustickými odrazy od nových objektů 
záměru. V dalším stupni projektové dokumentace bude nezbytné posoudit případné akustické odrazy 
od objektů záměru ke stávající zástavbě a případně navrhnout taková akustická opatření, aby 
docházelo k jejich minimalizaci. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

19) Námitka č. 19. Sdružení konstatuje, že realizací záměru dojde k: Omezení stávajícího stavu 
proslunění parcel a bytových místností; Omezení stávající stavu denní osvětlenosti bytových 
místností; Zvýšení dopravní zátěže; Zvýšení exhalací a prašnosti; Zvýšení hlukového zatížení; 
Ztrátě soukromí a pohody bydlení. 

Sdružení požaduje finanční vyčíslení ztráty hodnoty dotčených nemovitostí a požaduje odpověď na 
otázku, kdo bude kompenzovat vzniklou finanční ztrátu majitelům okolních rodinných domů. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě závěrů vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné důvody 
k jeho odmítnutí. Zdravé životní podmínky jsou kodifikovány legislativními normami (hygienickými 
limity, nejvyššími přípustnými koncentracemi znečišťujících látek, atp.). Provedená hodnocení 
prokázala dodržení těchto norem, a proto je realizace záměru možná a zpracovatel posudku neshledal 
závažné důvody k odmítnutí záměru. 

Otázka finančního znehodnocení nemovitostí není v souvislosti s posuzováním vlivů na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění relevantní.  
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20) Námitka č. 20. Sdružení požaduje přehodnocení vjezdu a výjezdu podzemních garáží. Navrhují 
vjezd a výjezd do ulice Roškotova. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Z hlediska podmínek území, zejména značné svažitosti terénu, nelze technicky vyřešit připojení garáže 
z Roškotovy ulice (vysoko nad úrovní garáže). 

21) Námitka č. 21. Dokumentace EIA nezohledňuje fakt, že území se nachází v Pražské památkové 
rezervaci. Je třeba doložit vyjádření dotčeného orgánu státní správy (příslušný orgán památkové 
péče). 

Komentář zpracovatele posudku:  

Území se nachází mimo Pražskou památkovou rezervaci. 

22) Námitka č. 22. Sdružení nepovažuje intenzity dopravy uvedené v rozptylové a akustické studii 
dokumentace EIA za směrodatné. Zelená linie Prahy poukazuje, že dopravně inženýrské podklady 
uvažují nadřazené komunikace současného stavu s doplněním těchto staveb: Pražský okruh  
v úseku Slivenec – Dl; Pražský okruh mezi R7 a D8; Pražský okruh v úseku Dl – Běchovice; 
Vysočanská radiála I; Městský okruh v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka. 

Sdružení požaduje vydání kolaudačního souhlasu k záměru až po dokončení všech dopravních 
staveb, které jsou použity v matematickém modelu kartogramů demonstrující zatížení 
automobilovou dopravou.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Sdružení se ve svém vyjádření odkazuje na Dopravně-inženýrské podklady zpracované TSK-ÚDI hl. m. 
Prahy v roce 2010 (úkol č. 10 – 7500 – H09) jako podklad pro oznámení EIA. Pro dokumentaci EIA 
byla zpracována aktualizace těchto podkladů (úkol č. 11 – 7500 – H09, 2011). V aktualizovaných 
podkladech vycházelo uspořádání nadřazených komunikací v roce 2014 ze současného stavu, tedy 
staveb, které jsou reálné provozované, s doplněním Vysočanské radiály I (v úseku Pražský okruh – 
Kbelská) a Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka, vč. Trojského mostu. 

Zmíněné stavby neovlivní významně intenzity dopravy na komunikacích v okolí posuzovaného záměru. 
Existence nebo neexistence uvedených staveb nemění nic na vypočteném poklesu dopravy po realizaci 
záměru. Požadavek sdružení je neopodstatněný. 

23) Námitka č. 23. Sdružení konstatuje, že dopravně inženýrské podklady uvádějí nepřesné informace. 
Následně požaduje zpracování dopravních zátěží dle modelu ÚRM, a tudíž zpracování nové 
dopravní studie. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Dopravně-inženýrské podklady byly zpracovány TSK-ÚDI hl. m. Prahy. Zpracovatel posudku 
upozorňuje na skutečnost, že dopravní data zpracovával subjekt, který je považován za oprávněnou 
autoritu pro zpracování dopravních studií a je garantem vstupních dat pro území hlavního města. 
Zpracovateli posudku nepřísluší zpochybňovat dané vstupní podklady. 

24) Námitka č. 24. Dopravní studii od zpracovatele ÚDI TSK považuje Zelená linie Prahy za 
neprůkaznou. Dále viz. Námitka č. 23. 

Komentář zpracovatele posudku:  
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Viz komentář k námitce č. 23. 

25) Námitka č. 25. Sdružení upozorňuje na ochranné pásmo stávající kanalizační stoky, která vede 
územím záměru. V případě přeložení stoky požaduje sdružení pasportizaci dotčených staveb. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

26) Námitka č. 26. Sdružení připomíná, že územím záměru vede teplovodní přípojka a upozorňují na 
její ochranné pásmo. V případě přeložení teplovodní přípojky požaduje sdružení pasportizaci 
dotčených staveb. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

27) Námitka č. 27. Sdružení upozorňuje, že realizací záměru budou ovlivněny odtokové poměry  
a geostatika svahu nad budovou D. Následně sdružení požaduje prokázat, jak bude řešen odtok 
povrchových a podpovrchových vod. Dále požaduje provést statické posouzení svahu za budovou 
D. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Vyhodnocení vlivu na povrchové a podzemní vody je provedeno v kap. D. I. 4 posuzované 
dokumentace. Zpracovatel posudku danou kapitolu v rámci kap. II. 1 Úplnost dokumentace dále 
rozvedl. 

V dalších stupních projektové dokumentace požaduje zpracovatel posudku podrobně prověřit možnost 
ovlivnění odtokových vod a geostatiky svahu nad budovou D a provést statické posouzení svahu za 
budovou D. Dané podmínky jsou součástí návrhu stanoviska. 

28) Námitka č. 28. Dokumentace EIA uvádí předběžný návrh stavebního zakládání. Sdružení 
upozorňuje, že při provádění velkoprofilových pilot může být narušeno proudění podzemních vod 
a dále, že nebude dodržena hladina hluku i z hlediska odrazivosti od okolních budov. 
Upozorňujeme, že hlukem při výstavbě budou dotčeni i obyvatelé na protějším svahu ulice 
Jeremenkova. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Při vrtání pilot by nemělo dojít k ovlivnění proudění podzemních vod, jelikož daná technologie se již 
neprovádí odčerpáváním vrtů. Technologie provádění vrtaných pilot se realizuje pod provozním 
pažením vrtů víceplášťovými pažnicemi, které proudění podzemní vody nepřerušují ani vodu 
neodvádějí a brání jejímu pronikání do vrtu. Následně před vytažením pažnice je osazena výztuž piloty 
a prováděna postupná betonáž od paty piloty. Vrtání bude dle předpokladu prováděno rotační 
náběrovou technologií, tedy bez příklepů a vibrací, a tím bez vlivu na sousední objekty. 

Hodnocení vlivu stavebních prací na akustickou situaci prokázalo, že při realizaci protihlukových 
opatření bude během výstavby dodržen limit pro hluk v chráněném venkovním prostoru staveb. 
Modelové hodnocení zahrnulo veškerou zástavbu v okolí, a tedy i odrazy a stínění vlivem okolních 
budov. V dalších fázích projektové dokumentace je však nezbytné posoudit hluk ze stavební činnosti na 
základě upřesněných podkladů (POV), a to i včetně případné optimalizace protihlukových nebo 
organizačních opatření.  
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Daná připomínka je součástí návrhu stanoviska. 

29) Námitka č. 29. Sdružení požaduje ve studii posouzení vlivu záměru na krajinný ráz následující 
změny: Posoudit vliv realizace záměru na krajinu v užším rozsahu; Přepracovat výhledová místa; 
Zahrnout 3D model. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovatel posudku se slučuje se závěry zpracovatele studie Posouzení vlivu navrhované stavby  
a využití území na krajinný ráz (Příloha č. 7 posuzované dokumentace, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 
2010) a považuje danou studii za dostatečně průkaznou pro vyhodnocení vlivů dle zákona č. 100/2001 
Sb., v platném znění. 

Součástí výkresové dokumentace posuzovaného záměru jsou i požadované zákresy do 3D modelu. 

30) Námitka č. 30. Sdružení konstatuje, že ve studii posouzení vlivu záměru na krajinný ráz nejsou 
rozpracovány územně analytické podklady. Následně sdružení požaduje přepracování studie. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovatel Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz (Příloha č. 7 
posuzované dokumentace, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 2010) z ÚAP hl. m. Prahy vycházel (např. viz 
kap. 10 – jev č. 17 a 18, grafické znázornění obr. č. 10). V rámci odborné studie pak byly průběžně 
řešeny i další jevy ÚAP hl. m. Prahy   

31) Námitka č. 31. Sdružení upozorňuje, že parkoviště, které má být záměrem zrušeno, využívá kromě 
návštěvníků a zaměstnanců Polikliniky i návštěvníci a zaměstnanci konzervatoře J. Ježka a jiní. 
Upozorňuje na nedostatek parkovacích stání, který může plynout z výstavby záměru. Předložený 
záměr neposuzuje vliv na zhoršené parkování v této lokalitě. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Viz komentář k námitce č. 2. 

32) Námitka č. 32. Sdružení konstatuje, že hluk z výstavby záměru bude rušit výuku studentů 
konzervatoře J. Ježka. Dále upozorňuje na možné poničení majetku konzervatoře (hudebních 
nástrojů) v souvislosti se zvýšenou prašností při demolici polikliniky Zelený pruh. 

Sdružení požaduje zohlednit v akustické studii dopad výstavby záměru na studium v konzervatoři 
J. Ježka. Požaduje provádění stavebních prací mimo hodiny nočního klidu 22-6 hod a mimo 
učební hodiny konzervatoře 8-16 hod. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Hluk ze stavební činnosti bude na základě provedeného výpočtu splňovat limity dané platnou 
legislativou.  

Pro omezování prašnosti ze stavebních prací je navržena řada opatření, která jsou součástí návrhu 
stanoviska. 

Ve spolupráci s konzervatoří je možné v dalších stupních projektové dokumentace nastavit režim prací 
tak, aby co nejméně zasahoval do výuky při zachování technologicky přijatelné doby práce na stavbě. 

33) Námitka č. 33. Sdružení konstatuje, že při provádění stavebních prací budou vznikat vibrace, které 
negativně naruší statiku rodinných a bytových domů v okolí a rovněž statiku svahu za plánovanou 
budovou D záměru. 
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Komentář zpracovatele posudku:  

V dalších stupních projektové dokumentace požaduje zpracovatel posudku prověřit možnost vzniku 
vibrací při provádění stavebních prací a vyloučit tak narušení statiky rodinných a bytových domů 
v okolí a rovněž statiku svahu za plánovanou budovou D záměru. Daná podmínka je součástí návrhu 
stanoviska. 

34) Námitka č. 34. Sdružení konstatuje, že z důvodu blízkosti metra Budějovická a tramvajové trati 
podél Vltavy se mohou v lokalitě záměru vyskytnout bludné proudy. Sdružení požaduje zpracovat 
v rámci dokumentace EIA studii bludných proudů. 

Komentář zpracovatele posudku:  

V dalších stupních projektové dokumentace požaduje zpracovatel posudku zpracovat studii bludných 
proudů a prověřit případný vliv posuzovaného záměru na základy okolní zástavby. Daná podmínka je 
součástí návrhu stanoviska. 

35) Námitka č. 35. Sdružení konstatuje, že dopravní, rozptylová a akustická studie dokumentace EIA 
neřeší stavební dopravu záměru. Následně požaduje doplnění studií. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Řešení dopravy ve fázi výstavby je podrobně popsáno v kap. B.II.4 posuzované dokumentace. 
Modelové hodnocení kvality ovzduší (příloha č. 1 posuzované dokumentace) i Akustická studie 
(příloha č. 2 posuzované dokumentace) hodnotí možné ovlivnění hluku (kap. 4 přílohy č. 2 posuzované 
dokumentace) i znečištění ovzduší (kap. 4.4. přílohy č. 1 posuzované dokumentace) ve fázi výstavby. 

36) Námitka č. 36. Sdružení požaduje řešení světelného odpadu po výstavbě záměru. Požaduje 
doložit, že ve večerních a nočních hodinách nebude na obyvatele okolní zástavby působit 
negativní osvětlení záměru. Dalším požadavkem sdružení je řešení situace světelného odpadu 
mezi samotnými budovami záměru. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Pojem světelné znečištění je definován v zákoně 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Zákon stanoví, že pro 
ochranu před světelným znečištěním mohou obce vyhláškou regulovat promítání světelných efektů  
a reklam na oblohu. V rámci posuzovaného záměru se nepředpokládá s promítáním světelných efektů 
a reklam na oblohu. Zpracovatel posudku dále nepředpokládá, že by posuzovaný záměr byl zdrojem 
negativního osvětlení na obyvatele okolní zástavby a docházelo k nadměrnému osvětlení okolí nad 
míru obvyklou pro obdobné typy záměrů.  

Zpracovatel posudku však přesto požaduje občanskému sdružení vyhovět a v dalších stupních 
projektové dokumentace doložit, že realizací záměru nebude ve večerních a nočních hodinách 
docházet k negativnímu působení osvětlení na obyvatele okolní zástavby i navrhovaných objektů 
záměru. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

37) Námitka č. 37. Dokumentace EIA neobsahuje sdělení, že na travnaté ploše východní strany 
pozemku myšleného záměru (v místě plánované budovy D záměru) je v letních měsících 
každoročně pozorován vysoký výskyt chráněných netopýrů. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Součástí posuzované dokumentace je příloha č. 6 - Studie výskytu netopýrů v okolí polikliniky Zelený 
pruh (RNDr. M. Andreas, PhD, září 2011). Ze šetření vyplynulo, že na území je možné zaznamenat 
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přelety netopýra večerního (Eptesicus serotinus) a netopýra rezavého (Nyctalus notula). Vlastní objekt 
polikliniky ani jeho blízké okolí však neslouží jako úkryt netopýrů. Při průzkumu byli zaznamenáni 
jedinci, kteří sídlí ve větší vzdálenosti od lokality a lokalitu pouze přeletují. V území nebyly 
zaznamenány ultrazvukové signály dendrofilních druhů netopýrů. 

Ve studii jsou uvedeny návrhy opatření pro postup před demolicí objektu stávající polikliniky a pro 
následný provoz záměru. Daná opatření jsou uvedena v návrhu stanoviska. 

38) Námitka č. 38. Sdružení konstatuje, že v lokalitě záměru je konzervatoř J. Ježka, dvě základní 
školy v ulicích Zelený pruhu a Jeremenkova, dále SOU stavební a oděvní na Zeleném pruhu, 
mateřské školy a jesle. Upozorňují, že zvýšením automobilové dopravy dojde k ohrožení volného 
pohybu dětí. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovatel posudku na základě výše uvedené obavy občanského sdružení požaduje v dalších stupních 
projektové dokumentace prověřit a ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy a samosprávy 
prověřit technické a organizační možnosti zajištění dostatečné bezpečnosti volného pohybu dětí v okolí 
posuzovaného záměru. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

Sdružení požaduje provozovat stavební práce a související stavební dopravu mimo dobu 7 – 8 hod. 
a 16 – 18 hod, kdy se děti vracejí ze škol domů. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovatel posudku požaduje v dalších stupních projektové dokumentace prověřit možnosti 
organizace dopravy ve fázi výstavby v souvislosti se zajištěním bezpečnosti volného pohybu dětí 
v okolí posuzovaného záměru. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

Sdružení požaduje přepracovat dopravní studii dokumentace EIA. Studie by měly zohlednit širší 
okolí a negativní dopady výstavby a provozu záměru. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Dopravně-inženýrské podklady (příloha č. 4 posuzované dokumentace) byly zpracovány TSK-ÚDI hl. 
m. Prahy. Zpracovatel posudku upozorňuje na skutečnost, že dopravní data zpracovával subjekt, který 
je považován za oprávněnou autoritu pro zpracování dopravních studií a je garantem vstupních dat 
pro území hlavního města. Zpracovateli posudku nepřísluší zpochybňovat dané vstupní podklady.  

Zpracovatel posudku považuje rozsah studie pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění za dostatečné. 

39) Námitka č. 39. Sdružení nesouhlasí s rozlohou výpočetní oblasti rozptylové studie (rozloha 1,2 
km2). Tvrdí, že do výpočetní oblasti rozptylové studie dokumentace EIA měla být zahrnuta širší 
oblast, alespoň 2 000 x 2 000 metrů. Sdružení požaduje zpracovat novou rozptylovou studii. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Výpočtová oblast byla zvolena tak, aby pokrývala území, kde dojde vlivem výstavby k významnějším 
změnám imisní situace a koresponduje s dostupnými daty o dopravě. Jak je zřejmé z výkresů v 
rozptylové studii (viz příloha č. 1 posuzované dokumentace - Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – 
Braník, Podolí, modelové hodnocení kvality ovzduší, ATEM, 2011), převažuje na většině území 
zlepšení imisní zátěže, zvýšení koncentrací je lokalizováno do omezené oblasti v blízkosti záměru. 
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Rozšíření oblasti výpočtu by tak nepřineslo žádné nové zásadní informace, které by měnily závěry 
hodnocení. 

40) Námitka č. 40. Rozptylová studie dokumentace EIA uvádí na stranách 7 a 8 následující hodnocení, 
cituji „Z výsledné bilance je patrný celkový pokles emisní zátěže v lokalitě, z komunikací byl 
pokles vypočten na většině posuzovaných úseků. Pokles emisní vydatnosti nastane dle výsledků 
modelových výpočtů na převážné části hodnocených úseků, nárůst lze zaznamenat zejména na 
úsecích U družstva Práce v blízkosti hodnoceného záměru“.  

Sdružení konstatuje, že citované tvrzení rozptylové studie je v rozporu s dopravní studií dokumentace 
EIA. Dle kartogramu dopravní studie STAV 4 (kartogram intenzit - rok 2014) dojde ve výhledovém 
stavu po realizaci záměru k nárůstu automobilové dopravy na komunikacích U družstva Práce o 186 
jízd/den, Roškotova sever o 54 jízd/den a Roškotova jih o 648 jízd/den. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Údaje uvedené v Modelovém hodnocení kvality ovzduší (Příloha č. 1 posuzované dokumentace, 
ATEM, 2011) jsou správné a plně korelují s dopravními podklady. Vyhodnocení imisního zatížení 
území bylo provedeno pro porovnání Stavu 2 a Stavu 4, tedy výhledového stavu v roce 2014 bez 
záměru (s provozem stávající polikliniky) a se záměrem. Při hodnocení vlivů záměru na životní 
prostředí je třeba důsledně posuzovat stav bez záměru a stav se záměrem ve stejných časových 
horizontech a za zachování shodných ostatních charakteristik. V opačném případě by se nehodnotil 
vliv záměru, ale vliv všech ostatních faktorů a posouzení vlivů záměru by tak bylo nesprávné. Nárůst 
intenzit dopravy na komunikační síti vypočtený občanským sdružením vychází z nesprávného 
předpokladu srovnání Stavu 1 (stávající stav) se Stavem 4. 

Sdružení konstatuje, že na str. 6 Dopravně-inženýrských podkladů je uvedena tabulka, ze které 
vyplývá, že v rámci polikliniky Zelený pruh je umístěno 148 PS. V rámci záměru bude umístěno 228 
PS – tedy o 54 % PS více. Sdružení pochybuje, že za nárůstu počtu PS o 54 % dojde k poklesu 
vyvolané dopravy o 100 vozidel, tedy o 14 %. 

Komentář zpracovatele posudku: 

V tabulce na str. 6 Dopravně-inženýrských podkladů v Oznámení záměru je uvedeno, že posuzovaný 
záměr bude disponovat 228 PS, která budou generovat 294 jízd OS v jednom směru za 24 hod. Daný 
údaj koresponduje s údaji uvedenými v rámci posuzované dokumentace.  

Strana 22 dokumentace EIA uvádí v tabulce B.7 potřebný počet 213 parkovacích stání. Údaj  
o parkovacích stáních je v rozporu s dopravní studií dokumentace EIA, která na straně 7 uvádí 
potřebný počet parkovacích stání 228. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Tabulka B.7 posuzované dokumentace uvádí výpočet požadovaných PS dle vyhlášky č. 29/1999 Sb. hl. 
m. Prahy. Požadovaný počet PS na základě daného výpočtu je 213. Naopak, tabulka uvedená v příloze 
č. 4 posuzované dokumentace (Dopravně inženýrské podklady pro akci „Bytové domy Zelený Pruh“ 
úkol č. 11 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011) uvádí skutečný plánovaný/navržený počet PS - 228. 
Rezidence Zelený pruh se dle vyhlášky 26/1999 Sb., hl. m. Prahy nachází ve 4. zóně, kde může být 
navržen počet stání vyšší, než je požadováno. 
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41) Námitka č. 41. Strana 8 rozptylové studie EIA uvádí, že odvětrání emisí z hromadných garáží 
bude zajištěno dvěma výdechy, které budou umístěny na bočních stěnách garáží v úrovni stropu 
garáží. 

Sdružení konstatuje, že uvedené řešení je v rozporu s Integrovaným programem zlepšování kvality 
ovzduší vydaným nařízením Rady HMP číslo 1854, ze dne 16. 11. 2010, které požaduje řešit odvětrání 
garáží výduchem nad střechu objektu. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Viz vypořádání vyjádření č.7  (Sdružení Občanská iniciativa Pankráce, Praha 4, Občanské sdružení 
Pankrácká společnost, Zelené Kavčí Hory, o. s., Tilia Thákurova, o. s. a Ateliér pro životní prostředí, 
o. s. Praha, vyjádření ze dne 2. 1. 2012) 

42) Námitka č. 42. Námitka koresponduje s námitkou č. 40. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Viz komentář k námitce č. 40. 

43) Námitka č. 43. Sdružení poukazuje na fakt, že dle výsledků rozptylové studie lze očekávat 
nadlimitní hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2 již ve vzdálenosti 150 až 200 metrů 
od záměru. Takovou vzdálenost nepovažuje sdružení za větší, ale velmi blízkou. V oblasti záměru 
je tedy překročen limit maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého.  

Sdružení konstatuje, že při výpočtu rozptylové studie byla zvolena nedostatečně rozlehlá 
výpočtová oblast 1,2 km2. 

Sdružení konstatuje, že výkresy rozptylové studie č. 4 a 5 jsou nesprávné. V legendě výkresů 
chybí pole koncentrací nad 200 µg.m-3, a tudíž není možné identifikovat místa s překročením 
imisního limitu. 

Komentář zpracovatele posudku:  

V oblasti záměru a v blízkém okolí záměru nebude překročen imisní limit maximálních hodinových 
koncentrací NO2. Možné překročení imisního limitu na jihu zájmového území je dáno automobilovou 
dopravou na Jižní spojce, která lokalitu záměru a blízké okolí záměru významně neovlivní.  

Údaje o překročení limitních hodnot maximálních hodinových koncentrací NO2 vycházejí z výsledků 
modelových výpočtů v referenčních bodech. Vypočtené hodnoty koncentrací v referenčních bodech 
jsou k dispozici v archivu zpracovatele rozptylové studie.    

Nelze tvrdit, že výkresy rozptylové studie č. 4 a 5 jsou nesprávné. V legendě výkresů je uvedeno 
maximální pole koncentrací nad 175 µg.m-3. Z hlediska grafických výstupů je povinností zpracovatele 
rozptylové studie názorné zobrazení koncentrací znečišťujících látek, což bylo dodrženo.  

Výpočtová oblast byla zvolena tak, aby pokrývala území, kde dojde vlivem výstavby k významnějším 
změnám imisní situace a koresponduje s dostupnými daty o dopravě. Jak je zřejmé z výkresů v 
rozptylové studii (viz příloha č. 1 posuzované dokumentace - Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – 
Braník, Podolí, modelové hodnocení kvality ovzduší, ATEM, 2011), převažuje na většině území 
zlepšení imisní zátěže, zvýšení koncentrací je lokalizováno do omezené oblasti v blízkosti záměru. 
Rozšíření oblasti výpočtu by tak nepřineslo žádné nové zásadní informace, které by měnily závěry 
hodnocení.  
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44) Námitka č. 44. Sdružení považuje realizaci záměru ve stávající době ekonomické krize a přebytku 
volných bytů za velmi problematickou. 

Sdružení dále požaduje snížení výšky bytových domů záměru na výškovou úroveň okolních 
činžovních domů. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovateli posudku nepřísluší posuzovat otázku přebytku či nedostatku volných bytů na trhu ani 
míru, natož vývoj ekonomické krize. Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě 
závěrů vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
možné a neshledal závažné důvody k jeho odmítnutí. 

Hmotové řešení předložené v rámci posuzované dokumentace, tedy i výška bytových domů, bylo 
schváleno v modifikaci dokumentace k úpravě ÚP SÚ hl. m. Prahy (Hl. m. Praha, ÚRM, č.j. 
8724/2010 ze dne 29. 11. 2010). 

Zpracovatel posudku dále dodává, že součástí posuzované dokumentace je Příloha č. 7 Rezidence 
Zelený pruh; Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz, Mgr. Lukáš Klouda, 
srpen 2010. Ze závěrů této studie vyplývá, že posuzovaný obytný soubor výškově navazuje na blízkou 
zástavbu a nevyvolá tak dojem vizuálně nevhodného prvku, který by byl v konfliktu se současným 
rázem území. Na základě výše uvedených výsledků vyhodnocení je požadavek MČ Praha 4 
neopodstatněný.  

45) Námitka č. 45. Sdružení považuje urbanistické, architektonické, materiálové a výtvarné, 
dispoziční a konstrukční řešení záměru za nevhodné. Dle názoru sdružení není řešení záměru 
přizpůsobeno okolním činžovním domům. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Daná námitka je z hlediska posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění irelevantní. 
Daná otázka je předmětem následujících stupňů projektové dokumentace. 

46) Doplňující připomínka. V připomínce sdružení konstatuje, že realizace záměru je v rozporu 
s platným územním plánem hl. m. Prahy. Záměr neodpovídá kódu využití E a nelze jej nazývat 
modifikací v souladu s úpravou ÚP SÚ č. U 0271/2004. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Dle vyjádření Odboru stavebního Městské části Praha 4 (č.j. P4/136121/10/OST/FATU ze dne 22. 12. 
2010, který je uveden v příloze č. 9 posuzované dokumentace – Doklady je záměr v souladu se 
závaznou i směrnou částí územního plánu.  

Hl. m. Praha, ÚRM na základě vyjádření k modifikaci dokumentace k úpravě ÚPn HMP č. 0271 k.ú. 
Braník (č.j. 8724/2010 ze dne 29. 11. 2010) konstatuje, že v předmětné lokalitě byla provedena úprava 
územního plánu, kterou byla navýšena míra využití území ve funkční ploše SV na kód E. Předložená 
dokumentace (odpovídá rozsahu posuzovaného záměru) dodržuje stanovený kód, s modifikací 
dokumentace k úpravě daný úřad souhlasí. 

47) Doplňující připomínka. Sdružení konstatuje, že v dokumentaci EIA nejsou zdůvodněny potřeby 
záměru. Stavba nebude přínosem pro nejbližší okolí, ale naopak, všechny složky životního 
prostředí budou zhoršeny. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Přínosem realizace posuzovaného záměru bude nabídka bydlení v blízkosti centra hl. m. Prahy 
v dobré dostupnosti MHD.  

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě závěrů vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné důvody 
k jeho odmítnutí.  

48) Doplňující připomínka č. 2. Sdružení konstatuje, že záměr je situován v území s funkčním 
využitím SV - všeobecně smíšeném s mírou využití E a částečně ve stabilizovaném území OB - 
čistě obytném. Dle názoru sdružení dokumentace EIA záměrně sečetla podíl zeleně obou ploch, 
aby výsledný koeficient zeleně vyšel 0,5 a následně mohla být použita podlažnost +5. Pro výpočet 
podílu zeleně není možné spojovat dvě rozdílné funkční plochy. 

Záměr navrhuje 4 výškové domy, které značně převyšují stávající zástavbu a patřily by kódem 
míry využití území pod J – výškové domy, což by bylo nepřípustné. Záměr se dle ÚP nachází 
v území SV, kde žádná z funkční nepřesáhne 60 % kapacity území vymezeného danou funkcí. 
V daném případě bude funkce bydlení podstatně větší. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Koeficient zeleně byl v rámci posuzované dokumentace počítán pro plochu SV-E i OB zvlášť.  

Hl. m. Praha, ÚRM na základě vyjádření k modifikaci dokumentace k úpravě ÚPn HMP č. 0271 k.ú. 
Braník (č.j. 8724/2010 ze dne 29. 11. 2010) konstatuje, že v předmětné lokalitě byla provedena úprava 
územního plánu, kterou byla navýšena míra využití území ve funkční ploše SV na kód E. Předložená 
dokumentace (odpovídá rozsahu posuzovaného záměru) dodržuje stanovený kód, s modifikací 
dokumentace k úpravě daný úřad souhlasí. 

Součástí posuzované dokumentace (Příloha č. 9 Doklady) je vyjádření Odboru stavebního Městské 
části Praha 4, který konstatuje, že posuzovaný záměr je v souladu se závaznou i směrnou částí 
územního plánu a podíl bydlení v celé funkční ploše SV je včetně navrhovaného záměru nižší než  
60 %. 

49) Doplňující připomínka č. 3. Sdružení poukazuje na fakt, že umístění bytového domu D ve 
stabilizovaném území nezachovává ani nedotváří stávající urbanistickou strukturu. Dále 
konstatuje, že z hlediska umístění je bytový dům D v rozporu s platným územním plánem hl. m. 
Prahy. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Dle vyjádření Odboru stavebního Městské části Praha 4 (č.j. P4/136121/10/OST/FATU ze dne 22. 12. 
2010), který je uveden v příloze č. 9 posuzované dokumentace – Doklady je záměr v souladu se 
závaznou i směrnou částí územního plánu. Zpracovateli posudku nepřísluší rozporovat vyjádření 
dotčených orgánů státní správy, v jejichž kompetenci je posouzení souladu s územně-plánovací 
dokumentací.  

Daná otázka bude dále řešena v rámci řízení o umístění stavby. 

50) Doplňující připomínka č. 4. Sdružení konstatuje, že záměr nerespektuje sousední rodinné domy a 
skutečnost, že se jedná o severní svah. Dále upozorňuje na převýšené objekty záměru, likvidaci 
rostlé zeleně lemující ulici U družstva Práce kvůli podzemním garážím záměru, načež vznikne 3,5 
m vysoká garážová zeď. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Dle vyjádření Odboru stavebního Městské části Praha 4 (č.j. P4/136121/10/OST/FATU ze dne 22. 12. 
2010), který je uveden v příloze č. 9 posuzované dokumentace – Doklady je záměr v souladu se 
závaznou i směrnou částí územního plánu. Zpracovateli posudku nepřísluší rozporovat vyjádření 
dotčených orgánů státní správy, v jejichž kompetenci je posouzení souladu s územně-plánovací 
dokumentací.  

Daná otázka bude dále řešena v rámci řízení o umístění stavby. 

51) Doplňující připomínka č. 5. Sdružení konstatuje, že realizací záměru dojde ke zhoršení pohody 
bydlení, tzn. dojde k nárůstu znečištění ovzduší a hluku. Sníží se podíl zelených ploch a zhorší se 
osvětlení a oslunění stávajících rodinných a bytových domů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě závěrů vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné důvody 
k jeho odmítnutí. Posouzení vlivů záměru na znečištění ovzduší, akustickou situaci, osvětlení a 
oslunění okolní zástavby a zeleň je provedeno v dostatečném rozsahu a bude dále řešeno v souladu 
s platnou legislativou v navazujících stupních projektové dokumentace. 

52) Doplňující připomínka č. 6. Sdružení konstatuje, že se posuzovaný záměr nachází v ochranném 
pásmu památkové rezervace. Dále uvádí, že uvnitř ochranného pásma památkových rezervací je 
nutno každou výškovou stavbu posuzovat v územním řízení vždy jednotlivě zejména vůči vltavské 
kotlině a vlastnímu historickému jádru v charakteristických panoramatických pohledech. 

Nebylo zpracováno variantní řešení, které by nebylo v rozporu s ÚP SÚ hl. m. Prahy. 

Sdružení nesouhlasí s tím, že dokumentace EIA uvažuje návaznost záměru s panelovými domy 
v Kubištově ulici, které přímo nenavazují na lokalitu záměru. 

Sdružení požaduje doložit 3D model záměru. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Požadavky vyplývající z polohy uvnitř ochranné pásma Pražské památkové rezervace budou splněny 
v navazujících stupních projektové dokumentace. 

Dle vyjádření Odboru stavebního Městské části Praha 4 (č.j. P4/136121/10/OST/FATU ze dne 22. 12. 
2010), který je uveden v příloze č. 9 posuzované dokumentace – Doklady je záměr v souladu se 
závaznou i směrnou částí územního plánu. 

Pro úplnost zpracovatel posudku dodává, že součástí výkresové dokumentace posuzovaného záměru 
jsou i požadované zákresy do 3D modelu. 

53) Doplňující připomínka č. 7. Sdružení konstatuje, že výstavba záměru je v rozporu s Vyhl. č. 26 hl. 
m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, č. 22: „Stavba musí být 
navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 
podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb…“, neboť narušuje pohodu bydlení 
sousedních nemovitostí. 
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Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě závěrů vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné důvody 
k jeho odmítnutí. Zdravé životní podmínky jsou kodifikovány legislativními normami (hygienickými 
limity, nejvyššími přípustnými koncentracemi znečišťujících látek, atp.). Provedená hodnocení 
prokázala dodržení těchto norem, a proto je realizace záměru možná a zpracovatel posudku neshledal 
závažné důvody k odmítnutí záměru. 

Daná otázka bude dále řešena v rámci řízení o umístění stavby. 

54) Doplňující připomínka č. 8. Záměr není v souladu s územně analytickými podklady hl. m. Prahy, 
resp. s jejich výkresem č. 7 - Struktura zástavby. Sdružení konstatuje, že v dotčeném území záměru 
je dle výkresu ÚAP hl. m. Prahy 6-8 podlažní zástavba. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Dle vyjádření Odboru stavebního Městské části Praha 4 (č.j. P4/136121/10/OST/FATU ze dne 22. 12. 
2010), který je uveden v příloze č. 9 posuzované dokumentace – Doklady je záměr v souladu se 
závaznou i směrnou částí územního plánu.  

Posouzení souladu s ÚAP hl. m. Prahy není v souvislosti s posuzováním záměru na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění relevantní. 

55) Doplňující připomínka č. 9. Dle názoru sdružení záměr nerespektuje urbanisticky hodnotné území 
rodinných domů mezi ulicemi U družstva Práce a Jeremenkova a navrhuje terénní úpravy mezi 
ulicemi U družstva Práce – Roškotova. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Součástí posuzované dokumentace je studie Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na 
krajinný ráz (Příloha č. 7 posuzované dokumentace, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 2010). 

Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot) krajinného 
rázu území vyplývá, že snížení hodnot krajinného rázu nedosáhne takové míry, která by vylučovala 
uskutečnění záměru. Změny vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustně současnou kvalitu území v 
dotčeném krajinném prostoru. Dopad na krajinný ráz a jeho ochranu lze považovat za únosný. 

56) Doplňující připomínka č. 10. Sdružení upozorňuje, že realizace záměru je v rozporu s konceptem 
územního plánu hl. m. Prahy. Dle názoru sdružení záměr překračuje povolenou výškovou hladinu 
o 5 podlaží a realizuje minimální plochu zeleně na rostlém terénu. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovateli posudku nepřísluší posuzovat, zda je záměr v souladu s územně-plánovací dokumentací, 
která není vydána. 

57) Doplňující připomínka - Závěr. Sdružení požaduje zachovat pěší komunikaci mezi autobusovou 
zastávkou v ul. Zelený pruh do ul. Sitteho. 
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Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovatel posudku požaduje vyhovět požadavku občanského sdružení a v dalších stupních 
projektové dokumentace prověřit možnosti zachování pěší komunikace mezi autobusovou zastávkou 
v ul. Zelený pruh do ul. Sitteho. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

9. Sdružení vlastníků domu Roškotova 1737/6 (SVD) 
Praha, vyjádření ze dne 9. 1. 2012 a 10. 1. 2012 

Podstata vyjádření: 

Sdružení vlastníků domu Roškotova 1737/6 konstatuje, že studie posuzované dokumentace EIA 
obsahují chyby, zavádějící informace. Žádají o skutečné odborné posouzení a především prověření 
doložených dokumentů v materiálu předkladatele záměru (viz jednotlivé body vyjádření). 

V následujících 30 bodech shrnuje zpracovatel posudku podstatu vyjádření (celkem 11 stran textu). 

1) SVD Roškotova konstatuje, že posuzovaný záměr je v rozporu s Konceptem územního plánu hl. 
města Prahy. Pro řešenou lokalitu územní plán povoluje stavby nejvýše do úrovně 8. poschodí při 
zachování 40 % zeleně. Požadovaný koeficient zeleně je docílen díky úzkému pásu zeleně podél 
východní strany budovy OZP, který s předmětným územím zástavby funkčně nesouvisí.  

Sdružení konstatuje, že v případě plánované zeleně se většinou nejedná o plnohodnotnou výsadbu 
dřevin a zeleně. Přesazování vzrostlých dřevin bylo již v minulosti posouzeno jako málo 
pravděpodobné 

Jedna vzrostlá lípa, určená k přesazení, byla cíleně poškozena (naříznuta), což předložená 
dokumentace EIA neuvádí. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovateli posudku nepřísluší posuzovat, zda je záměr v souladu s územně-plánovací dokumentací, 
která není vydána. 

Možnost přesazení stromů bude dále prověřena v dalších stupních projektové dokumentace. Konkrétní 
způsob přesazení a jeho provedení bude provedeno odborně způsobilou osobou k tomu určenou. Daná 
podmínka je součástí návrhu stanoviska.  

Zpracovateli posudku nepřísluší zpětně posuzovat, zda byla zeleň nacházející se v zájmovém území 
cíleně poškozena a kdo je za danou škodu zodpovědný. Daná skutečnost by měla být kontrolována, 
v případě podání stížnosti i zpětně vyšetřena, příslušnými orgány státní správy.  

2) SVD Roškotova žádá o posouzení vlivu stavby záměru vzhledem k ostatním projektům v lokalitách 
(Braník, Jeremenkova, Jana Tower, výstavby v ul. Mezivrší). Sdružení poukazuje na projekt Jana 
Tower v ulici Zelený pruh a požaduje posouzení stavební dopravy záměru v kumulaci se stavební 
dopravou projektu Jana Tower. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Vyhodnocení kumulativních vlivů ve fázi provozu záměru bylo v předložené dokumentaci provedeno. 
Záměr Jana Tower (administrativní objekt v ul. Zelený pruh 1560/99) byl v dokumentaci zohledněn. 
Zdrojová a cílová doprava vyvolaná záměrem Jana Tower byla zohledněna v podkladových 
intenzitách dopravy poskytnutých TSK/ÚDI jako podklad pro výpočet hlukového a imisního zatížení. 
Zdrojová a cílová doprava z ostatního území byla převzata z celoměstského dopravního modelu 
(odvozená na základě funkčních ploch a dalších charakteristik území dle územního plánu). 
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Vyhodnocení kumulativních vlivů ve fázi výstavby provedeno nebylo. V dalších stupních projektové 
přípravy je tedy třeba prověřit koordinovat případný souběh výstavby posuzovaného záměru 
s ostatními plánovanými záměry v nejbližším okolí. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

3) SVD Roškotova se domnívá, že z hlediska dopravy záměru bylo nezodpovědné vyhodnotit 
komunikace U družstva Práce a Zelený pruh jako vyhovující. Ulice U družstva Práce je úzká. 
Parkování v křížení s ulicí Roškotova je často přeplněné a ulice se stává průjezdná jen v jednom 
směru. Dopravní obsluha záměru bude ulicemi U družstva Práce a Roškotova. Sdružení konstatuje, 
že dopravní situace a náznaky výpočtů v dokumentaci EIA neodpovídají stávajícímu stavu.  

V závěru připomínky bylo zdůrazněno, že očekávaná dopravní zátěž těžké stavební techniky velmi 
pravděpodobně poničí ulici zelený pruh. Ulice U družstva Práce není z hlediska dopravních 
parametrů způsobilá pro těžkou staveništní dopravu. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Ulice U družstva Práce je kapacitně vyhovující pro současné i navrhované dopravní zatížení.  

Posuzovaný záměr nebude situaci v ulici U družstva Práce zhoršovat, potřeba stání pro dopravu  
v klidu je řešena v garážích vlastního objektu a na vlastním pozemku. Pro zmírnění neutěšené situace 
navíc investor připravuje rezervu parkovacích stání (stání nad požadavky dané vyhláškou č. 29/1999 
Sb., hl. m. Prahy), kterou je připraven nabídnout pro potřeby okolních objektů. 

Ulice U družstva Práce kapacitně plně vyhovuje i pro provoz staveništní dopravy. Případné poškození 
komunikace nad rámec běžného opotřebení provozem bude po ukončení výstavby opraveno podle 
podmínek správce komunikace (TSK). Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska.  

Zpracovatel posudku pro doplnění dodává, že otázka dopravního napojení záměru ve fázi výstavby  
i provozu bude dále řešena v dalších stupních projektové dokumentace a bude podléhat souhlasu 
příslušných orgánů státní správy. 

4) SVD Roškotova uvádí příklad, že jedna autobusová linka č. 205 v době několika měsíců 
rekonstrukce ul. Zelený Pruh jezdila ul. U družstva Práce a výrazně snížila kvalitu ovzduší  
a zvýšila prašnost v území. 

Komentář zpracovatele posudku: 

V souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru není očekávána výluka či jiné trasování autobusových 
linek PID.  

V předkládané dokumentaci je provedeno vyhodnocení znečištění ovzduší i ve fázi výstavby, kdy bylo 
počítáno s průjezdem staveništní dopravy i v ul. U družstva Práce. Modelové hodnocení kvality 
ovzduší (příloha č. 1 posuzované dokumentace) prokázalo splnění limitních hodnot sledovaných 
polutantů. Pro omezení případných negativních vlivů stavební činnosti na kvalitu ovzduší navrhuje 
posuzovaná dokumentace řadu opatření, která zpracovatel posudku přebírá a dále rozšiřuje. Daná 
opatření jsou součástí návrhu stanoviska. 

5) Sdružení vlastníků nesouhlasí s informací uvedenou v dokumentaci, že průměrný obousměrný 
počet vozidel generovaný stávající poliklinikou v pracovní den je 700 vozidel. Podle názoru 
sdružení přijíždějí vozidla k poliklinice jinou cestou. Z toho plyne nepravdivé tvrzení, že realizací 
záměru klesne celkový počet vozidel. Ve stávajícím stavu je dle sdružení situace následující: 

- většina návštěvníků polikliniky přijíždí a odjíždí MHD. 

- na blízkém placeném parkovišti parkuje v pracovní dny 30-80 vozidel. 



Rezidence Zelený pruh, Praha 4 – Braník, Podolí  Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění 

 

    - EKOLA group, spol. s r. o. -            
103

- v souvislosti s provozem polikliniky Zelený pruh je denní intenzita dopravy 50-70 vozidel. (Do 
tohoto počtu nelze samozřejmě počítat vozidla zaměstnanci či návštěvníky OZP, lékárny, 
soukromých ordinací, které jsou umístěny v budově Roškotova 1 a kancelářských prostorech 
Kuta, protože jejich počet se po zrušení polikliniky nesníží). 

Dalším konstatováním bylo, že stávající denní provoz v souvislosti s poliklinikou Zelený pruh je 
v dokumentaci EIA nadhodnocen, což znamená, že realizací záměru dojde k zvýšení dopravní 
zátěže v lokalitě. 

Sdružení nesouhlasí s výjezdem dopravy v ulici U družstva Práce pouze do ul. Zelený pruh. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Stanovení počtu pohybů stávající polikliniky bylo provedeno TSK-ÚDI hl. m. Prahy na základě 
místního šetření (příloha č. 4 posuzované dokumentace - Dopravně inženýrské podklady pro akci 
„Bytové domy Zelený Pruh“ úkol č. 11 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011). Zpracovatel posudku 
upozorňuje na skutečnost, že dopravní data zpracovával subjekt, který je považován za oprávněnou 
autoritu pro zpracování dopravních studií a je garantem vstupních dat pro území hlavního města. 

Zpracovateli posudku nepřísluší zpochybňovat dané vstupní podklady. 

Požadavek dopravního připojení záměru při výjezdu z garáží pouze s levým odbočením do ulice U 
družstva Práce směrem na křižovatku s ulicí Zelený pruh požaduje Městská část Praha 4 (č.j. P4/1R-
54/12/OKAS/SZR ze dne 11. 1. 2011). 

6) V blízkém okolí, konkrétně v ul. Zelený pruh, kudy má vést dopravní napojení stavby, je základní 
škola a Gymnázium Milady Horákové. Jaká jsou navrhovaná bezpečnostní opatření s ohledem na 
pohyb dětí v prostoru ulice a s ohledem na zvýšenou prašnost stavby?  

Dále sdružení uvádí, že realizací záměru budou lidé z blízkého okolí záměru ovlivněni na zdraví. 
Demolice budovy polikliniky a výstavba záměru trvající několik roků ovlivní závažným způsobem 
životní prostředí. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Otázka bezpečnosti volného pohybu dětí v souvislosti s výstavbou záměru náleží do dalších stupňů 
projektové dokumentace. Zpracovatel posudku na základě výše uvedené obavy občanského sdružení 
požaduje v dalších stupních projektové dokumentace prověřit a ve spolupráci s příslušnými orgány 
státní správy a samosprávy prověřit technické a organizační možnosti zajištění dostatečné bezpečnosti 
volného pohybu dětí v okolí posuzovaného záměru. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

V rámci posuzované dokumentace byla hodnocena i fáze výstavby, resp. demolice. Z výsledků 
modelového hodnocení kvality ovzduší, akustické studie i hodnocení vlivů na zdraví obyvatel je daný 
záměr možný. Nedochází k překračování limitních hodnot daných patnou legislativou. Pro zmírnění 
případných negativních dopadů na obyvatelstvo je navržena řada opatření, která jsou součástí návrhu 
stanoviska. 

7) SVD Roškotova poukazuje na zastínění bytových jednotek domu Roškotova 1737; velký hluk  
a vyšší hustotu obyvatel (plánovaná výstavba vůbec neřeší zvýšené nároky na autobusovou 
hromadnou dopravu). 

Komentář zpracovatele posudku: 

Dle informací uvedených v samostatné příloze č. 8 posuzované dokumentace (Studie proslunění  
a denního osvětlení sousedních domů, včetně posouzení původního stavu; Ing. Jan Kaňka, červen 
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2010) nemůže být bytový dům č.) 1737 vzhledem ke své poloze zastíněn. Na základě výpočtu bude 
dostatečně osvětlen denním světlem. Pro úplnost zpracovatel posudku dodává, že otázka zastínění 
okolních objektů bude dále řešena v dalších stupních projektové dokumentace. 

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě závěrů vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné důvody 
k jeho odmítnutí. 

Nároky záměru na autobusovou hromadnou dopravu byly řešeny. Bilance dopravy v klidu 
(požadovaný počet PS) dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy (tabulka B.7 posuzované 
dokumentace) je stanovena i na základě koeficientů vlivu území a jeho dopravní obsluhy.  

8) Poukazuje na skutečnost, že investor negaranguje, že v objektech záměru nebude provozována 
výroba či skladové prostory. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Daný požadavek není v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., v platném znění relevantní.  

9) Sdružení vznáší námitku proti zrušení a demolici stávající polikliniky Zelený pruh. Konstatuje, že 
v poliklinice Zelený pruh je lůžková část, která v poliklinice Budějovická není. V důsledku zrušení 
polikliniky Zelený pruh dojde ke zvýšení pacientů polikliniky Budějovická, a tím k prodloužení 
čekací doby v ordinacích lékařů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Daná otázka není v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění relevantní. 

10) Sdružení vznáší otázku: Jak se bude prověřovat kapacita mateřských a základních školek, 
jestliže očekávaný nárůst obyvatel po realizaci záměru je 350–400 obyvatel? 

Komentář zpracovatele posudku: 

Daná otázka není v souvislosti s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 
100/2001 Sb., v platném znění relevantní. 

11) Sdružení vlastní poukazuje na celkové zhoršení kvality bydlení v souvislosti s nárůstem 
dopravy, zvýšení emisí, razantního úbytku prosvětlení týkající se několika desítek bytů na 
východní straně a znehodnocení cen nemovitostí jednotlivých vlastníků. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě závěrů vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné důvody 
k jeho odmítnutí. 

 Otázka znehodnocení cen nemovitostí není v souvislosti s posuzováním vlivů záměru na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění relevantní. 

12) Z hlediska ochrany ptactva připomíná, že v dokumentaci EIA nebyl uveden chráněný pták 
datel, který se v území vyskytuje. Vlivem realizace záměru odletí všechno zpěvné ptactvo 
směrem k Dobešce (sojky a rorýse obyvatelé již neuvidí). V lokalitě se vyskytují zvláště 
chráněné druhy živočichů – netopýr rezavý a netopýr večerní. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Datel černý není dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění chráněný. Jeho výskyt nebyl při terénním 
průzkumu zpracovatelem dokumentace zaznamenán.  

Obava z odletu veškerého zpěvného ptactva směrem k Dobešce je neopodstatněná. Jednou z podmínek 
návrhu stanoviska je např. instalace vhodných budek pro rorýse ve vyšších výškách objektů 
posuzovaného záměru. Tím dojde ke zvýšení atraktivity posuzované lokality pro rorýse.  

Pro zhodnocení výskytu netopýrů byl v roce 2011 proveden terénní průzkum. Jeho výsledky jsou 
uvedeny v samostatné příloze č. 6 posuzované dokumentace (Studie výskytu netopýrů v okolí 
polikliniky Zelený pruh; RNDr. M. Andreas, PhD, září 2011). Ze šetření vyplynulo, že na území je 
možné zaznamenat přelety netopýra večerního (Eptesicus serotinus) a netopýra rezavého (Nyctalus 
notula). Vlastní objekt polikliniky ani jeho blízké okolí však neslouží jako úkryt netopýrů. Při 
průzkumu byli zaznamenáni jedinci, kteří sídlí ve větší vzdálenosti od lokality a lokalitu pouze 
přeletují. V území nebyly zaznamenány ultrazvukové signály dendrofilních druhů netopýrů. Součástí 
návrhu stanoviska jsou podmínky pro následující postup prací v území v souvislosti s možným 
výskytem daných druhů netopýrů.  

13) Sdružení žádá o opětovné důkladné prověření, zda v uvedené lokalitě není zaznamenán 
dendrologicky cenný jedinec či porost. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Výskyt dřevin byl prověřen v rámci samostatné přílohy č. 5 posuzované dokumentace ( Inventarizace 
a návrh řešení pěstebních opatření dřevin; Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, červen 2010). 

V rámci tohoto průzkumu nebyl zaznamenán dendrologicky cenný jedinec ani porost. 

14) Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že v dokumentaci EIA není specifikované, jakou 
normu EURO splňují posuzovaná vozidla. Z tohoto důvodu SVD Roškotova žádá o doplnění 
dokumentace s ohledem na platné normy ČR. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Dle informací poskytnutých zpracovatelem Modelového hodnocení kvality ovzduší (příloha č. 1 
posuzované dokumentace, ATEM, 2011) bylo v modelových výpočtech uvažováno zastoupení vozidel 
splňujících jednotlivé emisní normy EURO 1 až EURO 5. Počítalo se s jejich skutečným zastoupením 
dle dopravních průzkumů provedených v hlavním městě Praze a dle dat o obměně vozového parku. V 
dopravním proudu tak byla uvažována jak nejnovější vozidla, která splňují normu EURO 5, tak 
vozidla, která byla vyrobena před více než 20 lety, plní normy starší než EURO 1, např. nejsou 
vybaveny katalyzátorem. 

Sdružení konstatuje, že po realizaci záměru bude denní intenzita nákladní dopravy záměru 3 + 
3 nákladní automobily. Upozorňuje, že v dokumentaci EIA není uvedena intenzita nákladní 
dopravy výstavby. Dále nebylo zohledněno, že na polikliniku přijíždí auta převážně ve všední 
dny od 7 do 17 hod., ale do bytových domů záměru budou přijíždět každodenně. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Intenzita dopravy ve fázi výstavby je uvedena v kap. B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.  

Vyhodnocení kvality ovzduší i vyhodnocení vlivů na akustickou situaci je provedeno v souladu 
s platnou legislativou. Z výsledků vyhodnocení vyplývá, že realizace posuzovaného záměru je 
z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možná.  
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Sdružení dále konstatuje, že dokumentace EIA uvádí pokles koncentrací znečišťujících látek 
v souvislosti s realizací záměru. V okolí domu Roškotova 1737/6 dojde naopak k nárůstu 
znečišťujících látek. Sdružení požaduje, aby byla provedena taková opatření (např. snížení 
kapacity plánované výstavby, aby nedošlo ke zhoršení podmínek znečištění ovzduší. Sdružení 
konstatuje, že předložená dokumentace EIA poukazuje na výskyt vysokých koncentrací 
v řešeném území.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Jak ukazují výsledky hodnocení kvality ovzduší (příloha č. 1 posuzované dokumentace, ATEM, 2011), 
v místě stavby i v místě domu Roškotova 6 jsou splněny limity pro všechny sledované látky. Provoz 
objektu tak nezhorší kvalitu ovzduší nad přijatelnou mez ani při posuzovaném rozsahu projektu. 

Sdružení konstatuje, že při zpracování rozptylové studie došlo k pochybení či zadání záměrně 
nadhodnocených vstupních dat (nadhodnocená intenzita dopravy polikliniky Zelený pruh, 700 
vozidel denně). Sdružení vznáší následující otázky: Jakým způsobem byla zjištěna intenzita 
automobilové dopravy polikliniky Zelený pruh? Jak dlouho probíhalo sčítání dopravy, jestliže 
se uvádí intenzita v pracovní den? Na základě konstatování sdružení požaduje doplnit 
projektovou dokumentaci o sčítání dopravy o víkendu. 

Sdružení vznáší dotaz: Jakým způsobem projektová dokumentace usoudila, že vozidla 
parkující na parkovišti u polikliniky Zelený pruh a v přilehlých ulicích jsou vozidla 
návštěvníků polikliniky? V území je nedostatečná kapacita parkování již ve stávajícím stavu. 
Sdružení konstatuje, že je nutné posoudit realizaci záměru s ohledem na řešení parkování 
rezidentů a ostatních návštěvníků. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Stanovení počtu pohybů stávající polikliniky bylo provedeno TSK-ÚDI hl. m. Prahy na základě 
místního šetření (příloha č. 4 posuzované dokumentace - Dopravně inženýrské podklady pro akci 
„Bytové domy Zelený Pruh“ úkol č. 11 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011). 

Zpracovatel posudku upozorňuje na skutečnost, že dopravní data zpracovával subjekt, který je 
považován za oprávněnou autoritu pro zpracování dopravních studií a je garantem vstupních dat pro 
území hlavního města. Zpracovateli posudku nepřísluší zpochybňovat dané vstupní podklady. 

Doplnění posuzované dokumentace o sčítání dopravy o víkendu není z hlediska posuzování vlivů na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění opodstatněné. 

Námitka sdružení na výsledky výpočtu koncentrací benzenu z rozptylové studie. Dle výsledků 
studie je očekávaný nárůst koncentrací benzenu o 0,4 %, místy pokles o 0,15 %. Sdružení 
konstatuje, že z rozdílu koncentrací je patrné zhoršení o 0,25 %. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Průměrné roční koncentrace benzenu se pohybují na úrovni 0,45 – 0,55 µg.m-3. Imisní limit činí 5 
µg.m-3. Stávající hodnoty jsou hluboko pod úrovní imisního limitu. Zhoršení imisní situace vlivem 
nového objektu bude činit maximálně 0,025 µg.m-3, překročení imisního limitu je vyloučeno. 

Námitka SVD Roškotova, že v rozptylové studii a dále v dokumentaci EIA není upřesněna 
organizace a plán výstavby. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Informace o organizaci a plánu výstavby jsou uvedeny v kap. B.I.6 posuzovaného záměru Popis 
technického a technologického řešení záměru. Informace jsou pro daný stupeň projektové 
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dokumentace, a tedy i pro posouzení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění, dostačující.  

Další upřesnění organizace výstavby bude provedeno v dalších stupních projektové dokumentace. Na 
základě takto upřesněných informací bude aktualizováno i vyhodnocení vlivů na hluk a znečištění 
ovzduší.  

Sdružení konstatuje, že realizace záměru by vedla k nepřípustnému zvýšení imisní situace. 
Následně žádá o jiné než jedno vyjádření k celkové imisní situaci v daném prostoru. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Na základě modelového hodnocení kvality ovzduší (Příloha č. 1 posuzované dokumentace, ATEM, 
2011) bylo prokázáno, že vlivem provozu nedojde k překročení žádného imisního limitu. Provoz 
záměru zhorší kvalitu ovzduší pouze lokálně, nezhorší kvalitu ovzduší nad přijatelnou mez. V ostatním 
území dojde k poklesu imisní zátěže. 

Sdružení konstatuje, že dopravní napojení staveniště je značně poddimenzováno a 
nekoresponduje se skutečnou znalostí prostředí. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Otázka technického řešení dopravního napojení záměru na okolní komunikační síť přísluší do dalších 
stupňů projektové dokumentace. Napojení záměru na okolní komunikační síť bude podléhat souhlasu 
příslušných orgánů státní správy a samosprávy. 

15) SVD Roškotova žádá provedení náležitých opatření zamezujících snížení úrovně osvětlení 
okolních domů, popř. aby byla provedena nápravná opatření. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Viz komentář k bodu 7 vypořádání vyjádření SVD Roškotova. 

16) Z hlediska měření hluku SVD Roškotova požaduje nové měření. Důvody pro nové měření 
hluku jsou dle vyjádření sdružení následující:  

Měření hluku na fasádě domu Roškotova 1737/6 bylo provedeno bez souhlasu spolumajitelů 
pozemku. Měření hluku bylo provedeno na protilehlé straně domu, která nesousedí 
s plánovanou výstavbou záměru. Stanoviště měření hluku byla v místě stavby a nebyla 
v okolních místech, aby byl posouzen vliv stavby. 

Sdružení se domnívá, že hluková měření po dobu 30 až 60 minut nemohou objasnit celkovou 
akustickou situaci. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Pozemek, na němž bylo měření prováděno, je veřejně přístupný, není oplocen, ani na něm není 
vyznačen zákaz vstupu. Při měření nebyl porušen zákon, ani dobré mravy. Měření bylo prováděno v 
běžném pracovním dni za běžné činnosti obyvatel a typickém průběhu automobilové dopravy, aby tak 
byla zachycena skutečná a ničím neovlivněná akustická situace v lokalitě v době měření. 

Měření bylo provedeno u té strany domu, která je nejvíce ovlivněna automobilovým provozem na ulici 
U Družstva Práce, aby bylo ověřeno, zda výstavbou nedojde k nepřijatelnému zhoršení na místě 
nejvíce ovlivněném hlukem z dopravy.  

Měření bylo provedeno jako kalibrační pro potřeby ověření a případného nastavení matematického 
modelu. Celková akustická situace je patrná z výsledků modelových výpočtů.  
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V rámci zpracování dokumentace EIA byla v akustické studii provedena krátkodobá měření hluku, 
která jsou pro ověření výpočtového modelu v rámci dokumentace EIA postačující. V dalším stupni 
dokumentace je vhodné provést 24hodinová měření hluku, která již detailněji postihnou akustickou 
situaci v území.  

Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

Sdružení konstatuje, že výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku byla ve všech 
kontrolních bodech zjištěna nad 50 dB, což je neakceptovatelné. Následně žádá o provedení 
opatření, tak aby byla hodnota pod hranici 50 dB.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve všech výpočtových bodech nepřekračuje hodnotu 50 dB 
(např. bod 1, 2, 7 atd.). Hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž je bezpečně splněn ve 
všech výpočtových bodech. Hygienický limit 60/50 dB (den/noc) je také splněn, kromě výpočtového 
bodu 14 a 15, kde však je akustická situace u těchto bodů způsobena stávající (ostatní) dopravou. 
Přírůstek záměru je v těchto výpočtových bodech nulový. 

Konstatuje, že hluk ze stavební činnosti se neslučuje s reálnou situací. 

Komentář zpracovatele posudku: 

V rámci provedeného matematického modelování vlivu stavební činnosti bylo výpočtově prokázáno, že 
při realizaci protihlukových opatření budou dodrženy hygienické limity hluku ze stavební činnosti. 
V dalších fázích projektové dokumentace je však nezbytné posoudit hluk ze stavební činnosti na 
základě upřesněných podkladů (POV), a to i včetně případné optimalizace protihlukových nebo 
organizačních opatření.  

Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

Sdružení konstatuje, že měření hluku bylo provedeno pouze jedním subjektem a pouze 
v hodinách vybraných objednatelem měření. Následně požaduje doplnění dokumentace EIA o 
min. 2 další měření hluku od autorizovaných osob. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Měření hluku bylo provedeno v rámci kalibrace modelového výpočtu metrologem II. kvalifikačního 
stupně. Tato kvalifikace zaručuje přesnost a spolehlivost měření.  

V rámci zpracování dokumentace EIA byla v akustické studii provedena krátkodobá měření hluku, 
která jsou pro ověření výpočtového modelu v rámci dokumentace EIA postačující. V dalším stupni 
dokumentace je nutné provést 24hodinová měření hluku, která již detailněji postihnou akustickou 
situaci v území.  

Uvedená připomínka je i součástí stanoviska zpracovatele posudku. 

17) Z hlediska urbanistické koncepce a krajinného rázu SVD Roškotova konstatuje, že záměr 
neodpovídá urbanistickému charakteru lokality a výrazně mění panorama Prahy z různých 
jiných částí města, kupříkladu Vyšehradu, Barrandova, z Braníka, z Podolí, Novodvorské, 
Krče, Strahova, Petřína, ale i z Pražského hradu. 

Sdružení považuje posouzení vlivu navrhované výstavby Rezidence Zelený pruh na krajinný 
ráz (zpracované Mgr. Kloudou ze září 2011) za nedostatečné a laické. Autor studie krajinného 
rázu chybně uvádí v jednom z nadpisů studie Zahradní restauraci Pitkovice, která se záměrem 
nesouvisí. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Pro vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz byla zpracována studie Posouzení vlivu navrhované 
stavby a využití území na krajinný ráz (Příloha č. 7 posuzované dokumentace, Mgr. Lukáš Klouda, 
srpen 2010). 

Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot) krajinného 
rázu území vyplývá, že snížení hodnot krajinného rázu nedosáhne takové velikosti, která by vylučovala 
uskutečnění záměru. Změny vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustně současnou kvalitu území v 
dotčeném krajinném prostoru. Dopad na krajinný ráz a jeho ochranu lze považovat za únosný. 

Chyby formálního charakteru, jakým je např. špatné uvedení názvu záměru, se při zpracování 
rozsáhlých studií mohou vyskytnout. Nesnižuje to však výpovědní hodnotu daných studií a ani závěry 
vyhodnocení. 

18) Z hlediska osvětlení a oslunění SVD Roškotova konstatuje, že záměrem dojde ke zhoršení 
oslunění sousedních přilehlých objektů. Z tohoto důvodu sdružení žádá o vysvětlení studie 
osvětlení a oslunění, resp. části Hodnoty činitele osvětlenosti, o jaké kontrolní body se jednalo 
v případě domu Roškotova 1737/6 a proč jich bylo pouze sedm. Následně požaduje předložit 
min. 2 další nezávislé studie osvětlení a oslunění. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Podmínky oslunění a denního osvětlení v okolních objektech nebudou nepřípustně zhoršeny stíněním 
projektovanou zástavbou. Body jsou vyznačeny ve "Studii proslunění a osvětlení okolních domů" na 
straně 38. Jedná se o 7 bodů (ozn. 18-24), umístěných dle normy ČSN 730580-1 na fasádě, ve výšce 
středu oken v nejnižším obytném podlaží. Ve všech vyšších podlažích budou hodnoty činitele denní 
osvětlenosti vyšší. Je-li v nejnižším podlaží dodržen požadavek normy na dobu oslunění min. 90 minut 
dne 1. března a požadavek normy na denní osvětlení, lze konstatovat, že tomu tak bude i ve vyšších 
podlažích. 

19) Zpochybňuje konstatování dokumentace EIA o nepodstatném vlivu záměru na obyvatelstvo, 
na hlukovou situaci, imisní situaci, vlivu na krajinu, osvětlení a oslunění a majetkové poměry 
stávajících vlastníků jednotlivých bytových jednotek a přilehlých pozemků.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě závěrů vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné důvody 
k jeho odmítnutí. 

Otázka majetkových poměrů stávajících vlastníků jednotlivých bytových jednotek není v souvislosti 
s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
relevantní. 

20) Sdružení konstatuje, že dokumentace EIA nevypořádala většinu připomínek obyvatel, 
veřejnosti ani MČ Praha 4 v procesu zjišťovacího řízení. 

Komentář zpracovatele posudku: 

V předložené dokumentaci nebyl uveden přehled závěru zjišťovacího řízení s vypořádáním 
jednotlivých připomínek (daná povinnost ze zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění nevyplývá).  

Řada relevantních připomínek či doporučení byla však při zpracování dokumentace zohledněna. 
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21) Sdružení uvádí, že dopravní obslužnost stavby je na úkor stávající dopravní situace území 
(šířka, povrch a celkový stav ulice U družstva Práce není způsobilý pro předpokládanou trasu 
staveništní dopravy). Na základě konstatování sdružení doporučuje OPŽP MHMP provést 
místní šetření. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Ulice U družstva Práce kapacitně vyhovuje i pro provoz staveništní dopravy. Případné poškození 
komunikace nad rámec běžného opotřebení provozem bude po ukončení výstavby opraveno podle 
podmínek správce komunikace (TSK). Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska.  

22) Sdružení konstatuje, že argumentem předkladatele pro realizaci záměru nemůže být, že záměr 
je umístěn do území, které je zatěžováno pod hranicí únosnosti. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Argumentem předkladatele pro umístění záměru do území není míra únosnosti území, ale skutečnost, 
že daný záměr je v souladu s územním plánem.  

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru v předkládaném rozsahu je na základě závěrů 
vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a 
neshledal závažné důvody k jeho odmítnutí. 

23) SVD poukazuje, že dokumentace EIA obsahuje formulaci „Záměr způsobí pokles dopravní 
zátěže a snížení akustické a imisní zátěže“. Tvrzení není objektivně doloženo. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Dané tvrzení je doloženo zpracovanými odbornými studiemi:  

Příloha č. 1: Modelové hodnocení kvality ovzduší (ATEM, 2011)  

Příloha č. 2: Akustická studie (ATEM, 2011)  

Příloha č. 4: Dopravně inženýrské podklady pro akci „Bytové domy Zelený Pruh“ úkol č. 11 – 7500 – 
h09 (TSK-ÚDI, srpen 2011) 

24) Z hlediska evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (NATURA 2000) SVD Roškotova 
cituje závěr OPŽP MHMP, že posuzovaný záměr nemá vliv na evropsky významné lokality 
ani ptačí oblastí (NATURA 2000). Sdružení vznáší otázku: Na základě jakých informací byly 
závěry zjištěny? 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovateli posudku nepřísluší rozporovat vyjádření vydané dotčeným orgánem státní správy.  

25) Konstatuje, že z hlediska hodnocení vlivů na veřejné zdraví dokumentace EIA neobsahuje 
dobu trvání výstavby, sdružení žádá o doplnění doby výstavby. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Daná informace je uvedena v kap. B.I.6 posuzované dokumentace – Popis technického a 
technologického řešení záměru. 

26) SVD upozorňuje na nebezpečí v souvislosti s provozem nákladní dopravy stavby 
v bezprostředním okolí domu Roškotova 1737/6 na neodpovídající ulici, z čehož plyne 
zhoršení životních podmínek. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Viz komentář k bodu 21 vypořádání vyjádření SVD Roškotova. 
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27) SVD Roškotova upozorňuje na kumulaci následujících vlivů: demolice, stavba, navýšení 
kapacity dopravy, hluk, vliv osvětlení přilehlých a okolních domů, emise prašnosti a oxidů 
dusíku, kumulace s ostatními stavbami v okolí. Dále sdružení konstatuje, že z hlediska 
akustiky dokumentace EIA podhodnocuje počet odjezdů a příjezdů nákladních vozidel stavby.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě závěrů vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné důvody 
k jeho odmítnutí. Vyhodnoceny byly rovněž kumulativní vlivy.  

Počet příjezdů a odjezdů nákladních vozidel stavby hodnocený v Akustické studii (ATEM, 2011) 
koresponduje s údaje uvedenými v kap. B.II.4 posuzované dokumentace – Nároky na dopravní a jinou 
infrastrukturu. 

Zpracovatel posudku dále doplňuje, že informace o organizaci výstavby budou rozpracovány v dalších 
stupních projektové dokumentace. Na základě takto upřesněných informací bude aktualizováno i 
vyhodnocení vlivů na hluk a znečištění ovzduší.  

Sdružení konstatuje, že staveništní doprava je uvažována ulicí Zelený pruh. V ulici se nachází 
školy a přechody pro chodce s častým výskytem dětí. Trasa staveništní dopravy je pro 
sdružení neakceptovatelná. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Otázka bezpečnosti volného pohybu dětí v souvislosti s výstavbou záměru náleží do dalších stupňů 
projektové dokumentace. Zpracovatel posudku na základě výše uvedené obavy občanského sdružení 
požaduje v dalších stupních projektové dokumentace prověřit a ve spolupráci s příslušnými orgány 
státní správy a samosprávy prověřit technické a organizační možnosti zajištění dostatečné bezpečnosti 
volného pohybu dětí v okolí posuzovaného záměru. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

28) SVD konstatuje, že v dokumentaci EIA není uvedeno nakládání s nebezpečnými odpady  
a požaduje doplnění. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Informace o způsobu nakládání s nebezpečným odpadem produkovaným posuzovaným záměrem jsou 
uvedeny na str. 32 a 33 posuzované dokumentace.  

Zpracovatel posudku dodává, že s nebezpečnými odpady musí být nakládáno v souladu s platnými 
zákonnými předpisy. 

29) SVD upozorňuje na střední radonové riziko v území záměru. Sdružení žádá o řádný průzkum  
a odborné posouzení min. 2 nezávislými odbornými subjekty. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Ochrana posuzovaného záměru před pronikáním půdního radonu z podloží bude řešena v dalších 
stupních projektové dokumentace.  

30) Doplnění připomínky: SVD Roškotova konstatuje, že s ohledem vzdálenost od stávajících 
objektů existuje nebezpečí, že při hloubení základových jam stavby dojde k narušení půdy 
v podskalí a následnému sednutí stávajících objektů (panelové domy z roku 1965). Sdružení 
požaduje návrh řešení v překládané dokumentaci EIA a garanci, že stavbou záměru nebude 
porušena statika okolních budov. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Posouzení vlivů výstavby posuzovaného záměru na statiku okolních budov náleží do dalších stupňů 
projektové dokumentace. Umístění záměru do území, i s ohledem na dané skutečnosti, bude podléhat 
souhlasu Odboru výstavby Městské části Praha 4. 

10.  JUDr. Lenka Leszay 
Praha, dopis ze dne 10. 1. 2012 

Podstata vyjádření: 

Jedná se o vyjádření vlastníka bytu č. 1737/603 (Roškotova 6, Praha 4), který ve svém vyjádření 
k dokumentaci EIA konstatuje, že dokumentace zohledňuje minimum připomínek ze závěru 
zjišťovacího řízení. Ve svém dopise ze dne 10. 1. 2012 zdůrazňuje některé ze svých připomínek a žádá 
o doplnění dokumentace EIA s ohledem na níže uvedené připomínky: 

1) Z hlediska kvality bydlení dokumentace EIA pomíjí potřebu zajištění lékařské péče obyvatel 
lokality. Argument, že zdravotní péče poskytovaná v poliklinice Zelený pruh bude poskytována 
v poliklinice Budějovická, je považován za nepravdivý. Následně konstatuje, že prostor, do 
kterého by se měli nastěhovat lékaři ze Zeleného pruhu, v poliklinice Budějovická chybí, načež 
vyzdvihuje některé specializace a lůžkovou část polikliniky Zelený pruh. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Daná otázka není v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění relevantní. 

Dokumentace EIA nezohledňuje stávající předškolní a školní vybavenost území. Výstavba záměru 
má proběhnout v území, které je určeno i pro zdravotnictví, kulturu, služby, sport a veřejné 
vybavení. Bytová výstavba je sice na takovém území možná, ale mělo by se zohlednit, že přináší 
zvýšené nároky na kapacitu služeb poskytovaných v dané lokalitě. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Dle vyjádření Odboru stavebního Městské části Praha 4, který konstatuje, že posuzovaný záměr je 
v souladu se závaznou i směrnou částí územního plánu. Dostatečná občanská vybavenost území není 
v souvislosti s posouzením vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
znění relevantní. 

V rámci předložené dokumentace EIA je v plánu realizace výstavby 9. až 12. podlažních budov i 
přesto, že podle Konceptu územního plánu hl. m. Prahy jsou zde možné stavby max. do 8 podlaží. 
Ve vyjádření je konstatováno, že vzhledem k okolí záměru, kde jsou převážně vilové a 
nízkopodlažní domy a dva panelové domy, jsou budovy záměru příliš vysoké. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovateli posudku nepřísluší posuzovat, zda je záměr v souladu s územně-plánovací dokumentací, 
která není vydána. 

Ze závěrů studie Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz (Příloha č. 7 
posuzované dokumentace, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 2010) vyplývá, že z hlediska estetických hodnot a 
prostorových vztahů (vizuální charakteristiky), které mohou vytvářet harmonické měřítko, či vztahy v 
území lze konstatovat, že uvažovaná výstavba záměru nezasáhne do charakteru území nepřípustným 
způsobem. I přes značnou výšku staveb nedojde k nárůstu vertikály v prostoru, která je zde na této 
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úrovni již přítomna. Výše na horizontu stojící izolované objekty dosahují větší vertikály, a tím 
silnějšího uplatnění v krajinné scéně, které si zachovají a budou dále reprezentovat hlavní umělé 
dominanty v prostoru. Posuzovaný obytný soubor výškově navazuje na blízkou zástavbu a nevyvolá tak 
dojem vizuálně nevhodného prvku, který by byl v konfliktu se současným rázem území. 

Realizací záměru dojde k podstatnému snížení prodejní hodnoty stávajících bytů. Podle vyjádření 
investor ignoruje doporučení Rady MČ Praha 4 ani Magistrátu hl. m. Prahy, uvedené v závěru 
zjišťovacího řízení. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Otázka snížení prodejní hodnoty stávajících bytů je v souvislosti s posuzováním vlivů záměru na 
životní prostředí dle zákona č. 10/2001 Sb., v platném znění irelevantní. 

Ve vyjádření je konstatováno, že včlenění výškových domů do zástavby nízkopodlažních rodinných 
domů a bytových domů, povede k razantnímu snížení kvality života v této lokalitě. Dále uvádí, že 
provoz polikliniky se odehrává jen v pracovní dny v době cca od 8 do 16 hod. V době pracovního 
klidu má tato lokalita klidný, odpočinkový charakter. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě závěrů vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné důvody 
k jeho odmítnutí. 

Studie se nezabývá únikem radonu na zdraví obyvatel. Nezabývá se ani otázkou, kam se bude ze 
stavby vyvážet radonem zasažená zemina. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Výstavba ani nové objekty nemohou zvýšit pronikání radonu do stávajících objektů. Ochrana 
posuzovaného záměru před pronikáním půdního radonu z podloží bude řešena v dalších stupních 
projektové dokumentace.  

Množství radonu v zemině je tak malé, že v krátkodobých dávkách nemá žádné akutní účinky na 
zdraví, je na hranici detekce přístroji. 

2) Z hlediska vlivu na znečištění ovzduší a akustickou situaci je vznesen nesouhlas se závěrem 
dokumentace EIA, podle kterého dojde k poklesu emisí v důsledku zrušení stávající polikliniky 
Zelený pruh. Naopak, v době pracovního klidu dojde dle podatele vyjádření k významnému nárůstu 
emisí. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Vyhodnocení kvality ovzduší i vyhodnocení vlivů na akustickou situaci je provedeno v souladu 
s platnou legislativou. Z výsledků vyhodnocení vyplývá, že realizace posuzovaného záměru je 
z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možná. V případě 
potřeby byla navržena opatření, která jsou součástí návrhu stanoviska. 

3) Akustická a rozptylová studie vycházejí z nepravdivých a značně nadhodnocených údajů o počtu 
automobilů přijíždějících na polikliniku. 

 

Komentář zpracovatele posudku: 
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Stanovení počtu pohybů stávající polikliniky bylo provedeno TSK-ÚDI hl. m. Prahy na základě 
místního šetření (příloha č. 4 posuzované dokumentace - Dopravně inženýrské podklady pro akci 
„Bytové domy Zelený Pruh“ úkol č. 11 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011). Zpracovatel posudku 
upozorňuje na skutečnost, že dopravní data zpracovával subjekt, který je považován za oprávněnou 
autoritu pro zpracování dopravních studií a je garantem vstupních dat pro území hlavního města. 

Zpracovateli posudku nepřísluší zpochybňovat dané vstupní podklady. 

4) Podatel zpochybňuje vyjádření p. Cabejška, nájemce provozovatele parkoviště u Polikliniky Zelený 
pruh, podle kterého přijede na parkoviště přibližně 300-400 automobilů za den. Podatel vyjádření 
na parkoviště neviděl nikdy více jak 30 aut najednou. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku považuje zpochybnění vyjádření provozovatele parkoviště u Polikliniky Zelený 
pruh za neoprávněné. Dle náhodného leteckého snímku (www.mapy.cz) je možné na daném parkovišti 
identifikovat více jak 70 zaparkovaných automobilů.  

Ortofoto 1 Situace parkoviště u stávající polikliniky Zelený pruh 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

Podatel vyjádření konstatuje, že v důsledku realizace záměru dojde s ohledem na současný stav 
k nárůstu průjezdu ve večerních hodinách a v době pracovního klidu. S nárůstem dopravy o dopravu 
posuzovaného záměru souvisí zhoršení pohody bydlení a zvýšení emisí a hluku. Je vznesen nesouhlas 
s tvrzením dokumentace EIA, kdy změnou užívání prostoru dojde ke snížení dopravních pohybů v 
prostoru bývalého parkoviště polikliniky i na okolních komunikacích. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě závěrů vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné důvody 
k jeho odmítnutí. Zdravé životní podmínky jsou kodifikovány legislativními normami (hygienickými 
limity, nejvyššími přípustnými koncentracemi znečišťujících látek, atp.). Provedená hodnocení 
prokázala dodržení těchto norem, a proto je realizace záměru možná a zpracovatel posudku neshledal 
závažné důvody k odmítnutí záměru. 
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V případě potřeby byla navržena opatření, která jsou součástí návrhu stanoviska. 

Podatel vyjádření požaduje, aby dokumentace řešila dopravní napojení objektů záměru tak, aby 
vyvolaná doprava minimálně přitížila ulici U družstva práce, se zaměřením na inkriminovaný úsek v 
místě křížení ulic U družstva Práce a Roškotova. Komunikace U družstva Práce navrhovanému řešení 
dopravy kapacitně nevyhovuje. Dle jejího názoru dokumentace EIA podcenila otázku průjezdnosti 
stávající dopravní sítě v dané lokalitě.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Ulice U družstva Práce je kapacitně vyhovující pro současné i navrhované dopravní zatížení. 

Posuzovaný záměr nebude situaci v ulici U družstva Práce zhoršovat, potřeba stání pro dopravu  
v klidu je řešena v garážích vlastního objektu a na vlastním pozemku. Pro zmírnění neutěšené situace 
navíc investor připravuje rezervu parkovacích stání ( nad požadavky dané vyhláškou č. 29/1999 Sb., 
hl. m. Prahy), kterou je připraven nabídnout pro potřeby okolních objektů. 

Ulice U družstva Práce kapacitně vyhovuje i pro provoz staveništní dopravy. Případné poškození 
komunikace nad rámec běžného opotřebení provozem bude po ukončení výstavby opraveno podle 
podmínek správce komunikace (TSK). Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska.  

Zpracovatel posudku pro doplnění dodává, že otázka dopravního napojení záměru ve fázi výstavby  
i provozu bude dále řešena v dalších stupních projektové dokumentace a bude podléhat souhlasu 
příslušných orgánů státní správy. 

Z hlediska parkovacích stání nového záměru je konstatováno, že celkový počet parkovacích stání 
v dokumentaci EIA je vzhledem k předimenzovanému projektu nedostatečný. Dále je konstatováno, že 
záměr nezahrnuje parkovací stání pro návštěvníky komerčních ploch v parteru nových bytových 
domů, čímž dojde k navýšení automobilů parkujících na komunikacích v okolí záměru. 

Dále konstatuje, že obyvatelé záměru budou využívat i parkovací místa, která jsou určena pro stávající 
obyvatele území. Zvýšení automobilového provozu bude zatěžovat i klienty stacionáře Občanského 
sdružení Pohoda. 

Dále je konstatováno, že obyvatelé domu Roškotova 1737/6 budou realizací záměru zbaveni možnosti 
parkování v okolí jejich domu. Situaci navíc zhorší již schválená výstavba administrativní budovy 
Jana Tower, která s sebou přinese zrušení stávajících parkovacích míst v okolí areálu Kuta centrum. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Rozsah navržených parkovacích stání vyplývá z výpočtu dopravy v klidu a plně odpovídá požadavkům 
vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy. Ve výsledku je navrženo víc stání, než vyhláškou požadované 
minimum. V tomto výpočtu i návrhu jsou již zahrnuta potřebná stání pro návštěvníky bytů  
i komerčních ploch a tato stání jsou volně přístupná na vlastním pozemku. S parkováním obyvatel 
záměru na komunikaci U družstva Práce se nepočítá.  

Řešení nároků záměru Jana Tower na dopravu v klidu není předmětem posuzovaného záměru. 

Z hlediska dopravního napojení je třeba zhodnotit též dopravních vazby v širším okolí a dopravní 
zatížení v důsledku výstavby administrativního centra Jana Tower.  

 

Komentář zpracovatele posudku: 
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Daná skutečnost byla v rámci vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění zohledněna. V rámci dokumentace bylo provedeno i vyhodnocení kumulativních vlivů 
ve fázi provozu záměru bylo v předložené dokumentaci provedeno. Záměr Jana Tower (administrativní 
objekt v ul. Zelený pruh 1560/99) byl v dokumentaci zohledněn. Zdrojová a cílová doprava vyvolaná 
záměrem Jana Tower byla zohledněna v podkladových intenzitách dopravy poskytnutých TSK/ÚDI 
jako podklad pro výpočet hlukového a imisního zatížení. Zdrojová a cílová doprava z ostatního území 
byla převzata z celoměstského dopravního modelu (odvozená na základě funkčních ploch a dalších 
charakteristik území dle územního plánu). 

Současná kapacita spojů MHD s ohledem na výstavbu Jana Tower a nedořešené otočky autobusu  
č. 205 není pro realizaci záměru dostatečná. Dle jejího názoru je třeba vzít v úvahu též vliv zvýšeného 
automobilového provozu na bezpečnost školáků v ulici Zelený Pruh.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Otázka bezpečnosti volného pohybu dětí v souvislosti s výstavbou záměru náleží do dalších stupňů 
projektové dokumentace. V dalších stupních projektové dokumentace je nutné prověřit a ve spolupráci 
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy prověřit technické a organizační možnosti zajištění 
dostatečné bezpečnosti volného pohybu dětí v okolí posuzovaného záměru. Daná podmínka je součástí 
návrhu stanoviska. 

Nároky záměru na hromadnou dopravu byly řešeny. Bilance dopravy v klidu (požadovaný počet PS) 
dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy (tabulka B.7 posuzované dokumentace) je stanovena i na 
základě koeficientů vlivu území a jeho dopravní obsluhy.  

 

5) Z hlediska zeleně je konstatováno, že dokumentace EIA uvádí nepřesný poměr zeleně. Do poměru 
zastavěné plochy a plochy zeleně byla započtena i zeleň u jiných objektů v Roškotově ulici. 
Domnívá se, že záměr zasahuje do plochy se zvýšenou ochranou zeleně, tato zeleň bude záměrem 
likvidována. Podle názoru podatele vyjádření je navržená plocha zeleně záměru nedostatečná, 
dokumentace EIA nepočítá s plnohodnotnou výsadbou dřevin a zeleně, plánované přesazení 
některých dřevin je nereálné. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Správnost výpočtu koeficientu zeleně byla potvrzena vydáním modifikace dokumentace k úpravě ÚP 
SÚ hl. m. Prahy (Hl. m. Praha, ÚRM, č.j. 8724/2010 ze dne 29. 11. 2010) i vyjádřením ke stavbě 
(Odbor stavební MČ Praha 4, č.j. P4/136121/10/OST/FATU), dle kterého je záměr v souladu se 
závaznou i směrnou částí územního plánu. 

Možnost přesazení stromů bude dále prověřena v dalších stupních projektové dokumentace. Konkrétní 
způsob přesazení a jeho provedení bude provedeno odborně způsobilou osobou k tomu určenou. Daná 
podmínka je součástí návrhu stanoviska.  

6) Z hlediska osvětlení a oslunění je konstatováno, že předložená dokumentace EIA neřeší osvětlení 
a oslunění jejího domu (Roškotova č. p. 1737), realizací záměru dojde k celkovému zhoršení 
osvětlení a oslunění domu v Roškotově ulici a záměr bude bránit obyvatelům domu ve výhledu na 
východ slunce. 

 

Komentář zpracovatele posudku: 
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Dle informací uvedených v samostatné příloze č. 8 posuzované dokumentace (Studie proslunění  
a denního osvětlení sousedních domů, včetně posouzení původního stavu; Ing. Jan Kaňka, červen 
2010) nemůže být bytový dům č.) 1737 vzhledem ke své poloze zastíněn. Na základě výpočtu bude 
dostatečně osvětlen denním světlem. Pro úplnost zpracovatel posudku dodává, že otázka zastínění 
okolních objektů je dále řešena v dalších stupních projektové dokumentace. 

7) Dokumentace EIA neřeší v souvislosti s plánovanou výstavbou dvoupodlažních podzemních 
garáží stabilitu geologického podloží okolních domů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Posouzení vlivů výstavby posuzovaného záměru na statiku okolních budov náleží do dalších stupňů 
projektové dokumentace. Umístění záměru do území, i s ohledem na dané skutečnosti, bude podléhat 
souhlasu Odboru výstavby Městské části Praha 4. 

8) Předložená dokumentace EIA nezohledňuje kumulativní vlivy plánovaných staveb (např. Jana 
Tower). Dále je konstatováno, že dokumentace EIA uvádí zkreslené závěry. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Vyhodnocení kumulativních vlivů ve fázi provozu záměru bylo v předložené dokumentaci provedeno. 
Záměr Jana Tower (administrativní objekt v ul. Zelený pruh 1560/99) byl v dokumentaci zohledněn. 
Zdrojová a cílová doprava vyvolaná záměrem Jana Tower byla zohledněna v podkladových 
intenzitách dopravy poskytnutých TSK/ÚDI jako podklad pro výpočet hlukového a imisního zatížení. 
Zdrojová a cílová doprava z ostatního území byla převzata z celoměstského dopravního modelu 
(odvozená na základě funkčních ploch a dalších charakteristik území dle územního plánu). 

9) V dokumentaci EIA je zakreslen zábor pozemku přiléhajícího k domu Roškotova 1737/6. Zábor 
pozemku zamezí přístup ke garážím domu, popelářům ke kontejnerům s odpadem a do 
Občanského sdružení Pohoda. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Bude se jednat o dočasný zábor chodníku pouze na nezbytnou dobu potřebnou k realizaci elektrického 
vedení. Na místě budou provedena taková dopravně inženýrská opatření (kovové lávky – přejezdy 
výkopu apod.), aby přístup k objektu a užívání parkovacích míst, garáží a odvoz odpadu nebyly 
narušeny. 

10) Na závěr vyjádření k dokumentaci EIA je konstatováno, že realizací záměru dojde ke změně 
klidné lokality v sídlištní lokalitu s negativy jako zhoršení dopravní situace, ztráta soukromí, ztráta 
klidu v době pracovního volna a pokles ceny okolních nemovitostí. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě závěrů vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné důvody 
k jeho odmítnutí. 

 Otázka znehodnocení cen nemovitostí není v souvislosti s posuzováním vlivů záměru na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění relevantní. 
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11.  Ing. Jan Stárek, MVDr. Alžběta Stárková, Mgr. Jana Slabá 
Praha, dopis ze dne 10. 1. 2012 

Podstata vyjádření: 

Ing. Stárek, MVDr. Stárková a Mgr. Slabá požadují odborné přezkoumání všech studií dokumentace 
EIA a nové zpracování studií nezainteresovanými znalci. Autoři dopisu konstatují, že studie 
dokumentace EIA obsahují chyby a zavádějící informace, navíc dokumentace EIA nezohledňuje 
vypořádání připomínek zjišťovacího řízení projektu. 

V následujících 33 bodech shrnuje zpracovatel posudku podstatu vyjádření (celkem 13 stran textu). 

1) Námitka č. 1. Autoři dopisu ve svém vyjádření konstatují, že dokumentace EIA obsahuje 
dezinformace v popisu lokality. Níže jsou uvedeny jejich příklady: 

Dokumentace EIA v části B.I.3 uvádí, že se záměr nachází na rozhraní zástavby s převážně firemními 
objekty, školou a službami a bytové zástavby ve svahu směrem k ul. Jeremenkova. Podle autorů 
dopisu není tvrzení pravdivé, protože na sever od záměru (směrem k ul. Jeremenkova) se nachází 
pouze zástavba rodinných domů. 

V severním směru se nachází čistě vilová zástavba a ne jak je uvedená kap. C.I. vilová zástavba 
lokálně doplněná o panelové domy, atd.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Popis lokality může být částečně ovlivněn subjektivním pohledem toho, kdo jej provádí. Dle 
zpracovatele posudku nemohou mít uvedené příklady vliv na celkové hodnocení záměru z hlediska 
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.  

2) Námitka č. 2. Autoři dopisu ve svém vyjádření konstatují, že posuzovaný záměr není v souladu 
s platným Územním plánem hl. m. Prahy, a to z následujících důvodů: 

Dokumentace EIA nedokládá potřebu realizace záměru s převažující obytnou funkcí v území SV  
a nezohledňuje vliv na veřejný zájem a infrastrukturu. Autoři dopisu dále konstatují, že v území je 
nedostatečná občanská vybavenost. Dle jejich názoru dokumentace EIA dostatečně neuvádí, jak bude 
nahrazena zdravotní péče po zrušení polikliniky Zelený pruh (např. kam bude přesunuta lůžková část – 
60 lůžek. Autoři dopisu poukazují na fakt, že v případě plánovaného záměru nebyly uvedeny důvody 
pro výjimečné překročení podílu umisťování staveb ve smíšeném území 60 %.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Součástí posuzované dokumentace (Příloha č. 9 Doklady) je vyjádření Odboru stavebního Městské 
části Praha 4, který konstatuje, že posuzovaný záměr je v souladu se závaznou i směrnou částí 
územního plánu a podíl bydlení v celé funkční ploše SV je včetně navrhovaného záměru nižší než  
60 %. 

Otázka náhrady zdravotní péče po zrušení polikliniky Zelený pruh není v souvislosti s posuzováním 
záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění relevantní. 

Podatelé vyjádření konstatují, že změna kódu míry využití pro předmětné území z SV-D na SV-E byla 
provedena pro projekt jiného rozsahu, který nebyl nikdy realizován. Dle jejich tvrzení záměr 
z hlediska výškové zástavby nezohledňuje přilehlou zástavbu rodinných domů. Realizací záměru 
dojde k zrušení stávajícího zeleného pásu, který bude nahrazen stěnou hromadných garáží s výjezdy a 
výdechy.  
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Komentář zpracovatele posudku: 

Hmotové řešení předložené v rámci posuzované dokumentace bylo schváleno v modifikací 
dokumentace k úpravě ÚP SÚ hl. m. Prahy (Hl. m. Praha, ÚRM, č.j. 8724/2010 ze dne 29. 11. 2010). 
Na základě daného vyjádření hl. m. Praha konstatuje, že v předmětné lokalitě byla provedena úprava 
územního plánu, kterou byla navýšena míra využití území ve funkční ploše SV na kód E. Předložená 
dokumentace (odpovídá rozsahu posuzovaného záměru) dodržuje stanovený kód, s modifikací 
dokumentace k úpravě daný úřad souhlasí. 

Autoři dopisu konstatují, že výšková návaznost záměru na panelové domy v Kubištově ulici se při 
bližším pohledu na lokalitu stává podružnou. Z hlediska funkce a dopravy nesouvisí domy 
v Kubištově ulici se záměrem. Na závěr námitky je konstatováno, že je projekt v rozporu s 
dlouhodobou koncepcí URM, který byl již připomínkován, kde je toto území označeno kódem Vl-8/40 
a Vl-5/30, tzn. maximálně 8 podlažní, resp. 5 podlažní výstavba. Načež žádají přehodnocení rozsahu 
záměru. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Součástí posuzované dokumentace je studie Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na 
krajinný ráz (Příloha č. 7 posuzované dokumentace, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 2010). 

Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot) krajinného 
rázu území vyplývá, že snížení hodnot krajinného rázu nedosáhne takové velikosti, která by vylučovala 
uskutečnění záměru. Změny vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustně současnou kvalitu území v 
dotčeném krajinném prostoru. Dopad na krajinný ráz a jeho ochranu lze považovat za únosný. 

Dle vyjádření Odboru stavebního Městské části Praha 4 je posuzovaný záměr v souladu s platným 
územním plánem hl. m. Prahy. 

3) Námitka č. 3. Autoři dopisu ve svém vyjádření konstatují, při výpočtu plochy započitatelné zeleně 
byla započtena plocha příslušící k jiným objektům, které jsou majetkem investora. Dále nesouhlasí 
s tím, že do koeficientu podlažních ploch nejsou započítány tzv. suterény (hromadné garáže 
komerční prostory). Domnívají se, že se jedná o regulérní podlaží, která navíc zvyšují počet 
nadzemních podlaží, a tedy není dodržen KPP-1,1. Následně žádají o přepočet koeficientů KZ, 
KPP, KZP. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Správnost výpočtu příslušných koeficientů byla potvrzena vydáním modifikace dokumentace k úpravě 
ÚP SÚ hl. m. Prahy (Hl. m. Praha, ÚRM, č.j. 8724/2010 ze dne 29. 11. 2010) i vyjádřením ke stavbě 
(Odbor stavební MČ Praha 4, č.j. P4/136121/10/OST/FATU), dle kterého je záměr v souladu se 
závaznou i směrnou částí územního plánu. 

4) Námitka č. 4. Autoři dopisu ve svém vyjádření nesouhlasí s výstavbou v těsné blízkosti rodinných 
domů. Dokumentace EIA neobsahuje relevantní vizualizace. Dle jejich tvrzení chybí pohledy z 
úrovně terénu, z bezprostředně ovlivněného okolí, celkové pohledy. Není zachycena situace v ul. U 
družstva Práce -přechod mezi výškovými bytovými domy a rodinnými domy zachycující typické 
rysy např. zahrady. Ulice U družstva Práce je zobrazena ve 3D pouze z nadhledu, bez textur - což 
je zavádějící. Na závěr připomínky autoři dopisu žádají o doplnění výkresů (nárys, bokorys, 
celkové pohledy, vizualizace). 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku považuje rozsah a podrobnost grafických příloh uvedených v posuzované 
dokumentaci z hlediska možného posouzení vlivů stavby na životní prostředí a zdraví obyvatel dle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění za dostačující.  

Možnost umístění záměru do území bude dále řešeno v dalším stupni projektové dokumentace (územní 
řízení). 

5) Námitka č. 5. Z hlediska krajinného rázu byl volbou výhledových bodů snížen objektivní dopad 
záměru na okolí. Výhled od jihu ze sníženého místa v krčském údolí zastiňuje záměr zástavbou na 
přivrácené straně hřbetu, zatímco při pohledu od severu je zvolen výhledový bod na střeše objektu 
na Kavčích horách, čímž dochází k snížení významnosti záměru oproti horizontu. Autoři dopisu 
dále konstatují, že byl opomenut nejvýznamnější výhledový bod - hrana Kavčích hor, ul. Ke 
Hlásce. 

Poukazují na fakt, že Snímek z výhledového bodu č.l (Dokumentace EIA, příloha č. 7- Krajinný 
ráz) nebyl pořízen z ulice Hudečkova, ale ze sníženého stanoviště a záměrně zakrývá rodinné domy 
sousedící se záměrem. Na závěr připomínky autoři dopisu uvádí, že dokumentace EIA neposuzuje 
rozhraní odlišné zástavby, načež požaduje dokumentaci doplnit o revizi výhledových bodů, 
vizualizace a pohled z ulice Ke Hlásce. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Výhledové body byly voleny tak, aby co nejlépe doložily projev navrženého záměru v krajinné scéně. 
Výhledový bod č. 2 v Krčském údolí je lokalizován v nejvyšší části jižního svahu při okraji lesního 
porostu. Výše položené zalesněné partie již výhled na terénní hranu protějšího svahu údolí 
neumožňují. 

Výhledových míst k pořízení fotodokumentace a zhotovení vizualizací lze nalézt téměř vždy velký počet. 
Projev navrženého záměru v krajinné scéně z hrany Kavčích hor dokládá lépe snímek č. 3 - křižovatka 
ulic V Rovinách a K Sídlišti. Rozhodující pro vyhodnocení dopadů na ráz území jsou pohledy ze 
středních a větších vzdáleností. Viditelnost navrženého záměru byla vyhodnocena. 

Připomínka o nevhodném použití výhledového místa ze střech objektu na Kavčích horách je 
relevantní. Výhledové body by měly být lokalizovány vždy na terén. Na výsledek hodnocení však tato 
skutečnost nemá významnější vliv. 

Snímek č. 1 byl pořízen z bodu, který je zanesen v situaci výhledových bodů zařazené do přílohy č. 3 
posudku. 

6) Námitka č. 6. Autoři dopisu konstatují, že dokumentace EIA neuvádí výskyt ohroženého ježka 
západního v lokalitě záměru. Dokumentace se nevypořádává se skutečností, že na východní straně 
budovy polikliniky se přímo v lokalitě záměru nachází nepřístupné území s neprovozovaným 
hřištěm a výraznou vegetací, v jehož okolí je tento druh často pozorován. 

Dokumentace EIA uvádí nedostatečné informace o výskytu letounů v lokalitě záměru, které jsou 
v rozporu se zkušeností obyvatel ul. U družstva Práce. Např. dokumentace EIA neuvádí, že nad 
travnatou plochou východně od polikliniky jsou pravidelně pozorovány velké počty netopýrů a to 
velice brzy po západu slunce. Autoři dopisu žádají provést druhé nezávislé posouzení výskytu 
letounů v lokalitě. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Ježek západní není dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění chráněný. Jeho výskyt nebyl při 
terénním průzkumu zpracovatelem dokumentace zaznamenán.  

Pro zhodnocení výskytu netopýrů byl v roce 2011 proveden terénní průzkum. Jeho výsledky jsou 
uvedeny v samostatné příloze č. 6 posuzované dokumentace (Studie výskytu netopýrů v okolí 
polikliniky Zelený pruh; RNDr. M. Andreas, PhD, září 2011). Zpracovatel posudku považuje danou 
studii za dostatečně kvalitně zpracovanou a neshledal důvody k jejímu přepracování. 

7) Námitka č. 7. Z hlediska dopravy autoři dopisu konstatují, že z údajů zjištěných osobním 
pozorováním (sčítáním i fotografickou metodou) a dotazováním byl zjištěn denní počet vozů 
parkoviště 100 až 150 vozů (včetně odděleného parkoviště pro zaměstnance polikliniky). 
Dokumentace EIA uvádí nadhodnocený údaj 300 až 400 vozidel. 

Dále konstatují, že z minimálního počtu stání vyžadovaného vyhláškou oznamovateli (vyhláška 
vyžaduje 173 stání, v návrhu 177) nelze odvozovat reálný počet vozů provozovaných obyvateli. 

Na závěr připomínky autoři dopisu poukazují na dopady realizace záměru. Odmítají závěr 
dokumentace EIA o snížení dopravní zátěže po realizaci záměru a požadují vypracování nové 
dopravní studie. Dle jejich názoru lze očekávat navýšení intenzit osobní a obslužné dopravy. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Dopravně-inženýrské podklady, ve kterých byl stanoven i počet pohybů stávající polikliniky, byly 
zpracovány TSK-ÚDI hl. m. Prahy. Zpracovateli posudku nepřísluší zpochybňovat dané vstupní 
podklady. Zpracovatel posudku upozorňuje na skutečnost, že dopravní data zpracovával subjekt, který 
je považován za oprávněnou autoritu pro zpracování dopravních studií a je garantem vstupních dat 
pro území hlavního města. TSK-ÚDI při stanovení počtu pohybů polikliniky nevycházelo z počtu 
stávajících parkovacích stání, ale místního šetření. Stávající poliklinika dle místního šetření je 
v průměrném pracovním dni zdrojem a cílem cca 700 vozidel obousměrně, jejím vymístěním tedy 
v zásadě dojde k poklesu vyvolané dopravy o 100 vozidel.  

Rozsah navržených parkovacích stání (celkem 228 stání místo zde chybně uváděných 177 nebo 173) 
vyplývá z výpočtu dopravy v klidu a plně odpovídá požadavkům vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. 

8) Námitka č. 8. Autoři dopisu nesouhlasí s dopravním řešením automobilového provozu v ulici U 
družstva Práce. 

Konstatují, že ve fázi výstavby bude ulice U družstva Práce dopravně přetížená, z čehož plyne 
zvýšení emisí a hluku. 

Dalším konstatováním bylo, že z hlediska umístění výdechů z hromadných garáží a svažitému 
okolnímu terénu bude šíření znečišťujících látek přímo do oken obyvatel rodinných domů. 

Dle jejich názoru vyvolaná doprava záměru, která povede v trase U družstva Práce, Zelený pruh, 
způsobí zhoršení imisní situace lokality. Autoři dopisu konstatují, že dokumentace EIA nezahrnuje 
řešení studených startů s rozjížděním výhradně do kopce (cca 100 m). 

Na závěr připomínky požadují, aby byla při výstavbě a provozu záměru použita převážně ulice 
Roškotova. 

Komentář zpracovatele posudku: 
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Výdechy z garáží nebudou orientovány přímo k obytným domům, ale kolmo k nim. Koncentrace 
znečišťujících látek v garážích budou velmi nízké, působení garáží na okolí bude srovnatelné se 
současným provozem povrchového parkoviště, které bude zrušeno. Vlivem provozu garáží nemůže 
dojít k překročení imisních limitů. 

V modelovém hodnocení kvality ovzduší (ATEM, 2011) bylo počítáno jak s vlivem sklonu, tak s vlivem 
studených startů. Rozjíždění automobilů se studenými motory do kopce je ve výpočtu emisí zahrnuto. 

Připojení areálu ulicí U družstva Práce pouze směrem k ulici Zelený pruh je požadováno MČ Praha 4 (č.j. 
P4/1R-54/12/OKAS/SZR ze dne 11. 1. 2011). 

Z hlediska podmínek území, zejména značné svažitosti terénu, nelze technicky vyřešit připojení garáže 
z Roškotovy ulice (vysoko nad úrovní garáže). Obdobně je obtížné, až nemožné, používat Roškotovu 
ulici pro příjezd na staveniště. 

9) Námitka č. 9. Námitka č. 6. Autoři dopisu ve svém vyjádření konstatují, že ulice U družstva Práce 
není způsobilá pro provoz staveništní dopravy. Nevyhovuje z hlediska šířky a povrchu. Dále žádají 
prošetření stavu ulice U družstva Práce. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Ulice U družstva Práce kapacitně vyhovuje pro provoz staveništní dopravy. V dalším stupni projektové 
dokumentace doporučuje zpracovatel posudku na žádost podatele námitky provést prošetření jejího 
stavu. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska.  

Zpracovatel posudku pro doplnění dodává, že otázka dopravního napojení záměru ve fázi výstavby  
i provozu bude dále řešena v dalších stupních projektové dokumentace a bude podléhat souhlasu 
příslušných orgánů státní správy. 

10) Námitka č. 10. Z hlediska ochrany ovzduší autoři dopisu konstatují, že při výpočtu znečištění 
ovzduší bylo vycházeno z chybného předpokladu snížení dopravní zátěže. 

Dokumentace EIA nedokládá citované tvrzení „…nicméně reálně byly účinky akutní expozice 
oxidu dusičitému pozorovány až při hodnotách na úrovni 500 µg.m-3“. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Vlivem odstranění polikliniky dojde k redukci počtu automobilů v území, a tím ke snížení zátěže v širší 
oblasti. Stanovení počtu pohybů stávající polikliniky bylo provedeno TSK-ÚDI hl. m. Prahy na základě 
místního šetření (příloha č. 4 posuzované dokumentace - Dopravně inženýrské podklady pro akci 
„Bytové domy Zelený Pruh“ úkol č. 11 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011). Zpracovateli posudku 
nepřísluší zpochybňovat dané vstupní podklady. Zpracovatel posudku upozorňuje na skutečnost, že 
dopravní data zpracovával subjekt, který je považován za oprávněnou autoritu pro zpracování 
dopravních studií a je garantem vstupních dat pro území hlavního města. 

Na uvedenou citaci „ ...nicméně reálně byly účinky akutní expozice oxidu dusičitému pozorovány až 
při hodnotách na úrovni 500 µg.m-3" by měla v dokumentaci EIA navazovat věta: „Naopak při vyšších 
koncentracích lze účinky považovat za prokázané.“ Tyto závěry vyplývají ze zhodnocení výsledků z 
mnoha studií na zvířatech i na lidských dobrovolnících (WHO: Air quality guidelines for particulate 
matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide - Global update 2005, WHO, 2006.). 

Dokumentace EIA uvádí na straně 59, že lze očekávat průměrné roční koncentrace benzenu, které se 
nacházejí na hranici přijatelného rizika. Autoři dopisu upozorňují, že záměr předpokládá překročení 
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hranice karcinogenního benzenu. Záměr předpokládá zvýšení karcinogenního rizika v lokalitě (severní 
hranice záměru - ul. U družstva Práce) za přijatelnou mez. 

V rámci propočtu pravděpodobnosti onemocnění z chronické expozice benzenu byl proveden výpočet 
koncentrací znečišťujících látek na počet obyvatel. Autoři dopisu konstatují, že z porovnání 
pravděpodobnosti onemocnění a odhadu počtu obyvatel pak dokumentace EIA vyvozuje neprůkaznost 
zdravotních rizik. Postup považují za zavádějící, nesprávný a nesouhlasí postupem. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Pro koncentrace benzenu ve vnějším ovzduší neexistuje bezpečná mez. Jak je uvedeno ve vyhodnocení, 
dle dostupných podkladů a v souladu s informacemi Státního zdravotního ústavu, je doporučeno 
uvažovat nejvyšší přijatelné hodnoty koncentrací benzenu v řádu 10-6. To v praxi znamená, že hodnoty 
pohybující se nejvýše v uvedeném řádu lze považovat za přijatelné. Ve výchozím stavu byly nejvyšší 
hodnoty karcinogenního rizika očekávány na úrovni 5,4 × 10-6, tedy ještě v pásmu přijatelného rizika. 
Nejvyšší nárůst míry karcinogenního rizika způsobený nárůstem průměrných ročních koncentrací 
benzenu byl vypočten na úrovni 1,5 × 10-7. Prostým součtem je možné odvodit, že i v případě 
kombinace nejvyšších hodnot ve výchozím stavu a nejvyššího nárůstu vlivem provozu záměru bude 
výsledná míra karcinogenního rizika maximálně 5,415 × 10-6. Z výše uvedeného je pak zcela zřejmé, 
že provoz záměru nezpůsobí zvýšení míry karcinogenního rizika nad přijatelnou hranici. 

Tvrzení připomínky, že: „Záměr předpokládá zvýšení karcinogenního rizika v lokalitě (severní hranice 
záměru – ul. U družstva Práce) za přijatelnou mez“ je nepravdivé. 

Jedinou hodnotou, která je vztahována k počtu obyvatel, je míra karcinogenního rizika a důvodem je 
porovnání, zda vypočtený nárůst může statisticky způsobit v dotčené populaci reálný nárůst případů 
onemocnění. 

Hodnocení rizik prokázalo, že vlivem provozu záměru nebude překročen imisní limit benzenu  
a nehrozí nárůst míry karcinogenního rizika nad přijatelnou míru. 

Autoři dopisu konstatují, že při zpřesnění vstupních údajů může být imisní situace spojená s realizací 
záměru daleko horší. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Dokumentace EIA vycházela z dostatečně přesných vstupních podkladů. 

11) Námitka č. 11. Dokumentace EIA nezohledňuje při výpočtu emisí ze studených startů předpoklad, 
že se automobily z hromadných garáží budou rozjíždět do 100 m svahu. Žádají doplnění 
dokumentace. 

Komentář zpracovatele posudku:  

V modelovém hodnocení kvality ovzduší (ATEM, 2011) bylo počítáno s vlivem studených startů.  

12) Námitka č. 12. Autoři dopisu poukazují na fakt, že přes předpoklad celkového snížení dopravní 
zátěže dojde k nárůstu dopravní zátěže v ulici U družstva Práce, kde je obytná zástavba. 

Komentář zpracovatele posudku: 

I přes navýšení dopravní zátěže nebude v ul. U družstva Práce docházet k překračování limitních 
hodnot hluku a znečištění ovzduší dle platné legislativy. 
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13) Námitka č. 13 Dokumentace EIA uvádí nejasné řešení výdechů z hromadných garáží. Autoři 
dopisu žádají o zakreslení výdechů ve výkresu. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Do garáží je vzduch přiváděn vraty a dále malými svislými šachtami podél jižní obvodové zdi 
parkingu, které jsou umístěny v zeleni parteru. Výdechy zařízení VZT jsou směrovány do šikmých 
zářezů – do míst, kde jsou terénní propojení mezi ozeleněným parterem na střeše parkingu  
a ulicí U družstva Práce. V těchto dvou „zářezech“ je vždy navržen vzrostlý strom a pod ním zeleň ve 
svahu kopírujícím zhruba průběh vyrovnávacího schodiště. Na boční straně zářezu vzniká 
trojúhelníková fasáda, která bude navržena jako žaluziová vyústka odvětrání garáží. Pozice jsou 
naznačeny v následujícím schématu. 

Schema 1: Pozice výdechů garáží 

. 

14) Námitka č. 15. Autoři dopisu konstatují, že při posuzování vlivu záměru na osvětlení a oslunění 
nebyl posuzován rodinný dvojdům na adrese U družstva Práce č.o. 76 a 78. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Rodinný dům č.o. 76 a 78 je umístěn v takové pozici, že na jih od jeho fasády se nachází prostor mezi 
domem A a obytným domem č. p. 1737. Při posuzování bodů na fasádě rodinného domu z hlediska 
oslunění bude pravděpodobně výseč slunečních paprsků 1. března přesahovat požadovaných 90 minut. 
Budova konzervatoře J. Ježka v prostoru mezi objektem A a čp. 1737 s ohledem na svoji výšku  
a relativně vysoké jižní slunce relevantně neovlivní oslunění rodinných domů, které by tak mělo 
vyhovovat požadavkům normy. Obdobně by neměla být podstatná změna zastínění rodinných domů 
v činiteli denní osvětlenosti roviny zasklení okna z vnější strany ve stavu se záměrem. Činitel denní 
osvětlenosti roviny zasklení okna z vnější strany by měl být vyhovující požadavkům normy. 
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V dalším stupni projektové dokumentace je vhodné doplnit posouzení oslunění a osvětlení objektu č.p. 
1477/78 a 1476/76. Daná připomínka je součástí návrhu stanoviska. 

15) Námitka č. 16.  Objekty záměru B, C, D tvoří souvislou optickou hradbu a jejich vliv na zastínění 
severního okolí (rodinných domů) je bezprecedentní. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Podmínky oslunění a denního osvětlení v okolních objektech nebudou nepřípustně zhoršeny stíněním 
projektovanou zástavbou (viz Příloha č. 8 posuzované dokumentace - Studie proslunění a denního 
osvětlení sousedních domů, včetně posouzení původního stavu; Ing. Jan Kaňka, červen 2010). 

16) Námitka č. 17. Autoři dopisu požadují předložení nezávislého odborného posudku včetně 
detailního popisu postupu v případě prokázání radonového rizika, zjištění důsledků a vlivů na 
životní prostředí a obyvatele. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Výstavba ani nové objekty nemohou zvýšit pronikání radonu do stávajících objektů. Ochrana 
posuzovaného záměru před pronikání půdního radonu z podloží bude řešena v dalších stupních 
projektové dokumentace.  

17) Námitka č. 18 Autoři dopisu nesouhlasí s faktem, že bude proveden pasport pouze u objektů  
v ul. U družstva Práce č. o. 92-104. Konstatují, že ostatní objekty v ulici mohou být vlivem stavby 
také poškozeny. Následně žádají o rozšíření pasportu na objekty U družstva Práce č. o. 92-104. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Na základě daného vyjádření doporučuje zpracovatel posudku rozšířit pasport objektů v ulici  
U družstva Práce i o další. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

18) Námitka č. 19 Autoři dopisu požadují podrobný geologický průzkum, statický posudek a garance, 
že nebude výrazněji narušena statika objektů v okolí stavby a návrh řešení v případě výskytu škod. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Podrobný geologický průzkum posouzení vlivů výstavby posuzovaného záměru na statiku okolních 
budou doloženy v dalších stupních projektové dokumentace. Daná podmínka je součástí návrhu 
stanoviska. 

Umístění záměru do území, i s ohledem na dané skutečnosti, bude podléhat souhlasu Odboru výstavby 
Městské části Praha 4. 

19) Námitka č. 20. Požadují, aby obyvatelé rodinných domů nebyli přehlíženi z hlediska vlivů záměru 
na osvětlení a oslunění jejich domů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Posuzovaná dokumentace se podrobně zabývala i vyhodnocením vlivů na oslunění a denní osvětlení. 
Vyhodnocení vycházelo ze samostatné přílohy č. 8 posuzované dokumentace (Studie proslunění  
a denního osvětlení sousedních domů, včetně posouzení původního stavu; Ing. Jan Kaňka, červen 
2010).   

20) Námitka č. 21. Dokumentace EIA uvádí v části C.III.10, že v objektu konzervatoře J. Ježka je 
registrován jeden obyvatel. Autoři dopisu nepovažují údaj za objektivní pro hodnocení vlivu na 
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obyvatelstvo, protože v objektu nachází mnohem víc obyvatel. Dále konstatují, dokumentace EIA 
neuvádí dvojdům na adrese U družstva Práce č. o. 70 a 80, který bude ovlivněn. Autoři vyjádření 
žádají o zohlednění výše uvedeného a úpravu údajů, které se týkají počtu zasažených obyvatel. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Jeden registrovaný obyvatel znamená 1 trvale bydlící (přihlášený k trvalému pobytu). Jak je patrné z 
tabulky 2 v příloze 3, bylo hodnocení provedeno pro 200 obyvatel, u nichž se předpokládá nárůst 
imisní zátěže a 2000 obyvatel, u nichž byl vypočten pokles zatížení. Dům čp. 76 a 80 není výslovně 
uveden, v hodnocení samozřejmě zahrnut je. 

21) Námitka č. 22. Autoři dopisu nesouhlasí s tvrzením dokumentace EIA, že území, do něhož má být 
záměr umístěn, je zatěžováno výrazně pod hranicí únosnosti. Pro toto tvrzení nejsou v oznámení 
žádné důkazy.  

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku tvrzení, že dotčené území je výrazně zatěžováno pod hranicí únosnosti komentuje 
již v příslušné části posudku. 

V místě výstavby ani nejbližším okolí nejsou překračovány imisní limity pro žádnou ze sledovaných 
látek. Podél ulic Zelený pruh nebo Jeremenkova byly zjištěny hodnoty hladin akustického tlaku nad 60 
dB ve dne a 50 dB v noci, nikde v území však nebylo zaznamenáno překročení hygienického limitu 
s korekcí pro starou zátěž. Území tak nelze považovat za území zatěžované nad míru únosného zatížení 
dané limity stanovenými platnou legislativou. 

22) Námitka č. 23. Autoři dopisu nesouhlasí s tvrzením dokumentace EIA, že realizací záměru dojde 
ke snížení akustické a imisní zátěže, nesouhlasí ani se závěry studií vlivů na obyvatelstvo  
a veřejné zdraví a požadují jejich přepracování. Autoři dopisu požadují přepracování na základě 
nově provedené dopravní studie, která bude vycházet ze skutečné dopravní situace a reálných 
předpokladů v území. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Dopravně-inženýrské podklady byly zpracovány TSK-ÚDI hl. m. Prahy. Výpočty intenzit automobilové 
dopravy na vybrané komunikační síti města a jeho regionu byly provedeny souborem programů PTV – 
VISION současně pro všechny druhy vozidel, vyjma autobusů PID. V dopravně-inženýrských 
podkladech je ve výhledovém stavu v roce 2014 se záměrem zahrnut nejen posuzovaný záměr,  
ale i výstavba administrativního objektu v ul. Zelený pruh 1560/99 (Jana Towers). Zdrojová a cílová 
doprava z ostatního území byla převzata z celoměstského dopravního modelu (odvozená na základě 
funkčních ploch a dalších charakteristik území dle územního plánu). Zpracovatel posudku upozorňuje 
na skutečnost, že dopravní data zpracovával subjekt, který je považován za oprávněnou autoritu pro 
zpracování dopravních studií a je garantem vstupních dat pro území hlavního města, a předpokládá 
tedy, že výhledové intenzity dopravy vycházejí z reálných předpokladů v území a skutečné dopravní 
situace.  

I v případě, že by zpracovatel posuzované dokumentace neprováděl srovnání výhledového stavu bez 
záměru a se záměrem, při kterém konstatuje, že v určitých místech posuzovaného území může docházet 
ke snížení akustické a imisní zátěže, stále tu zůstává fakt, že na základě výpočtů nebude docházet 
v území v souvislosti s posuzovaným záměrem k překračování limitních hodnot daných platnou 
legislativou. Na základě dané skutečnosti zpracovatel posudku konstatuje, že daný záměr je možné do 
území umístit. 
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23) Námitka č. 24. Autoři vyjádření požadují navržení závazného způsobu stavebních prací tak, aby 
mohl být posouzen jejich vliv na okolí. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Informace o organizaci a plánu výstavby jsou uvedeny v kap. B.I.6 posuzovaného záměru Popis 
technického a technologického řešení záměru. Informace jsou pro daný stupeň projektové 
dokumentace, a tedy i pro posouzení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění, dostačující.  

Další upřesnění organizace výstavby bude provedeno v dalších stupních projektové dokumentace. Na 
základě takto upřesněných informací bude aktualizováno i vyhodnocení vlivů na hluk a znečištění 
ovzduší.  

24) Námitka č. 25. Dokumentace EIA neuvádí provozní dobu stavebních strojů a zařízení. Autoři 
dopisu dále konstatují, že dokumentace neobsahuje informace o společném působení zdrojů hluku 
(stavba). 

Komentář zpracovatele posudku: 

Časový údaj o době provozu stavebních strojů je uveden v příloze č. 2 posuzované dokumentace 
(Akustická studie, ATEM, 2011). Doba nasazení stavebních strojů bude 8 hodin. 

V modelových výpočtech byla uvažována nejhorší situace – současná práce všech strojů na staveništi 
po celou dobu uvedenou v tabulce. V rámci hlukové studie byla navržena opatření ke snížení vlivu 
stavby na okolí – redukce doby nasazení nejhlučnějších strojů. Daná podmínka je součástí návrhu 
stanoviska. 

25) Námitka č. 26. Dle názoru autorů dopisu dokumentace EIA nezohledňuje kumulaci záměru 
s jinými záměru, a to jak ve fázi výstavby, tak provozu. Dále není vyčíslen vliv na pohodu bydlení 
(např. zhoršení osvětlení/oslunění, ztráta soukromí…) 

Komentář zpracovatele posudku: 

Vyhodnocení kumulativních vlivů ve fázi provozu záměru bylo v předložené dokumentaci provedeno. 
Zdrojová a cílová doprava vyvolaná záměrem Jana Tower byla zohledněna v podkladových 
intenzitách dopravy poskytnutých TSK/ÚDI jako podklad pro výpočet hlukového a imisního zatížení. 
Zdrojová a cílová doprava z ostatního území byla převzata z celoměstského dopravního modelu 
(odvozená na základě funkčních ploch a dalších charakteristik území dle územního plánu). 

Vyhodnocení kumulativních vlivů ve fázi výstavby provedeno nebylo. V dalších stupních projektové 
přípravy je tedy třeba prověřit a koordinovat případný souběh výstavby posuzovaného záměru 
s ostatními plánovanými záměry v nejbližším okolí. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

Vliv na pohodu bydlení, pokud souvisí s vyhodnocením složek životního prostředí jako např. osvětlení 
a oslunění, byl v rámci posuzované dokumentace proveden. Vyhodnocení vlivů na pohodu jiných 
aspektů, jako např. ztráta soukromí není v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění relevantní. 

26) Námitka č. 27. Autoři dopisu požadují zohlednit vliv záměru na zdravotní rizika dětí. 

 

Komentář zpracovatele posudku: 
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Vyhodnocení vlivů na zdraví obyvatel bylo v rámci posuzované dokumentace provedeno. Vyhodnocení 
vycházelo z přílohy č. 3 (Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, ATEM, 2011) a zahrnuje i vyhodnocení 
vlivů na zdraví dětí. 

27) Námitka č. 28. Dokumentace EIA neuvádí, jakým způsobem budou ošetřena rizika spojená  
s připojením obytného komplexu ke stávajícímu vodovodu v ul. U družstva Práce. Autoři dopisu 
dále konstatují, že v dokumentaci EIA není uveden vliv vibrací (zvl. během výstavby) na 
zdravotní stav obyvatel v okolí a na jejich hmotný majetek a požadují doplnění dokumentace. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Napojení záměru na stávající vodovodní řad v ul. U družstva Práce bude podléhat schválení správcem 
sítí PVS a. s. a provozovatelem PVK a. s., v němž bude nutné vyloučit i případná rizika spojená 
s připojením. 

Vyhodnocení vlivu vibrací nebylo v posuzované dokumentaci provedeno. Zpracovatel posudku v rámci 
kap. II.1. z hlediska problematiky vibrací konstatuje: 

K lokálnímu výskytu vibrací ve fázi výstavby záměru může dojít vlivem nasazení stavebních strojů 
(kompresory, hutnicí stroje, vibrační válce, vrtné soupravy, apod.) nebo při průjezdu těžkých 
nákladních automobilů. Projevy vibrací těchto zdrojů lze očekávat do vzdálenosti několika metrů od 
zdroje. Vzhledem ke vzdálenosti zdrojů od nejbližší chráněné zástavby se přenos vibrací do této 
zástavby nepředpokládá.  

V dalších stupních projektové dokumentace požaduje zpracovatel posudku prověřit možnost vzniku 
vibrací při provádění stavebních prací a vyloučit tak narušení statiky rodinných a bytových domů 
v okolí a rovněž statiku svahu za plánovanou budovou D záměru. Daná podmínka je součástí návrhu 
stanoviska.  

Vlastní provoz záměru nebude zdrojem vibrací, které by mohly mít nepříznivý vliv na okolí. Vliv 
vibrací z automobilové dopravy záměru či provozních zařízení (např. chladicí, vzduchotechnické 
jednotky) na okolní zástavbu se nepředpokládá. 

28) Námitka č. 29. Dokumentace EIA uvádí, že nebyly identifikovány významné negativní vlivy na 
hmotný majetek. Autoři dopisu s tvrzením nesouhlasí a konstatují, že realizací záměru by došlo 
k funkčnímu i finančnímu znehodnocení rodinných domů v ulici U družstva Práce. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Na základě závěrů vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
se nelze domnívat, že by v souvislosti s realizací záměru došlo k funkčnímu znehodnocení rodinných 
domů. Funkci těchto domů bude možné zachovat. Otázka finančního znehodnocení není v souvislosti 
s posuzováním vlivů na životní prostředí relevantní, resp. proces EIA neidentifikuje žádné relevantní 
důvody, které tvrzení námitky podporují. 

29) Námitka č. 30. Dokumentace EIA uvádí v části C.III.9. rozdělení zeleně na území záměru do 
několika celků. Autoři dopisu nesouhlasí s faktem, že dokumentace neuvádí následující celky: 

- souvislá bariéra zeleně v severní části plochy oddělující ul. U družstva Práce a parkoviště 
polikliniky, tvořená vzrostlým keřovým patrem, alejovou výsadbou lip a dále výsadbou třešně, 2 
bříz, ořechu. 
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-souvislé území zeleně podél východní strany polikliniky (viz obrázek 3), tvořené vzrostlými 
stromy a keři, a které navazuje na louku za chodníkem a dále do svahu keřovým porostem a 
dřevinami. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Uvedené části území nejsou v textu výslovně zmíněny, jak je však patrné z výkresu 17, byla zeleň na 
těchto lokalitách do hodnocení zahrnuta a počítá se s ní v posouzení vlivů na životní prostředí. 

30) Námitka č. 31. Autoři dopisu nesouhlasí s faktem, že souvislý pás zeleně, tvořící funkční bariéru, 
bude při realizaci záměru odstraněn a nahrazen garážemi (zeď s popínavou zelení a solitérní 
stromy na střeše garáží). Řešení dle jejich názoru nenahrazuje objem zeleně, který bude realizací 
záměru odstraněn. Na závěr připomínky žádají o vytvoření souvislého pásu funkční zeleně mezi 
rodinnými domy a objekty záměru. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Sadovým úpravám byla v rámci posuzované dokumentace věnována maximální pozornost a řešení 
sadových úprav je detailně propracováno (viz samostatná příloha č. 5 posuzované dokumentace - 
Inventarizace a návrh řešení pěstebních opatření dřevin; Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, 
červen 2010).  

V dalších stupních projektové dokumentace je požadováno návrh sadových úprav rozpracovat do větší 
podrobnosti. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

31) Námitka č. 32. Dokumentace EIA neuvádí informace o tom, jakým způsobem a za jakou dobu 
narostou vysázené vzrostlé stromy do rozměrů, které jsou uvedeny při výpočtech koeficientů 
zeleně. Autoři dopisu žádají o doplnění dokumentace EIA. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Vysazovány budou vysokokmenné stromy se zemním balem s obvodem kmene 14/16 cm a korunou 
založenou v minimální výšce 220 cm (ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní 
ustanovení) – tj. celková vysazovaná výška cca 4 m a keřové tvary stromů s výškou 125/150 cm. Tato 
velikost dřevin je zcela běžná pro výsadby ve veřejném prostoru, jedná se o kvalitní zapěstované 
standardně normované jedince, kteří budou po výsadbě plně prosperovat. Případná výsadba 
vzrostlejších dřevin je problematická, dochází u nich k velkému úhynu a pomalému přizpůsobení se 
novým podmínkám. Vysazené dřeviny zcela naplní parametry KZ. Dostatečného vzrůstu pro 
plnohodnotné plnění funkcí městské zeleně stromy dosahují v horizontu cca 5 až 10 let. 

32) Námitka č. 33. Dokumentace EIA neuvádí informaci, že největší lípa podél ul. U družstva Práce 
byla poničena (naříznuta). Lípa byla určená k přesazení. Autoři dopisu žádají o doplnění 
dokumentace EIA. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovateli posudku nepřísluší zpětně posuzovat, zda byla zeleň nacházející se v zájmovém území 
cíleně poškozena a kdo je za danou škodu zodpovědný. Daná skutečnost by měla být kontrolována, 
v případě podání stížnosti i vyšetřena, příslušnými orgány státní správy.  

Daná skutečnost nemá vliv na celkové hodnocení záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., v platném znění. 
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33) Námitka č. 34. Autoři dopisu požadují z dokumentace EIA vyjmout z ploch zeleně plochy 
zatravňovacích tvárnic. Mimoto jsou nevhodně určeny k pravidelnému příjezdu automobilů na 
parkoviště konzervatoře J. Ježka. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Koeficient zeleně je spočítán dle metodického pokynu k ÚP SÚ hl. m. Prahy. Správnost výpočtu byla 
potvrzena vydáním modifikace dokumentace k úpravě ÚP SÚ hl. m. Prahy (Hl. m. Praha, ÚRM, č.j. 
8724/2010 ze dne 29. 11. 2010) i vyjádřením ke stavbě (Odbor stavební MČ Praha 4, č.j. 
P4/136121/10/OST/FATU), dle kterého je záměr v souladu se závaznou i směrnou částí územního 
plánu. Zatravňovací panely (plastové Ecoraster) jsou započítány (reálný podíl zeleně) do ploch zeleně 
(trávníku), protože se jedná o plochy, které budou pojízdné zcela výjimečně, a to jen požárními vozidly 
v případě zásahu, resp. budou sloužit (u objektu C a D) pro přístup mechanizace k vedením 
inženýrských sítí v případě havárie (požadavek PVK a.s. a PT a.s.). Ecoraster tedy zaroste totálně do 
travnaté plochy, růst bude podpořen závlahovým systémem. Takto zpevněná travnatá plocha nebude 
mít o nic horší kvalitativní působení zeleně než běžné travnaté plochy.  

Dle výkresu 18 posuzované dokumentace nejsou zatravňovací panely Ecoraster na parkovišti 
konzervatoře J. Ježka použity. 

12.  Vlasta Tichá 
Praha, dopis ze dne 10. 1. 2012 

Podstata vyjádření: 

Podatelka vyjádření vyjadřuje opětně svůj kategorický nesouhlas s posuzovaným záměrem. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Vyjádření neobsahuje žádné konkrétní připomínky související s posuzováním vlivů na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, na které by mohl zpracovatel posudku reagovat. 

Zpracovatel posudku bere vyjádření na vědomí. 

13. Danuše Valentová, Radim Smetka, Martin Vavrouš 
Praha, dopis ze dne 11. 1. 2012 

Podstata vyjádření: 

Danuše Valentová, Radim Smetka a Martin Vavrouš  (spoluvlastníci bytu č. 1737/601 v domě č.p. 
1737, Roškotova 6, Praha 4) ve svém vyjádření k předkládané dokumentaci EIA konstatují, že 
dokumentace zohledňuje minimum připomínek zjišťovacího řízení. 

1) Autoři dopisu konstatují, že z hlediska kvality bydlení dokumentace EIA zcela opomíná potřebu 
zajištění lékařské péče obyvatel lokality. Tvrzení, že zdravotní péče poskytovaná v poliklinice 
Zelený pruh bude poskytována v poliklinice Budějovická, označují za nepravdivé. Následně 
konstatují, že prostor, do kterého by se měli nastěhovat lékaři ze Zeleného pruhu, v poliklinice 
Budějovická chybí, načež vyzdvihují některé specializace a lůžkovou část polikliniky Zelený pruh. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Daná otázka není v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění relevantní, resp. proces EIA neidentifikuje žádné relevantní důvody, které tvrzení 
námitky podporují. 
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Dokumentace EIA nezohledňuje stávající kapacitu předškolní a školní vybavenosti území. Dále autoři 
dopisu konstatují, že realizace záměru má proběhnout na území s třídou využití všeobecně smíšené, tj. 
i pro zdravotnictví, kulturu, služby, sport a veřejné vybavení. Bytová výstavba je na takovém území 
možná, ale mělo by se zohlednit, že přináší zvýšené nároky na kapacitu služeb poskytovaných v dané 
lokalitě a zdůrazňují, že v současnosti převažuje nabídka bytů nad poptávkou. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Dle vyjádření Odboru stavebního Městské části Praha 4, který konstatuje, že posuzovaný záměr je 
v souladu se závaznou i směrnou částí územního plánu. Dostatečná občanská vybavenost území není 
v souvislosti s posouzením vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
znění relevantní. 

V rámci předložené dokumentace EIA je v plánu realizace výstavby 9. až 12. podlažních budov i 
přesto, že podle Konceptu územního plánu hl. m. Prahy jsou zde možné stavby max. do 8 podlaží. 
Vzhledem k okolí, kde jsou převážně vilové a nízkopodlažní domy a dva panelové domy autoři dopisu 
konstatují, že jsou budovy záměru příliš vysoké. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovateli posudku nepřísluší rozporovat vyjádření dotčených orgánů státní správy, v jejichž 
kompetenci je posouzení souladu s územně-plánovací dokumentací. 

Autoři dopisu konstatují, že vysoké obytné domy záměru zničí dosavadní výhledy a soukromí 
obyvatel v sousedství. Realizací záměru dojde k snížení prodejní hodnoty stávajících nemovitostí. 
V souvislosti se snížením prodejní hodnoty bytů vznáší dotaz: Kdo obyvatelům doplatí rozdíl v ceně 
bytu? Podle jejich vyjádření investor ignoruje doporučení Rady MČ Praha 4 a Magistrátu hl. m. Prahy. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Otázka hodnoty nemovitostí je v souvislosti s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění irelevantní, resp. proces EIA neidentifikuje žádné relevantní 
důvody, které tvrzení námitky podporují. 

Autoři dopisu konstatují, že včlenění výškových domů do zástavby nízkopodlažních rodinných a 
bytových domů, povede k razantnímu snížení kvality života v této lokalitě. Dále uvádí, že provoz 
polikliniky se odehrává jen v pracovní dny v době cca od 8 do 16 hod. V době pracovního klidu má 
tato lokalita klidný, odpočinkový charakter. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě závěrů vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné důvody 
k jeho odmítnutí. Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá výrazné narušení kvality života 
v lokalitě vlivem „provozu“ obytných objektů mimo dobu pracovního klidu. 

Dokumentace EIA podhodnocuje dopad výstavby záměru na zdraví a pohodu současných obyvatel 
lokality (nadměrná prašnost a hluk). Dokumentace neuvažuje možný únik radonu z podloží v místě 
výstavby a nakládání se zasaženou zeminou. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě závěrů vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné důvody 
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k jeho odmítnutí. Zdravé životní podmínky jsou kodifikovány legislativními normami (hygienickými 
limity, nejvyššími přípustnými koncentracemi znečišťujících látek, atp.). Provedená hodnocení 
prokázala dodržení těchto norem, a proto je realizace záměru možná a zpracovatel posudku neshledal 
závažné důvody k odmítnutí záměru. 

Výstavba ani nové objekty nemohou zvýšit pronikání radonu do stávajících objektů. Ochrana 
posuzovaného záměru před pronikání půdního radonu z podloží bude řešena v dalších stupních 
projektové dokumentace.  

Množství radonu v zemině je tak malé, že v krátkodobých dávkách nemá žádné akutní účinky na 
zdraví, je na hranici detekce přístroji. 

2) Z hlediska ochrany ovzduší autoři dopisu nesouhlasí se závěrem dokumentace EIA, že dojde 
k poklesu emisí v důsledku zrušení stávající polikliniky Zelený pruh. Podle jejich názoru dojde 
v době pracovního klidu k významnému nárůstu emisí ve fázi výstavby projektu. Studie znečištění 
ovzduší nebere v úvahu provoz polikliniky Zelený pruh v běžné denní pracovní době. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Stanovení počtu pohybů stávající polikliniky bylo provedeno TSK-ÚDI hl. m. Prahy na základě 
místního šetření (příloha č. 4 posuzované dokumentace - Dopravně inženýrské podklady pro akci 
„Bytové domy Zelený Pruh“ úkol č. 11 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011). 

Zpracovatel posudku upozorňuje na skutečnost, že dopravní data zpracovával subjekt, který je 
považován za oprávněnou autoritu pro zpracování dopravních studií a je garantem vstupních dat pro 
území hlavního města. Zpracovateli posudku nepřísluší zpochybňovat dané vstupní podklady. 

Vyhodnocení kvality ovzduší i vyhodnocení vlivů na akustickou situaci je provedeno v souladu 
s platnou legislativou. Z výsledků vyhodnocení vyplývá, že realizace posuzovaného záměru je 
z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možná. V případě 
potřeby byla navržena opatření, která jsou součástí návrhu stanoviska. 

3) Z hlediska dopravního řešení autoři dopisu nesouhlasí se závěry dokumentace EIA, že demolicí 
stávající polikliniky Zelený pruh a realizací záměru dojde k poklesu dopravy. Údaj o intenzitě 
dopravy, kdy je uvažováno 700 průjezdů osobních automobilů denně považují za neobjektivní. 
Východisko je podpořeno vyjádřením p. Cabejška, který je provozovatel parkoviště u polikliniky 
Zelený pruh. Podatel vyjádření na parkoviště neviděl nikdy více jak 30 aut najednou. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Stanovení počtu pohybů stávající polikliniky bylo provedeno TSK-ÚDI hl. m. Prahy na základě 
místního šetření (příloha č. 4 posuzované dokumentace - Dopravně inženýrské podklady pro akci 
„Bytové domy Zelený Pruh“ úkol č. 11 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011), nikoliv tedy na základě 
vyjádření p. Cabejška (provozovatel parkoviště). 

Zpracovateli posudku nepřísluší zpochybňovat dané vstupní podklady. 

Autoři dopisu konstatují, že předložená dokumentace EIA neuvádí, že při povolení stavby domu 
v ulici Roškotova 1737, byla řešena doprava v klidu na stávajícím parkovišti, které bylo z neznámých 
důvodů prodáno investorovi. Dané parkoviště využívají i návštěvníci jiných institucí v jeho blízkém 
okolí. Dále poukazují na nedodržené sliby investora o přestavbě podzemí domu v ulici Roškotova 
1737 na parkovací stání pro větší počet automobilů. Konstatují, že s nárůstem automobilové dopravy 
v souvislosti s novou výstavbou bude dopravní situace lokality neúnosná.  
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Komentář zpracovatele posudku: 

Požadavek náhrady parkovacích stání na soukromém pozemku investora za rušená je neopodstatněný 
a dle platných právních úprav nevymahatelný. Potřebu parkovacích stání si vlastníci nemovitostí musí 
řešit na svých pozemcích, případně smluvně zajistit jiným způsobem. Daný požadavek není 
v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
relevantní. 

Posuzovaný záměr bude v souladu s vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy disponovat dostatečným 
množstvím parkovacích stání, aby doprava generovaná záměrem nezabírala parkovací stání mimo 
vlastní pozemek záměru.  

V důsledku realizace záměru dojde s ohledem na současný stav k nárůstu průjezdu automobilů ve 
večerních hodinách a v době pracovního klidu. S nárůstem dopravy o dopravu posuzovaného záměru 
souvisí zhoršení pohody bydlení a zvýšení emisí a hluku. Autoři dopisu nesouhlasí s tvrzením 
dokumentace EIA, že změnou užívání prostoru dojde ke snížení dopravních pohybů v prostoru 
bývalého parkoviště polikliniky i na okolních komunikacích. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě závěrů vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné důvody 
k jeho odmítnutí. Zdravé životní podmínky jsou kodifikovány legislativními normami (hygienickými 
limity, nejvyššími přípustnými koncentracemi znečišťujících látek, atp.). Provedená hodnocení 
prokázala dodržení těchto norem, a proto je realizace záměru možná a zpracovatel posudku neshledal 
závažné důvody k odmítnutí záměru. 

V případě potřeby byla navržena ochranná opatření, která jsou součástí návrhu stanoviska. 

Stanovení počtu pohybů stávající polikliniky bylo provedeno TSK-ÚDI hl. m. Prahy na základě 
místního šetření (příloha č. 4 posuzované dokumentace - Dopravně inženýrské podklady pro akci 
„Bytové domy Zelený Pruh“ úkol č. 11 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011). 

Ve výhledovém stavu dojde umístěním záměru k úbytku počtu PS v území, a tím dojde i poklesu intenzit 
vyvolané dopravy, která se odvíjí i od rozdílné obrátkovosti dopravy pro jednotlivé funkce. 

Autoři dopisu požadují, aby dokumentace EIA řešila dopravní napojení objektů záměru tak, aby 
vyvolaná doprava minimálně přitížila ulici U družstva Práce, se zaměřením na inkriminovaný úsek v 
místě křížení ulic U družstva Práce a Roškotova. Dále konstatují, že komunikace U družstva Práce 
navrhovanému řešení dopravy kapacitně nevyhovuje. Dle jejich názoru předkládaná dokumentace EIA 
podcenila otázku průjezdnosti stávající dopravní sítě. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Ulice U družstva Práce je kapacitně vyhovující pro současné i navrhované dopravní zatížení. 

Posuzovaný záměr nebude situaci v ulici U družstva Práce zhoršovat, potřeba stání pro dopravu  
v klidu je řešena v garážích vlastního objektu a na vlastním pozemku. Pro zmírnění neutěšené situace 
navíc investor připravuje rezervu parkovacích stání (stání nad požadavky dané vyhláškou č. 29/1999 
Sb., hl. m. Prahy), kterou je připraven nabídnout pro potřeby okolních objektů. 

Zpracovatel posudku pro doplnění dodává, že otázka dopravního napojení záměru ve fázi výstavby  
i provozu bude dále řešena v dalších stupních projektové dokumentace a bude podléhat souhlasu 
příslušných orgánů státní správy. 
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Z hlediska parkovacích stání nového záměru konstatují, že celkový počet parkovacích stání uvedený 
v dokumentaci EIA je vzhledem k předimenzovanému projektu nedostatečný. Dále bylo konstatováno, 
že záměr nezahrnuje parkovací stání pro návštěvníky komerčních ploch v parteru nových bytových 
domů, čímž dojde k navýšení automobilů parkujících na komunikacích v okolí záměru. 

Situaci navíc zhorší již schválená výstavba administrativní budovy Jana Tower, která s sebou přinese 
zrušení stávajících parkovacích míst v okolí areálu Kuta centra. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Rozsah navržených parkovacích stání vyplývá z výpočtu dopravy v klidu a plně odpovídá požadavkům 
vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy. Ve výsledku je navrženo víc stání, než vyhláškou požadované 
minimum. V tomto výpočtu i návrhu jsou již zahrnuta potřebná stání pro návštěvníky bytů  
i komerčních ploch a tato stání jsou volně přístupná na vlastním pozemku, s parkováním na 
komunikaci U družstva Práce se nepočítá. 

Řešení nároků záměru Jana Tower na dopravu v klidu není předmětem posuzovaného záměru. 

Z hlediska dopravního napojení se domnívají, že je třeba zhodnotit dopravní vazby v širším okolí  
a dopravní zatížení v důsledku výstavby administrativního centra Jana Tower. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zdrojová a cílová doprava vyvolaná záměrem Jana Tower byla zohledněna v podkladových 
intenzitách dopravy poskytnutých TSK/ÚDI (viz Příloha č. 4 posuzované dokumentace - Dopravně 
inženýrské podklady pro akci „Bytové domy Zelený Pruh“ úkol č. 11 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 
2011) jako podklad pro výpočet hlukového a imisního zatížení. 

Autoři dopisu konstatují, že současná kapacita spojů MHD, a to i s ohledem na výstavbu Jana Tower a 
nedořešené otočky autobusu č. 205 není pro realizaci záměru dostatečná. Dle jejich názoru je třeba 
vzít v úvahu též vliv zvýšeného provozu na bezpečnost školáků v ulici Zelený Pruh. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Otázka bezpečnosti volného pohybu dětí v souvislosti s výstavbou záměru náleží do dalších stupňů 
projektové dokumentace. V dalších stupních projektové dokumentace je nutné prověřit a ve spolupráci 
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy prověřit technické a organizační možnosti zajištění 
dostatečné bezpečnosti volného pohybu dětí v okolí posuzovaného záměru. Daná podmínka je součástí 
návrhu stanoviska. 

Nároky záměru na hromadnou dopravu byly řešeny. Bilance dopravy v klidu (požadovaný počet PS) 
dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy (tabulka B.7 posuzované dokumentace) je stanovena i na 
základě koeficientů vlivu území a jeho dopravní obsluhy.  

4) Z hlediska zeleně autoři dopisu konstatují, že předložená dokumentace EIA uvádí nepřesný poměr 
zeleně. Do poměru zastavěné plochy a plochy zeleně byla započtena i zeleň u jiných objektů 
v Roškotově ulici. Domnívají se, že záměr zasahuje do plochy se zvýšenou ochranou zeleně, tato 
zeleň bude záměrem likvidována. Podle jejich názoru je navržená plocha zeleně záměru 
nedostatečná, dokumentace EIA nepočítá s plnohodnotnou výsadbou dřevin a zeleně, plánované 
přesazení některých dřevin není reálné. 

Komentář zpracovatele posudku: 
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Správnost výpočtu koeficientu zeleně byla potvrzena vydáním modifikace dokumentace k úpravě ÚP 
SÚ hl. m. Prahy (Hl. m. Praha, ÚRM, č.j. 8724/2010 ze dne 29. 11. 2010, Příloha č. 2 posuzované 
dokumentace) i vyjádřením ke stavbě (Odbor stavební MČ Praha 4, č.j. P4/136121/10/OST/FATU), 
dle kterého je záměr v souladu se závaznou i směrnou částí územního plánu. 

5) Z hlediska osvětlení a oslunění autoři dopisu konstatují, že předložená dokumentace EIA neřeší 
osvětlení a oslunění domu (Roškotova č. p. 1737), realizací záměru dojde k celkovému zhoršení 
osvětlení a oslunění domu v Roškotově ulici a záměr bude bránit obyvatelům domu ve výhledu na 
východ, čímž dojde k omezení osvětlení a oslunění východních bytů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Vzhledem k pozici domu č. p. 1737 je navržená výstavba mimo dráhu slunce dne 1. 3., což je den, kdy 
se dle ČSN 73 4301 „Obytné budovy“ posuzuje proslunění bytů. Obytný dům č. p. 1737 tedy vzhledem 
ke své poloze nemůže být novou zástavbou zastíněn. Denní osvětlení domu č. p. 1737 je v dokumentaci 
prověřeno výpočtem pomocí kontrolních bodů č. 18–24. Z výsledků vyplývá, že podmínky denního 
osvětlení okolních objektů nebudou projektovanou zástavbou nepřípustně zhoršeny. 

6) Dokumentace EIA neřeší v souvislosti s plánovanou výstavbou dvoupodlažních garáží stabilitu 
geologického podloží okolních domů. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Posouzení vlivů výstavby posuzovaného záměru na statiku okolních budov náleží do dalších stupňů 
projektové dokumentace. Umístění záměru do území, i s ohledem na dané skutečnosti, bude podléhat 
souhlasu Odboru výstavby Městské části Praha 4. 

7) Dokumentace EIA nezohledňuje kumulativní vlivy plánovaných staveb (např. Jana Tower). Autoři 
dopisu konstatují, že dokumentace EIA uvádí zkreslené závěry. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Vyhodnocení kumulativních vlivů záměru bylo v předložené dokumentaci provedeno. Zdrojová a 
cílová doprava vyvolaná záměrem Jana Tower byla zohledněna v podkladových intenzitách dopravy 
poskytnutých TSK/ÚDI jako podklad pro výpočet hlukového a imisního zatížení. Zdrojová a cílová 
doprava z ostatního území byla převzata z celoměstského dopravního modelu (odvozená na základě 
funkčních ploch a dalších charakteristik území dle územního plánu). 

8) Plánovaná doba trvání demolice budovy polikliniky a výstavby nových objektů a s tím spojená 
prašnost, hlučnost, omezení dopravy těžkými vozy povede k neúnosnému dlouhotrvajícímu 
zatížení životního prostředí. Dokumentace neuvažuje možný únik radonu z podloží v místě 
výstavby a nakládání se zasaženou zeminou. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru je na základě závěrů vyhodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné důvody 
k jeho odmítnutí. 

Výstavba ani nové objekty nemohou zvýšit pronikání radonu do stávajících objektů. Ochrana 
posuzovaného záměru před pronikání půdního radonu z podloží bude řešena v dalších stupních 
projektové dokumentace.  
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9) Autoři dopisu konstatují, že v dokumentaci EIA je zakreslen zábor pozemku přiléhajícího k domu 
Roškotova 1737/6. Zábor pozemku zamezí přístup ke garážím domu, popelářům ke kontejnerům 
s odpadem a mentálně postiženým spoluobčanům do Občanského sdružení Pohoda. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Bude se jednat o dočasný zábor chodníku pouze na nezbytnou dobu potřebnou k realizaci elektrického 
vedení. Na místě budou provedena taková dopravně inženýrská opatření (kovové lávky – přejezdy 
výkopu apod.), aby přístup k objektu a užívání parkovacích míst, garáží a odvoz odpadu nebyly 
narušeny. 

10) Na závěr svého vyjádření k dokumentaci EIA autoři dopisu konstatují, že realizací záměru dojde 
ke změně doposud klidné lokality v sídlištní lokalitu s negativy jako zhoršení dopravní situace, 
ztráta soukromí, ztráta klidu v době pracovního volna a pokles ceny okolních nemovitostí. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Na základě závěrů vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
se nelze domnívat, že by v souvislosti s realizací záměru došlo k funkčnímu znehodnocení rodinných 
domů. Funkci těchto domů bude možné zachovat. Otázka poklesu ceny okolních nemovitostí není 
v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
relevantní, resp. proces EIA neidentifikuje žádné relevantní důvody, které tvrzení námitky podporují. 

14.  Ing. Cima, Dr. Cimová, Cima MBA, Bc. Cima 
Praha, email 

Podstata vyjádření: 

Podatelé vyjádření nesouhlasí s dokumentací EIA. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Vyjádření neobsahuje žádné konkrétní připomínky související s posuzováním vlivů na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, na které by mohl zpracovatel posudku reagovat. 

Zpracovatel posudku bere vyjádření na vědomí. 

15.  Anonymní dopis 
dopis ze dne 7. 1. 2012 

Podstata vyjádření: 

Autoři dopisu vyslovují zásadní nesouhlas s realizací záměru, požadují přehodnocení rozsahu záměru, 
na základě následujících připomínek k předložené dokumentaci EIA: 

1) Autoři dopisu nesouhlasí s tvrzením dokumentace EIA, že posuzovaný záměr je v souladu 
s charakterem území. Konstatují, že objekty záměru jsou rozměrné a nevyhovující pro umístění do 
lokality záměru. Autoři dopisu uvádějí, že posuzování návaznosti záměru je pouze vizuální 
z dálkových pohledů, nerespektuje terén a není objektivní (uvádí příklad, že srovnání nejvyšší 
horizontální linie tvořené staršími panelovými domy v Kubištově ulici neodpovídá objektům 
záměru). Dále konstatují, že záměr nepředpokládá mezistupeň mezi okolními rodinnými domy a 
vícepodlažními bytovými domy záměru. Na závěr připomínky konstatují, že dokumentace EIA 
neobsahuje vizualizace z bezprostředního okolí záměru. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Součástí posuzované dokumentace je Příloha č. 7 Rezidence Zelený pruh; Posouzení vlivu navrhované 
stavby a využití území na krajinný ráz, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 2010. Ze závěrů této studie vyplývá, 
že z hlediska estetických hodnot a prostorových vztahů (vizuální charakteristiky), které mohou vytvářet 
harmonické měřítko, či vztahy v území lze konstatovat, že uvažovaná výstavba věžových domů 
nezasáhne do charakteru území nepřípustným způsobem. I přes značnou výšku staveb nedojde 
k nárůstu vertikály v prostoru, která je zde na této úrovni již přítomna. Výše na horizontu stojící 
izolované objekty dosahují větší vertikály a tím silnější dominanty v prostoru. Zde posuzovaný obytný 
soubor výškově navazuje na blízkou zástavbu a nevyvolá tak dojem vizuálně nevhodného prvku, který 
by byl v konfliktu se současným rázem území.  

Součástí dané přílohy jsou i vizualizaci z bezprostředního okolí záměru. 

2) Autoři dopisu konstatují, že posuzovaný záměr dokumentace EIA je v rozporu s Konceptem 
územního plánu hl. m. Prahy. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovateli posudku nepřísluší posuzovat, zda je záměr v souladu s územně-plánovací dokumentací, 
která není vydána. 

3) Poukazují na fakt, že se objekty záměru snižují ve směru východ-západ, což není s ohledem na 
původní zástavbu rodinných domů, ale jen s ohledem na výhledy z objektů záměru. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Daná připomínka nemá vliv na celkové hodnocení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění. 

4) Z hlediska dopravy autoři dopisu považují řešení dopravy záměru za neobjektivní a nevhodné 
z následujících důvodů: 

- Počet vozidel přijíždějících na polikliniku Zelený pruh byl dle jejich názoru nadhodnocen. 

- Dokumentace EIA nezohledňuje minimální provoz polikliniky Zelený pruh o víkendech a státních 
svátcích. 

- Celkový počet parkovacích stání záměru (173 parkovacích stání) považují autoři dopisu za 
nedostatečný a předpokládají reálné navýšení na 250 parkovacích stání záměru. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpochybnění nadhodnocení počtu přijíždějících vozidel na polikliniku Zelený pruh je neopodstatněné. 
Stanovení počtu pohybů stávající polikliniky bylo provedeno TSK-ÚDI hl. m. Prahy na základě 
místního šetření (příloha č. 4 posuzované dokumentace - Dopravně inženýrské podklady pro akci 
„Bytové domy Zelený Pruh“ úkol č. 11 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011). Zpracovatel posudku 
upozorňuje na skutečnost, že dopravní data zpracovával subjekt, který je považován za oprávněnou 
autoritu pro zpracování dopravních studií a je garantem vstupních dat pro území hlavního města. 

Zpracovatel posudku konstatuje, že umístění záměru do území je na základě závěrů vyhodnocení vlivů 
záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění možné a neshledal závažné 
důvody k jeho odmítnutí. Výpočet hluku a znečištění ovzduší byl proveden v souladu s platnou 
legislativou. 
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Počet navržených parkovacích stání (celkem 228 stání místo zde chybně uváděných 173) vyplývá  
z výpočtu dopravy v klidu a plně odpovídá požadavkům vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy. 

5) Dokumentace EIA nezohledňuje nepřetržitý provoz automobilové dopravy záměru (tj. včetně 
víkendů a státních svátků). 

Komentář zpracovatele posudku: 

Vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí bylo provedeno v souladu s platnou legislativou. 

6) Autoři dopisu nesouhlasí se svedením dopravy záměru do ulice U družstva Práce. Konstatují, že 
vlivem staveništní dopravy záměru dojde k dvojnásobnému přetížení komunikace. 

Podle jejich názoru se budou znečišťující látky z výdechů hromadných garáží šířit díky svažitému 
terénu do oken obyvatel okolních rodinných domů. 

Upozorňují, že po zprovoznění záměru bude veškerá automobilová doprava záměru jezdit po trase U 
družstva Práce – Zelený pruh. Dále konstatují, že v souvislosti s realizací záměru dojde 
k výraznějšímu zhoršení imisní zátěže, než ke zhoršení, které je uvedeno v dokumentaci EIA. 

Autoři dopisu nesouhlasí s faktem, že bude proveden pasport pouze u objektů v ul. U družstva Práce  
č. o. 92-104. Konstatují, že ostatní objekty v ulici mohou být vlivem stavby také poškozeny. 

Z hlediska nedostatečné dopravní kapacity ulice U družstva Práce navrhují využít pro dopravu záměru 
Roškotovu ulici. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Ulice U družstva Práce kapacitně vyhovuje i pro provoz staveništní dopravy. Případné poškození 
komunikace nad rámec běžného opotřebení provozem bude po ukončení výstavby opraveno podle 
podmínek správce komunikace (TSK). Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska.  

Zpracovatel posudku pro doplnění dodává, že otázka dopravního napojení záměru ve fázi výstavby  
i provozu bude dále řešena v dalších stupních projektové dokumentace a bude podléhat souhlasu 
příslušných orgánů státní správy. 

Z hlediska podmínek území, zejména značné svažitosti terénu nelze technicky vyřešit připojení garáže z 
Roškotovy ulice (vysoko nad úrovní garáže). Dvoupatrová garáž je umístěna v zářezu svahu. I 
umístění vjezdů do garáží využívá průběhu svahu, resp. podélného sklonu komunikace U družstva 
Práce tak, že dvoupatrová garáž nemá vnitřní vertikální cesty. Jednotlivá patra nejsou vzájemně 
propojena. Nepoužití rampových systémů mimo jiné umožňuje omezit emise z automobilového 
provozu. 

Požadavek dopravního připojení záměru při výjezdu z garáží pouze s levým odbočením do ulice U 
družstva Práce směrem na křižovatku s ulicí Zelený pruh požaduje Městská část Praha 4 (č.j. P4/1R-
54/12/OKAS/SZR ze dne 11. 1. 2011). 

Vzhledem k velikosti garáží a jejich určení (bytové domy s malou obrátkovostí) a neexistenci ramp 
mezi podlažími (pojezdy se realizují pouze po rovině, nikoliv ve sklonu, kdy dochází k nárůstu emisí), 
bude působení emisí z garáží na imisní situaci velmi malé a rozptylová studie prokázala (viz příloha č. 
1 posuzované dokumentace - Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí, modelové hodnocení 
kvality ovzduší, ATEM, 2011), že i při odvětrání garáží v úrovni parteru nedojde v místě k překročení 
imisních limitů ani k výraznému zhoršení kvality ovzduší.  
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V dalších stupních projektové dokumentace musí být prokázáno samostatným hodnocením, že výdechy 
významně nezhorší kvalitu ovzduší ve svém okolí. Zároveň bude v dalších stupních projektové 
dokumentace prověřena možnost odvětrání nad střechy objektů. Dané podmínky jsou součástí návrhu 
stanoviska. 

Na základě daného vyjádření doporučuje zpracovatel posudku rozšířit pasport objektů v ulici  
U družstva Práce i o další. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

7) Autoři dopisu nesouhlasí s faktem, že souvislý pás zeleně, tvořící funkční bariéru, bude při 
realizaci záměru odstraněn a nahrazen garážemi (zeď s popínavou zelení a solitérní stromy na 
střeše garáží). Řešení dle jejich názoru nenahrazuje objem zeleně, který bude realizací záměru 
odstraněn. Poměr zastavěné plochy a plochy zeleně označují za nepřesný, protože do poměru byla 
započítána zeleň u jiných objektů v ulici Roškotova a plocha zatravňovacích tvárnic. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Správnost výpočtu koeficientu zeleně byla potvrzena vydáním modifikace dokumentace k úpravě ÚP 
SÚ hl. m. Prahy (Hl. m. Praha, ÚRM, č.j. 8724/2010 ze dne 29. 11. 2010) i vyjádřením ke stavbě 
(Odbor stavební MČ Praha 4, č.j. P4/136121/10/OST/FATU), dle kterého je záměr v souladu se 
závaznou i směrnou částí územního plánu. 

Sadovým úpravám byla v rámci posuzované dokumentace věnována maximální pozornost a řešení 
sadových úprav je detailně propracováno (viz samostatná příloha č. 5 posuzované dokumentace - 
Inventarizace a návrh řešení pěstebních opatření dřevin; Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, 
červen 2010).  

V dalších stupních projektové dokumentace je požadováno návrh sadových úprav rozpracovat do větší 
podrobnosti. Tato podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

8) Konstatují, že zprovozněním záměru dojde k zhoršení osvětlení a oslunění stávajících pozemků a 
bytů, ztrátě soukromí, navýšení dopravní, imisní a hlukové zátěže (především ve fázi výstavby 
záměru) a znehodnocení stávajících nemovitostí. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Na základě závěrů vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
se nelze domnívat, že by v souvislosti s realizací záměru došlo k funkčnímu znehodnocení rodinných 
domů. Funkci těchto domů bude možné zachovat. Otázka poklesu ceny okolních nemovitostí není 
v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
relevantní, resp. proces EIA neidentifikuje žádné relevantní důvody, které tvrzení námitky podporují. 

16.  Jana Slabá, Jan Stárek, Alžběta Stárková, Dalibor Štys, Filip Štys, Terezie Štysová 
 dopis ze dne 6. 1. 2012 

Podstata vyjádření: 

Autoři dopisu ve svém vyjádření k dokumentaci EIA konstatují, že dokumentace nezahrnuje 
vypořádání některých připomínek MČ Prahy 4, které Městská část vznesla ve zjišťovacím řízení. Na 
základě svého tvrzení vznáší připomínky k dokumentaci EIA. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Dané připomínky MČ formuluje i ve svém vyjádření k posuzované dokumentaci, kde k nim zpracovatel 
posudku uvádí v příslušné části předchozího textu komentář. 
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K předkládané dokumentaci EIA vznášejí autoři dopisu následující připomínky: 

1) Autoři dopisu uvádějí že, dokumentace EIA uvažuje staveništní dopravu záměru převážně ulicí U 
družstva Práce. Malá část staveništní dopravy bude vedena ulicí Roškotova. Po realizaci záměru 
bude veškerá doprava záměru jezdit po trase U družstva Práce – Zelený pruh. Dokumentace EIA 
předpokládá výdechy z hromadných garáží v úrovni terénu na bočních stěnách garáží směrem do 
ulice U družstva Práce. 

Autoři dopisu konstatují, že předkládaná dokumentace EIA nezohlednila připomínku zjišťovacího 
řízení MČ Prahy 4 řešit dopravní napojení záměru tak, aby vyvolaná doprava záměru minimálně 
přitížila ulici U družstva Práce. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Ulice U družstva Práce kapacitně vyhovuje i pro provoz staveništní dopravy. Případné poškození 
komunikace nad rámec běžného opotřebení provozem bude po ukončení výstavby opraveno podle 
podmínek správce komunikace (TSK). Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska.  

Zpracovatel posudku pro doplnění dodává, že otázka dopravního napojení záměru ve fázi výstavby  
i provozu bude dále řešena v dalších stupních projektové dokumentace a bude podléhat souhlasu 
příslušných orgánů státní správy. 

Z hlediska podmínek území, zejména značné svažitosti terénu nelze technicky vyřešit připojení garáže z 
Roškotovy ulice (vysoko nad úrovní garáže). Dvoupatrová garáž je umístěná v zářezu svahu. I 
umístění vjezdů do garáží využívá průběhu svahu, resp. podélného sklonu komunikace U družstva 
Práce tak, že dvoupatrová garáž nemá vnitřní vertikální cesty. Jednotlivá patra nejsou vzájemně 
propojena. Nepoužití rampových systémů mimo jiné umožňuje omezit emise z automobilového 
provozu. 

Požadavek dopravního připojení záměru při výjezdu z garáží pouze s levým odbočením do ulice U 
družstva Práce směrem na křižovatku s ulicí Zelený pruh požaduje Městská část Praha 4 (č.j. P4/1R-
54/12/OKAS/SZR ze dne 11. 1. 2011). 

Vzhledem k velikosti garáží a jejich určení (bytové domy s malou obrátkovostí) a neexistenci ramp 
mezi podlažími (pojezdy se realizují pouze po rovině, nikoliv ve sklonu, kdy dochází k nárůstu emisí), 
bude působení emisí z garáží na imisní situaci velmi malé a rozptylová studie prokázala (viz příloha č. 
1 posuzované dokumentace - Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí, modelové hodnocení 
kvality ovzduší, ATEM, 2011), že i při odvětrání garáží v úrovni parteru nedojde v místě k překročení 
imisních limitů ani k výraznému zhoršení kvality ovzduší.  

V dalších stupních projektové dokumentace musí být prokázáno samostatným hodnocením, že výdechy 
významně nezhorší kvalitu ovzduší ve svém okolí. Zároveň bude v dalších stupních projektové 
dokumentace prověřena možnost odvětrání nad střechy objektů. Dané podmínky jsou součástí návrhu 
stanoviska. 

2) Autoři dopisu konstatují, že realizací záměru dojde k výraznému zhoršení osvětlení a oslunění 
stávajících okolních obytných domů. 

Autoři dopisu konstatují, že předkládaná dokumentace EIA nezohlednila připomínku zjišťovacího 
řízení MČ Prahy 4 snížit počet podlaží a sjednotit výškovou hladinu navrhovaných objektů záměru. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Podmínky oslunění a denního osvětlení v okolních objektech nebudou nepřípustně zhoršeny stíněním 
projektovanou zástavbou (viz Příloha č. 8 posuzované dokumentace - Studie proslunění a denního 
osvětlení sousedních domů, včetně posouzení původního stavu; Ing. Jan Kaňka, červen 2010). 

Součástí posuzované dokumentace je Příloha č. 7 Rezidence Zelený pruh; Posouzení vlivu navrhované 
stavby a využití území na krajinný ráz, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 2010. Ze závěrů této studie vyplývá, 
že z hlediska estetických hodnot a prostorových vztahů (vizuální charakteristiky), které mohou vytvářet 
harmonické měřítko, či vztahy v území lze konstatovat, že uvažovaná výstavba věžových domů 
nezasáhne do charakteru území nepřípustným způsobem. I přes značnou výšku staveb nedojde 
k nárůstu vertikály v prostoru, která je zde na této úrovni již přítomna. Výše na horizontu stojící 
izolované objekty dosahují větší vertikály a tím silnější dominanty v prostoru. Zde posuzovaný obytný 
soubor výškově navazuje na blízkou zástavbu a nevyvolá tak dojem vizuálně nevhodného prvku, který 
by byl v konfliktu se současným rázem území.  

Hmotové řešení (tedy i výška záměru) předložené v rámci posuzované dokumentace bylo navíc 
schváleno v modifikaci dokumentace k úpravě ÚP SÚ hl. m. Prahy (Hl. m. Praha, ÚRM, č.j. 
8724/2010 ze dne 29. 11. 2010). 

Na základě výše uvedených výsledků vyhodnocení je požadavek snížení výškové hladiny zástavby 
neopodstatněný.  

3) Autoři dopisu konstatují, že dokumentace EIA nezohledňuje stávající zástavbu území. Nesouhlasí 
se skutečností, že stávající zástavba není oddělena od záměru plnohodnotnou zelení. Upozorňují na 
fakt, že dokumentace EIA neuvádí informaci o vzrostlé lípě, která byla naříznuta (lípa byla určená 
k přesazení). 

Autoři dopisu konstatují, že předkládaná dokumentace EIA nezohlednila připomínku zjišťovacího 
řízení MČ Prahy 4 zaměřit se na plnohodnotnou výsadbu dřevin a zeleně. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Správnost výpočtu koeficientu zeleně byla potvrzena vydáním modifikace dokumentace k úpravě ÚP 
SÚ hl. m. Prahy (Hl. m. Praha, ÚRM, č.j. 8724/2010 ze dne 29. 11. 2010) i vyjádřením ke stavbě 
(Odbor stavební MČ Praha 4, č.j. P4/136121/10/OST/FATU), dle kterého je záměr v souladu se 
závaznou i směrnou částí územního plánu. 

Zpracovateli posudku nepřísluší zpětně posuzovat, zda byla zeleň nacházející se v zájmovém území 
cíleně poškozena a kdo je za danou škodu zodpovědný. Daná skutečnost by měla být kontrolována, 
v případě podání stížnosti i vyšetřena, příslušnými orgány státní správy.  

Daná skutečnost nemá vliv na celkové hodnocení záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., v platném znění. 

Sadovým úpravám byla v rámci posuzované dokumentace věnována maximální pozornost a řešení 
sadových úprav je detailně propracováno (viz samostatná příloha č. 5 posuzované dokumentace - 
Inventarizace a návrh řešení pěstebních opatření dřevin; Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, 
červen 2010).  

V dalších stupních projektové dokumentace je požadováno návrh sadových úprav rozpracovat do větší 
podrobnosti. Tato podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

17.  Ing. Jiří Roček 
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dopis ze dne 10. 1. 2012 

Ing. Jiří Roček ve svém vyjádření k dokumentaci EIA konstatuje, že dokumentace nezohledňuje 
připomínky zjišťovacího řízení. 

1) Ing. Roček konstatuje, že předložená dokumentace EIA neakceptuje požadavek Městské části 
Praha 4 a veřejnosti na celkové snížení výškové hladiny zástavby. Zástavba záměru o 2 až tři patra 
převyšuje současnou zástavbu výškových obytných domů ze 70. a 80. let minulého století  
a z jejich lokálního výskytu vytváří na horizontu kompaktní hradbu. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Součástí posuzované dokumentace je Příloha č. 7 Rezidence Zelený pruh; Posouzení vlivu navrhované 
stavby a využití území na krajinný ráz, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 2010. Ze závěrů této studie vyplývá, 
že z hlediska estetických hodnot a prostorových vztahů (vizuální charakteristiky), které mohou vytvářet 
harmonické měřítko, či vztahy v území lze konstatovat, že uvažovaná výstavba věžových domů 
nezasáhne do charakteru území nepřípustným způsobem. I přes značnou výšku staveb nedojde 
k nárůstu vertikály v prostoru, která je zde na této úrovni již přítomna. Výše na horizontu stojící 
izolované objekty dosahují větší vertikály a tím silnější dominanty v prostoru. Zde posuzovaný obytný 
soubor výškově navazuje na blízkou zástavbu a nevyvolá tak dojem vizuálně nevhodného prvku, který 
by byl v konfliktu se současným rázem území.  

Hmotové řešení (tedy i výška záměru) předložené v rámci posuzované dokumentace bylo navíc 
schváleno v modifikaci dokumentace k úpravě ÚP SÚ hl. m. Prahy (Hl. m. Praha, ÚRM, č.j. 
8724/2010 ze dne 29. 11. 2010). 

Na základě výše uvedených výsledků vyhodnocení je požadavek MČ Praha 4 na snížení výškové 
hladiny zástavby neopodstatněný.  

2) Podatel vyjádření se domnívá, že výstavba záměru sníží oslunění jejího bytu v ulici Kubištova  
č. p. 1102, načež v hodinách pozdního odpoledne a v zimních měsících, kdy je slunce nízko nad 
horizontem, nebude vzhledem k navrhované výši nové zástavby její byt osluněn. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Z pozice domu č. p. 1102 lze usuzovat, že body na západní fasádě budou dostatečně osluněny.  

V dalším stupni projektové dokumentace je vhodné doplnit posouzení oslunění a osvětlení objektu č.p. 
1102. Uvedená připomínka je i součástí stanoviska zpracovatele posudku. 

3) Dokumentace EIA neobsahuje vizualizace záměru při pohledu z nejbližších (sousedních) objektů. 
Dle názoru Ing. Ročka budou objekty záměru tvořit neprůhlednou frontu zamezující její současný 
výhled do širokého okolí. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Vizualizace jsou součástí posuzované dokumentace (viz výkres 15). Posouzení výhledu jednotlivých 
obyvatel do širokého okolí není v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí dle zákona č. 
100/2001 Sb., v platném znění relevantní. 

4) Ing. Roček konstatuje, že v souvislosti s realizací záměru lze očekávat tlak na dopravu v klidu 
v ulicích sousedících s navrhovanými objekty, nemluvě o zvýšené hladině hluku z nových objektů 
z téměř bezprostřední blízkosti.  

Komentář zpracovatele posudku:  
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Pro záměr je v souladu s vyhláškou č. 26/1999 Sb., v platném znění navržena dostatečná kapacita 
parkovacích stání v  garážích či na terénu vlastního pozemku. Obava ze zvýšeného tlaku na dopravu 
v klidu v ulicích sousedících s navrhovanými objekty vlivem posuzovaného záměru je neodůvodněná. 

5) Na závěr svých připomínek Ing. Roček konstatuje, že dokumentace EIA neuvádí způsob, jakým 
způsobem investor uhradí škody majitelům okolních nemovitostí. V souvislosti s realizací záměru 
konstatuje, že dojde ke snížení kvality bydlení a snížení ceny bytu. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Otázka hodnoty nemovitostí je v souvislosti s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění irelevantní, resp. proces EIA neidentifikuje žádné relevantní 
důvody, které tvrzení námitky podporují. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁM ĚRU 
Z HLEDISKA VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

1. Dokumentace je zpracována po formální stránce až na drobné nesrovnalosti a nepřesnosti správně 
podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

2. Plánovaný záměr je v dokumentaci popsán pro účely tohoto posuzování dostatečně.  

3. Vlastní dokumentace je zpracována standardní formou, je doplněna vhodnými grafickými 
přílohami. 

4. Dokumentace je logicky koncipovaným materiálem, jehož snahou bylo podchytit nejen vliv 
samotné stavby, ale především vliv v širším kontextu území v návaznosti na další aktivity (např. 
administrativní objekt 1560/99 - Jana Towers).  

5. Z hlediska úplnosti informací obsažených v jednotlivých kapitolách lze konstatovat, že podstatné 
informace jsou v dokumentaci obsaženy, případně je možné je doplnit v dalším stupni přípravy 
záměru (požadavky na toto doplnění jsou včleněny do návrhu stanoviska), další připomínky mají 
doplňující charakter. 

6. Popis životního prostředí pravděpodobně ovlivněného navrhovaným záměrem je proveden 
dostatečně. 

7. Zvolené metody hodnocení a výchozí předpoklady odpovídají stupni projektové přípravy  
a nevymykají se obvyklým postupům v procesu EIA, jsou standardní a vhodně zvolené k účelům 
posuzování.  

8. Posuzované srovnání stavu s realizací záměru se stavem bez realizovaného záměru lze považovat 
za vhodné a správné z hlediska vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí. 

9. K dokumentaci se vyjádřilo celkem 17 subjektů (dotčené orgány státní správy, samosprávy a 
veřejnost). 

10. Připomínky uvedené ve vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, stejně tak 
připomínky uvedené ve vyjádření veřejnosti a iniciativ se nejčastěji týkaly vlivů záměru na 
dopravu, ovzduší, zdraví obyvatel, oslunění a denní osvětlení, zeleň a krajinný ráz. 

11. Všechny relevantní požadavky a podmínky jsou zahrnuty v návrhu stanoviska v kapitole VII. 
předpokládaného posudku. 

Závěr hodnocení: 

Dokumentace je logicky koncipovaným materiálem, jehož snahou bylo podchytit nejen vliv 
samotné stavby, ale především vliv v širším kontextu území v návaznosti na další aktivity. 
Občasné nedostatky dokumentace jsou převážně formálního charakteru. 

Předloženou dokumentaci lze po odborné i grafické stránce označit jako dokumentaci na dobré 
úrovni a pro hodnocení předloženého záměru dostačující a vyhovující. 
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Na základě posouzení dokumentace a s uvážením jejích výsledků, ověření situace v terénu, 
studia dostupných podkladů a konzultací s odborníky lze realizaci posuzovaného záměru 
doporučit.  

Při dodržení podmínek uvedených dále v návrhu stanoviska příslušného orgánu je možno vydat 
souhlasné stanovisko k posuzovanému záměru . 
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VII. NÁVRH STANOVISKA 

Stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů: 

I.  IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru   

R e z i d e n c e  Z e l e n ý  p r u h ,  P r a h a  4  –  B r a n í k ,  P o d o l í  

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Záměr „Rezidence Zelený pruh, Praha 4 – Braník, Podolí“ předpokládá výstavbu obytných domů mezi 
ulicemi U družstva Práce a Roškotova. Nové bytové domy budou doplněny o komerční prostory 
v parteru. 

Rezidence bude tvořena čtyřmi částmi na společné podnoži, která bude mít nepravidelný pravoúhlý 
půdorys o maximálních rozměrech přibližně 128 m ve směru západ-východ a 65 m ve směru kolmém. 

Obytné domy budou 9–12patrové budovy nepravidelného tvaru o obdélníkových půdorysech. 

Základní kapacitní údaje záměru jsou následující: 

Celková rozloha pozemků dotčených záměrem je 13 847 m2, z toho je 5 981 m2 celková zastavěná 
plocha. Celkový počet bytových jednotek bude 166. Parkování bude převážně v garážích s celkovým 
počtem 177 parkovacích stání. Parkovacích stání na terénu bude 51. 

Celková rozloha čisté podlažní a užitné plochy bude 20 708 m2, z toho tvoří 11 698 m2 byty, 794 m2 
komerční plochy, 5 035 m2 garáže a 3 181 m2 společné prostory a zázemí domu. 

3. Umístění záměru 

Kraj  Okres Obec  Katastr 

Hlavní město Praha Praha Praha 4  Braník 

Hlavní město Praha Praha Praha 4  Podolí 

4. Obchodní firma oznamovatele  

BELLMARK ASSET MANAGEMENT a.s. 

5. IČ oznamovatele   

28221966 

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele 

Antala Staška 1670/80 

140 46 Praha 4 
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II.  PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 

1. Oznámení 

Zpracovatel:  RNDr. Zbyněk Alinče (osvědčení odborné způsobilosti č. j. 44097/ENV/11) 

Vožická 25, 148 00 Praha 4 

Datum zpracování: leden 2011 

2. Dokumentace 

Zpracovatel:  ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o. 

Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4 

Mgr. Radek Jareš (osvědčení odborné způsobilosti č. j. 34741/ENV/10) 

Datum zpracování: prosinec 2011 

3. Posudek 

Zpracovatel:  EKOLA group, spol. s r. o. 

   Mistrovská 4, 108 00 Praha 10  

Ing. Libor Ládyš (osvědčení odborné způsobilosti č. j. 3032/ENV/11) 

Datum zpracování: květen 2012 

 

4. Veřejné projednání 

Datum:   

Místo konání:  

 

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

Oznámení bylo příslušným orgánem státní správy zveřejněno: 

28. 1. 2011 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne: 

28. 1. 2011 

Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne: 

3. 5. 2011 vydáním Závěrů zjišťovacího řízení (č.j. S-MHMP-61014/2011/OOP/VI/EIA/760-2/Lin, a 
to s následujícím závěrem: 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Rezidence 
Zelený pruh, Praha 4 – braník, Podolí“, neboť z provedeného zjišťovacího řízení vyplynulo, že nelze 
vyloučit, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo. 

Dokumentace byla příslušným orgánem státní správy zveřejněna: 

12. 12. 2011 

Zpracovatel posudku byl stanoven dne:   

29. 2. 2012 
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Vyhotovený posudek byl předložen dne:  

29. 5. 2012 

Závěry zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (08/2011) 
za akceptovatelnou. Po vyhodnocení dokumentace a připomínek k ní obdržených doporučuje 
zpracovatel posudku příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za 
respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.  

Závěry veřejného projednání: 

… 

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 

1. Hlavní město Praha 

2. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha 

3. Hygienická stanice hlavního města Prahy 

4. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí 

5. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče 

6. Městská část Praha 4 

7. Sdružení Občanská iniciativa Pankráce (SOIP), Pankrácká společnost, Zelené kavčí hory, Tilia 
Thákurova a Ateliér životního prostředí 

8. Občanské sdružení Zelená linie Prahy 

9. Sdružení vlastníků domu Roškotova 1737/6 (SVD) 

10. JUDr. Lenka Leszay (Praha, dopis ze dne 10. 1. 2012) 

11. Ing. Stárek, MVDr. Stárková, Mgr. Slabá (Praha, dopis ze dne 10. 1. 2012) 

12. Vlasta Tichá (Praha dopis ze dne 10. 1. 2012) 

13. Danuše Valentová, Radim Smetka, Martin Vavrouš (Praha, dopis ze dne 11. 1. 2012) 

14. Ing. Cima, Dr. Cimová, Cima MBA, Bc. Cima (email) 

15. Anonym (dopis ze dne 7. 1. 2012) 

16. Jana Slabá, Jan Stárek, Alžběta Stárková, Dalibor Štys, Filip Štys, Terezie Štysová (dopis ze 
dne 6. 1. 2012) 

17. Ing. Jiří Roček (dopis ze dne 10. 1. 2012) 

 

III.  HODNOCENÍ ZÁM ĚRU 

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti 

Charakteristika vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo z hlediska jejich velikosti  
a významnosti je zaměřená především na popis a vyhodnocení dominantních vlivů způsobených 



Rezidence Zelený pruh, Praha 4 – Braník, Podolí  Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění 

 

    - EKOLA group, spol. s r. o. -            
149

realizací a provozem záměru. Jedná se především o vliv na dopravu, hluk, ovzduší, zdraví obyvatel, 
oslunění a osvětlení, zeleň a krajinný ráz. 

Vliv na dopravu 

Hlavní vjezdy a výjezdy na staveniště jsou navrženy z ulice U družstva Práce. 

Dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy je na základě bilance dopravy v klidu pro jednotlivé 
navrhované funkce záměru požadováno nejméně 213 PS (173 PS pro byty, 19 PS pro návštěvníky 
bytů, 21 PS pro nebytové funkce). Záměr počítá s umístěním celkem 228 PS. 177 PS bude umístěno  
v garážích. Tato parkovací stání budou určena výhradně pro rezidenty. Další 51 PS bude umístěno na 
povrchu, ta budou určena zejména pro návštěvníky bytů a pro potřeby nebytových prostor. 

Objem zdrojové a cílové dopravy pro navržených 228 PS činí při průměrné obrátkovosti 1,29 (byty – 
obrátkovost 0,95, komerční plochy – 3) 294 jízd OA v jednom směru za 24 hodin a dále 3 jízdy NA za 
24 hodin v jednom směru. Celkem bude záměr generovat 594 pohybů vozidel v obou směrech za 24 
hodin. 

V dopravně-inženýrských podkladech je zahrnuta výstavba administrativního objektu v ul. Zelený 
pruh 1560/99 (Jana Towers). Zdrojová a cílová doprava z ostatního území byla převzata 
z celoměstského dopravního modelu (odvozená na základě funkčních ploch a dalších charakteristik 
území dle územního plánu). Stávající poliklinika dle místního šetření je v průměrném pracovním dni 
zdrojem a cílem cca 700 vozidel obousměrně, jejím vymístěním tedy v zásadě dojde k poklesu 
vyvolané dopravy o 100 vozidel. 

Křižovatka Zelený pruh x U družstva Práce pro rok 2014 se záměrem vyhoví. 

Vliv na znečištění ovzduší 

K určitému zhoršení stavu ovzduší dojde v období výstavby, nicméně toto ovlivnění lze dostupnými 
technickými a organizačními opatřeními omezit na přípustnou míru. 

Vzhledem ke stávajícímu imisnímu pozadí v zájmovém území lze konstatovat, že ve fázi provozu 
záměru nedojde k významnému zhoršení současné kvality ovzduší. Vlivem provozu záměru lze 
očekávat v místě výstavby a jeho nejbližším okolí velmi malé změny imisní zátěže u všech 
sledovaných znečišťujících látek (NO2, PM10, PM2,5, benzen). 

U žádné sledované imisní charakteristiky nebylo vlivem uvedení záměru do provozu vypočteno 
překročení imisního limitu. 

Vliv na akustickou situaci 

Určité vlivy na akustickou situaci je možné očekávat během výstavby záměru. Tyto vlivy budou 
ovšem působit po omezenou dobu a je možné je do určité míry eliminovat technicko-organizačními 
opatřeními. 

Na zatížení území hlukem v zájmovém území bude mít ve fázi provozu vliv doprava na okolních 
komunikacích a stacionární zdroje hluku. Nárůst dopravní zátěže vyvolaný zprovozněním 
navrhovaného záměru bude redukován zánikem polikliniky, kterou bytový komplex nahradí. Realizací 
záměru a změnou dopravního zatížení v oblasti lze očekávat pokles i nárůst akustické zátěže.  
V žádném bodě nedojde v důsledku realizace záměru k překročení hygienického limitu v území. 
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Vliv na obyvatelstvo 

Určité vlivy na obyvatelstvo je nutné očekávat během výstavby záměru (zvýšené koncentrace NO2  
a PM10, akustická zátěž, zvýšená intenzita obslužné staveništní dopravy). Tyto vlivy budou ovšem 
působit po omezenou dobu a lze je vzhledem k dočasnosti stavby označit za akceptovatelné. 

Vliv provozu záměru je možné považovat z hlediska zdravotních rizik z expozice obyvatel 
znečišťujícími látkami v ovzduší za málo významný. Z hlediska expozice hlukem nebude vlastní 
provoz objektu představovat zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele. 

Vlivy na půdu 

V současné době se v zájmovém území nachází budova polikliniky. Zbylá část území je z velké části 
tvořena zpevněnými plochami. 

Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou pozemky, na kterých má být záměr umístěn, zařazeny jako 
druh zastavěná plocha a nádvoří, resp. ostatní plocha. Záměrem nedojde k záboru pozemků 
chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 
Záměr si nevyžádá vynětí z PUPFL ani ze ZPF. 

Ke znečištění půdy ve fázi výstavby může dojít při zemních pracích, popř. při další manipulaci únikem 
pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku 
ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku 
a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami. Kontaminace zemin ve fázi 
provozu záměru se nepředpokládá. 

Vliv na povrchové a podzemní vody 

Záměr nebude negativně ovlivňovat povrchové ani podzemní vody. 

Vliv na produkci odpadů 

Při výstavbě ani provozu záměru nebudou vznikat nadstandardní druhy a množství odpadu. 

Vliv na flóru, faunu, ekosystémy 

V území byly zaznamenány běžné druhy rostlin. Druhy zvláště chráněné dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
v platném znění ani taxony uvedené v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR zjištěny 
nebyly. 

Výskyt dřevin byl prověřen v rámci samostatné přílohy č. 5 posuzované dokumentace ( Inventarizace 
a návrh řešení pěstebních opatření dřevin; Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, červen 2010). Stáří 
dřevin se pohybuje mezi 20 a 40 roky, sadovnická hodnota není vysoká, dosahuje maximální hodnoty 
3 (dřeviny zdravé, resp. jen nepatrně proschlé, ale bez chorob a škůdců, kteří by se mohli rozšiřovat). 
Fyziologická vitalita je všeobecně středních a nižších hodnot. V zájmovém území se nenachází žádný 
sadovnicky významný exemplář. Veškerá zeleň je střední až podprůměrné kvality s patrnou 
dlouhodobou absencí údržby a pozitivních pěstebně-výchovných zásahů.  

Kompenzací za vzniklou ekologickou újmu v souvislosti s odstraněním stávající zeleně budou sadové 
úpravy v okolí záměru.  

Výstavba v dotčeném území nebude představovat zásah do biotopu zvláště chráněných druhů dle 
zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. 
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V lokalitě byl zaznamenán pohyb netopýrů, a to netopýra večerního (Eptesicus serotinus) a netopýra 
rezavého (Nyctalus noctula). Jedná se o druhy klasifikované jako silně ohrožené dle vyhlášky 
395/1992 Sb., v platném znění.  Uvedené druhy na poliklinice ani v jejím nejbližším okolí nehnízdí, 
možné otvory na fasádě polikliniky jsou uzavřeny proti vletu netopýrů. Pokud bude demolice 
polikliniky probíhat v době vyšší aktivity netopýrů (1. duben – 30. září), je žádoucí provést těsně před 
jejím zahájením jednu až dvě kontroly specialisty s detektorem, aby se vyloučil náhodný výskyt na 
budově. Dále je třeba poučit zodpovědné pracovníky o možnosti nálezu netopýrů při demolici  
a v případě jejich nálezu neprodleně kontaktovat specialisty. 

Pro vytvoření vhodných podmínek pro život netopýrů by bylo vhodné při stavbě nových budov 
začlenit do každé stavby cca 12 budek pro netopýry pro rozšíření hnízdních možností těchto 
ohrožených druhů. Stejně tak je vhodné ve vyšších výškách instalovat vhodné budky pro rorýse, který 
na výškových budovách ve městech hnízdí a je také zvláště chráněným druhem. 

Vliv na prvky ÚSES, VKP, ZCHÚ, NATURA 2000 

Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability.  

V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné krajinné prvky dané  
§ 3 písm. b) a § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  

Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12 a 14 zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba 
nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.  

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádné EVL dle směrnice Rady Evropských společenství 
č. 92/43/EHS, o stanovištích ani neleží v žádné PO podle směrnice Rady Evropských společenství 
č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků. 

Vliv na krajinný ráz 

Z vyhodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot) krajinného rázu území vyplývá, 
že snížení hodnot krajinného rázu nedosáhne takové velikosti, která by vylučovala uskutečnění 
záměru. Změny vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustně současnou kvalitu území v dotčeném 
krajinném prostoru. Dopad na krajinný ráz a jeho ochranu lze považovat za únosný. 

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky 

Posuzovaným záměrem dojde k zásahu do hmotného majetku (demolice stávajícího objektu 
polikliniky a přeložky inženýrských sítí). 

K dotčení kulturní památky nedojde. 

Dle vyjádření Odboru památkové péče MHMP (č. j. S-MHMP 1195831/2011/Alu ze dne 11. 1. 2012) 
je posuzovaný záměr umístěn do území s archeologickými nálezy a stavebník má od doby přípravy 
oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu AV ČR. Stavebník je povinen umožnit 
Archeologickému ústavu AV ČR nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. Jeho zajištění je nutné projednat v dostatečném předstihu před zahájením 
výkopových prací a stavební činnosti. 
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Shrnutí vlivů záměru na jednotlivé složky ŽP a obyvatele 

Z hlediska životního prostředí nebyl nalezen natolik významný a zásadní faktor, který by při 
akceptování podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgány státní správy  
a samosprávy, zpracovatelem posudku a veřejnosti bránil realizaci předmětného záměru. 

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci, v posudku a s ohledem k obdrženým vyjádřením a při 
respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska příslušného úřadu – Magistrát hl. m. Prahy, lze 
konstatovat, že záměr je z hlediska ochrany životního prostředí akceptovatelný. Se záměrem nejsou 
spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. 

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde 
o znečišťování životního prostředí 

Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno dostatečně, odpovídá především stupni 
projektových příprav, nárokům na ochranu zdraví obyvatelstva a životní prostředí. Rozpracování 
technického řešení záměru do většího detailu bude řešeno v následujících stupních projektové 
dokumentace. To vyplývá i z připomínek, navržených zpracovatelem dokumentace a posudku, která 
jsou uvedena v podmínkách návrhu stanoviska. 

Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob výstavby a provozu záměru lze technické 
řešení záměru považovat za vhodné.  

Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí technických opatření sloužících k ochraně životního 
prostředí do projektu stavby. Tato opatření musí vycházet z dokumentace, z tohoto posudku a dále 
z dalších poznatků v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů v průběhu přípravy území ke stavbě. 

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na 
životní prostředí 

Vstupní informace a použité metody hodnocení předkládané dokumentace lze použít pro vyhodnocení 
vlivů záměru na životní prostředí, případně je lze doplnit v navazujících fázích projektové přípravy. 
Technické řešení spolu s navrženými doporučeními vyplývajícími z procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí respektují požadavky na omezení, respektive vyloučení řady negativních vlivů na 
životní prostředí.  

Dokumentace EIA předkládá soubor opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez výraznějšího 
ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. 

Za zásadní opatření je třeba považovat požadavky k ochraně ovzduší a ke snížení hlukové zátěže. 

Na základě obdržených vyjádření k  dokumentaci EIA a v rámci zpracování posudku byl navržen 
soubor opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na 
životní prostředí dále doplněn, rozšířen, případně upraven. Úplný soupis navržených opatření je 
uveden v kapitole 6 návrhu stanoviska. 

4. Pořadí variant  

Posuzovaný záměr je z hlediska umístění v území řešen invariantně. 

V rámci dokumentace EIA je posuzován stav v roce 2014, a to varianta bez realizace záměru  
a varianta s realizací záměru. 
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Z předložené dokumentace EIA vyplývá, že změna jednotlivých složek životního prostředí bude při 
realizaci kompenzačních opatření akceptovatelná a nepřekročí únosnou míru zatížení území  
a obyvatel.  

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 

Dokumentace EIA byla předložena k hodnocení v členění podle přílohy č. 4, zákona č. 100/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů.  

Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad státní správy celkem 17 vyjádření. Jednalo se o 
vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a veřejnosti: 

1. Hlavní město Praha 

2. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha 

3. Hygienická stanice hlavního města Prahy 

4. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí 

5. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče 

6. Městská část Praha 4 

7. Sdružení Občanská iniciativa Pankráce (SOIP), Pankrácká společnost, Zelené kavčí hory, Tilia 
Thákurova a Ateliér životního prostředí 

8. Občanské sdružení Zelená linie Prahy 

9. Sdružení vlastníků domu Roškotova 1737/6 (SVD) 

10. JUDr. Lenka Leszay (Praha, dopis ze dne 10. 1. 2012) 

11. Ing. Stárek, MVDr. Stárková, Mgr. Slabá (Praha, dopis ze dne 10. 1. 2012) 

12. Vlasta Tichá (Praha dopis ze dne 10. 1. 2012) 

13. Danuše Valentová, Radim Smetka, Martin Vavrouš (Praha, dopis ze dne 11. 1. 2012) 

14. Ing. Cima, Dr. Cimová, Cima MBA, Bc. Cima (email) 

15. Anonym (dopis ze dne 7. 1. 2012) 

16. Jana Slabá, Jan Stárek, Alžběta Stárková, Dalibor Štys, Filip Štys, Terezie Štysová (dopis ze dne 
6. 1. 2012) 

17. Ing. Jiří Roček (dopis ze dne 10. 1. 2012) 

Vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření je komentováno v části V. předkládaného 
posudku.  

Všechny relevantní požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly zpracovatelem posudku 
odpovídajícím způsobem komentovány, respektive ve formě podmínek jsou navrženy jako součást 
stanoviska příslušného orgánu státní správy. 

Vypořádání vyjádření k posudku: 

… 
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy jako příslušný úřad podle § 23 odst. 11 písm. a) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v souladu s § 10 odst. 1 téhož 
zákona, na základě dokumentace EIA, vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy a 
veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává 
podle § 10 odst. 3 téhož zákona  

 

S O U H L A S N É    S T A N O V I S K O 
 

k záměru stavby 

 

Rezidence Zelený pruh, Praha 4 – Braník, Podolí 
 

v rozsahu posuzovaném v dokumentaci EIA s tím, že budou v souladu s § 10 odst. 4 zákona  
č. 100/2001 Sb., v platném znění v následujících správních řízeních a v podmínkách správních 
rozhodnutí zahrnuty následující podmínky k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů záměrů na životní prostředí: 

Podmínky souhlasného stanoviska: 

Fáze projektových příprav 

1. Zpracovat podrobný plán organizace výstavby, spolu s vypracováním podrobného souboru 
technicko-organizačních opatření s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní 
prostředí a obyvatelstvo. Stavební práce a nasazení strojů navrhnout tak, aby nedocházelo k 
překrývání hlučných operací, pokud to není technologicky nezbytně nutné. 

2. Koordinovat případný souběh výstavby posuzovaného záměru s ostatními plánovanými záměry 
v nejbližším okolí. 

3. Na základě zpřesněného plánu organizace výstavby aktualizovat akustickou studii pro fázi 
výstavby. Navrhnout taková protihluková opatření, aby byly zajištěny hygienické limity pro hluk 
z výstavby ve venkovním chráněném prostoru staveb. 

4. Objektivně doložit, že všechna navržená akustická opatření byla zapracována do projektu. 

5. Provést posouzení hluku v prostoru proti budoucím vjezdům do garáží jako doklad skutečného 
poklesu hluku v lokalitě. Posouzení musí být zpracováno na základě 24hodinového měření hluku. 

6. Na základě měření aktualizovat posouzení hluku, včetně návrhů na odstranění nárůstu zátěže 
z dopravy v lokalitě, kde je v současné době zjištěno dodržení limitu pro vedlejší komunikace. 

7. V dalším stupni projektové dokumentace je vhodné doplnit posouzení oslunění a osvětlení 
objektů č.p. 1477/78, 1476/76 a 1102.  
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8. Vyhodnotit denní osvětlení učeben konzervatoře, s dokladem, že záměrem nedojde k omezení 
prostoru vhodného pro trvalý pobyt studentů. V případě omezení provést návrh prvků, které 
zajistí dodržení dostatečného denního osvětlení. 

9. Hygienické stanici hl. m. Prahy doložit doklad o termínu provedení opatření, eventuelně 
kompenzaci snížení denního osvětlení v učebnách školy před zahájením svrchní stavby záměru. 

10. Pro kolaudační souhlas doložit: 

� Měření hluku z dopravy a ze všech zdrojů umístěných vně i uvnitř novostaveb, které prokáže 
dodržení hygienických limitů ve venkovním i vnitřním chráněném prostoru staveb. 

� Objektivní doklad o dodržení parametrů denního osvětlení učeben pro trvalý pobyt studentů. 

11. Po obvodu chladících jednotek na střeše objektů umístit 2,5 m vysoké žaluzie. Na vyústění 
vzduchotechniky z garáží instalovat tlumiče hluku. 

12. Ve fázi výběrového řízení na zhotovitele stavby zohlednit požadavky na používání moderních a 
progresivních postupů výstavby, s využitím životnímu prostředí šetrných technologií. 

13. V dalších stupních projektové dokumentace upřesnit detaily technického a technologického řešení 
záměru. 

14. Na základě výsledků studie oslunění a denního osvětlení opatřit průčelí nových objektů světlou 
barvou. Pro povrch pěších komunikací použít světlé, např. betonové dlaždice. 

15. Posoudit pohledové vazby k Pražské památkové rezervaci. 

16. Podél komunikace U družstva Práce zajistit odpovídající chodník a zajistit dostatečné rozhledové 
poměry a manévrovací možnosti vozidel v prostoru vjezdů do garáží záměru tak, aby byly 
v souladu s příslušnými normami.  

17. V dalších stupních projektové dokumentace stanovit potřebu vody ve fázi výstavby a množství 
spodních a splaškových vod. 

18. Upřesnit způsob nakládání s dešťovými vodami ve fázi provozu a navrhnout taková opatření, aby 
byla dešťová voda zasakována co nejvíce na vlastním pozemku. 

19. V dalších stupních projektové dokumentace prověřit, zda není v okolí posuzovaného záměru 
využívána podzemní voda k individuálnímu zásobování obyvatel pitnou vodou a zjistit, zda 
v případě čerpání podzemní vody ze stavební jámy nebude docházet k ovlivnění hladiny 
podzemní vody u těchto obyvatel. 

20. Technické podmínky napojení objektů na veřejný vodovod a odvedení splaškových a dešťových 
vod je nezbytné odsouhlasit společností Pražské vodovody a kanalizace a. s. a se správcem 
Pražskou vodohospodářskou společností a. s. 

21. V případě přeložení kanalizační stoky a teplovodní přípojky, která vede územím záměru, provést 
pasportizaci dotčených staveb. 

22. Prověřit možnost ovlivnění geostatiky svahu nad budovou D a provést statické posouzení svahu 
za budovou D. 

23. Prověřit možnost vzniku vibrací při provádění stavebních prací a vyloučit narušení statiky 
rodinných a bytových domů. 

24. Zpracovat studii bludných proudů a prověřit případný vliv posuzovaného záměru na základy 
okolní zástavby. 
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25. Provést podrobný geologický průzkum. 

26. Doložit, že realizací záměru nebude ve večerních a nočních hodinách docházet k negativnímu 
působení osvětlení na obyvatele okolní zástavby i navrhovaných objektů záměru. 

27. Prověřit technické a organizační možnosti zajištění dostatečné bezpečnosti volného pohybu dětí 
v okolí posuzovaného záměru. 

28. Prověřit možnosti zachování pěší komunikace mezi autobusovou zastávkou v ul. Zelený pruh do 
ul. Sitteho. 

29. V dalších stupních projektové dokumentace upřesnit množství způsob nakládání s odpady 
z výstavby a provozu záměru. 

30. Provést průzkum materiálu bouraného objektu polikliniky na přítomnost azbestových vláken. 

31. Z důvodu ochrany avifauny omezit zásahy do území při SV hranici pozemku. 

32. Prověřit možnost vytvoření souvislého pruhu zeleně šířky 15 m ve styku se stávající výškovou 
zástavbou severovýchodně od řešeného území. Daná podmínka je součástí návrhu stanoviska. 

33. Prověřit možnost přesazení stromů. Konkrétní způsob přesazení a jeho provedení zajistit odborně 
způsobilou osobou k tomu určenou.  

34. Provést detailní návrh sadových úprav. 

35. Z důvodu ochrany netopýrů je nutné respektovat následující opatření vyplývající z Přílohy č. 6: 
Studie výskytu netopýrů v okolí polikliniky Zelený pruh (Roškotova 1717/2,  Praha 4) pro 
potřeby Dokumentace EIA, RNDr. M. Andreas, PhD, září 2011: 

� Pokud bude demolice polikliniky probíhat v době vyšší aktivity netopýrů (1. duben – 30. září), 
je žádoucí provést těsně před jejím zahájením jednu až dvě kontroly specialisty s detektorem 
Respektovat opatření na ochranu dřevin uvedená v Příloha č. 5:  Inventarizace a návrh řešení 
pěstebních opatření dřevin – Novostavba REZIDENCE ZELENÝ PRUH, Zahradní 
architektura Ing. Ivan Marek, červen 2010. 

� O možnosti nálezu netopýrů při demolici polikliniky a v případě jejich nálezu neprodleně 
kontaktovat specialisty. 

� Pro život netopýrů by bylo vhodné při stavbě nových budov začlenit do každé stavby cca 12 
budek pro netopýry pro rozšíření hnízdních možností těchto ohrožených druhů. Stejně tak je 
vhodné ve vyšších výškách instalovat vhodné budky pro rorýse, který na výškových budovách 
ve městech hnízdí a je také zvláště chráněným druhem. 

36. Spodní stavba navrhnout s ohledem na závěry radonového průzkumu. 

37. Před realizací záměru bude proveden pasport komunikace U družstva Práce, s cílem posouzení 
možného poškození povrchu komunikace ve stavu s provozem záměru. Obdobný pasport provést 
i pro objekty č. o. 92 – 102 a další vybrané objekty. 

38. Fáze výstavby  

39. Stavební práce provádět podle plánu organizace výstavby.  

40. Zpracovat havarijní plán pro fázi výstavby.  

41. V případě havárie (únik nebezpečných látek, např. ropných produktů do prostředí) postupovat dle 
havarijního plánu. Sanaci havárie provede odborná firma.  
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42. Sadové úpravy provádět dle schváleného projektu sadových úprav. 

43. Bude zajištěn odborný archeologický dohled v průběhu zemních prací. V případě odkrytí 
archeologických nálezů postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 
ve znění pozdějších předpisů. Odkrytí archeologických nálezů ohlásit příslušnému správnímu 
úřadu a umožnit mu provedení záchranného archeologického průzkumu. 

44. Obyvatelé domů v okolí stavby budou v předstihu seznámit s termíny a délkou jednotlivých etap 
výstavby. Na vnějším ohrazení stavby uvést kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci 
občané sdělit své připomínky na postupy provádění stavby (zejména porušování kázně, špatná 
očista okolních komunikací, provádění hlučných operací o víkendech, svátcích, brzkých ranních a 
pozdních večerních hodinách apod.). Nápravu zjednat ihned nebo v nejblíže možném termínu bez 
zbytečného prodlení. 

45. Při zakládání stavby omezit zvláště hlučné práce v pracovní dny na dobu mezi 14-21 hod, 
v sobotu a v neděli na dobu mezi 18-19 hod a ostatní zvláště hlučné práce omezit na dobu mezi 7-
21 hod. 

46. Řezání dřeva na bednění pro betonáž provádět, pokud to bude možné, mimo prostor staveniště, 
případně v prostoru, který zamezí šíření hluku na fasády nejbližších chráněných objektů. 

47. Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností a kompresory umístit do krytých přístřešků. 

48. Během hlučných stavebních operací zajistit dostatečně dlouhé přestávky v předem daných časech 
tak, aby obyvatelé okolních domů měli možnost větrání obytných místností. 

49. Hlučné práce uvnitř budov mohou probíhat až po uzavření obvodového pláště. 

50. Pro ochranu parteru a nejbližších budov osadit staveniště po obvodu neprůhledným hrazením z 
pevných prvků o minimální výšce 3,5 m. 

51. V případě nasazení vrtných souprav použít mobilní protihlukové clony. 

52. Použít stroje v dobrém technickém stavu a vzhledem k lokalitě výstavby také s menším strojním 
výkonem, který zajišťuje nižší akustické výkony strojů. 

53. V průběhu celé výstavby provádět důsledný oplach aut před výjezdem na komunikace, pravidelné 
čištění povrchu příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště, v době déle trvajícího 
sucha bude zajištěno pravidelné skrápění stavenišť. 

54. V případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezit stavební práce, případně zamezit šíření 
prachových částic do okolí záclonami po obvodu staveniště. 

55. Minimalizovat pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště, případně nejvíce 
pojížděné úseky na staveništi zpevnit. 

56. V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů 
s vysokým výkonem. 

57. Sypký odpad ze stavby na korbách nákladních automobilů buď kropit vodou, nebo zakrývat 
plachtami, zakrývat i dovážené sypké stavební materiály. 

58. Při zahájení zemních prací bude třeba provést rozbor zemin a stanovit, zda nejsou kontaminovány 
(stará zátěž). V případě, že bude zemina znečištěna nebezpečnými látkami, bude přednostně 
dekontaminována, jinak uložena na skládku nebezpečných odpadů.  
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59. V případě znečištění horninového prostředí ropnými produkty ze stavebních či dopravních 
mechanismů kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku. 

60. Kaly ze sedimentačních jímek odvážet na skládku k tomu účelu určenou. 

61. Jakost odpadních vod vypouštěných do kanalizace musí splňovat limity schválené dle 
kanalizačního řádu. Vteřinové množství řízeně odváděných vod musí splňovat limitní podmínky 
stanovené PVS a. s. 

62. Zajištěno zneškodňování odpadních a dešťových vod ze staveniště v souladu s platnými předpisy. 

63. Případné poškození komunikace U družstva Práce nad rámec běžného opotřebení provozem 
provést po ukončení výstavby její opravu podle podmínek správce komunikace (TSK). 

64. Místo stavby chránit před průnikem ropných látek do podzemní vody. 

65. Dřeviny v okolí stavby budou chráněny v souladu s v souladu s ČSN DIN 83 9061(Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech). 

66. Fáze provozu  

67. V garážích instalovat havarijní soupravy pro asanaci úniku ropných látek z havarovaných vozidel 
(benzín, nafta, motorový olej). 

68. Po uvedení stavby do provozu provést kontrolní měření hluku u objektů, které stanoví orgán 
ochrany veřejného zdraví. 

69. Zajistit třídění odpadů – v objektu bude umístěn dostatečný počet a objem sběrných nádob na 
tříděný odpad (papír, plasty, kov) a nebezpečný odpad. 

70. Vysazené dřeviny udržovat v dobrém stavu a v případě potřeby neprodleně provést náhradní 
výsadbu. 

71. Na výškových objektech instalovat budky pro netopýry a rorýse, kteří se mohou v lokalitě 
vyskytovat. 

72. Po uvedení záměru do provozu provést pasport komunikace U družstva Práce, z důvodu případné 
náhrady poškozené komunikace. 

 

 

Datum vydání stanoviska: 

 

 

Razítko příslušného úřadu: 

 

 

Jméno příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 
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PODKLADOVÉ MATERIÁLY  

Výchozí podklady 

• Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí „Rezidence Zelený pruh, Praha 4 – Braník, 
Podolí“, ATEM, s. r. o., listopad 2011 

Součástí dokumentace EIA jsou následující části: 

• Výkresová část 

1. Přehledová situace 

2. Situace na podkladu katastrální mapy 

3. Architektonická situace 

4. Koordinační situace 

5. Zákres do územního plánu 

6. Půdorys – I. výšková úroveň (suterén) 

7. Půdorys – II. výšková úroveň (částečně zapuštěné podlaží) 

8. Půdorys – III. výšková úroveň 

9. Půdorys – V. výšková úroveň 

10. Půdorys – VIII. výšková úroveň 

11. Půdorys – XI. výšková úroveň 

12. Půdorys – XII. výšková úroveň 

13. Řezy 

14. Zákres do 3-D modelu Prahy 

15. Modelové vizualizace 

16. Rozložení referenčních bodů pro imisní analýzu 

17. Situace dendrologického průzkum 

18. Situace zeleně – podklady pro výpočet koeficientu zelen 

19. Sadové úpravy 

20. Trasy staveništní dopravy 

21. Situace staveniště 

• Příloha č. 1: Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí; modelové hodnocení kvality 
  ovzduší, ATEM, říjen 2011 

• Příloha č. 2:  Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí; akustická studie, ATEM, 
říjen 2011 

• Příloha č. 3:  Rezidence zelený Pruh, Praha 4 – Braník, Podolí; Vyhodnocení vlivů na 
veřejné zdraví, ATEM, říjen 2011 
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• Příloha č. 4:  Dopravně inženýrské podklady pro akci „Bytové domy Zelený Pruh“ úkol  
č. 10 – 7500 – h09, TSK-ÚDI, srpen 2011 

• Příloha č. 5:  Inventarizace a návrh řešení pěstebních opatření dřevin – Novostavba 
REZIDENCE ZELENÝ PRUH , Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, 
červen 2010 

• Příloha č. 6:  Studie výskytu netopýrů v okolí polikliniky Zelený pruh (Roškotova 1717/2, 
  Praha 4) pro potřeby Dokumentace EIA, RNDr. M. Andreas, PhD, září 2011 

• Příloha č. 7:  Rezidence Zelený pruh; Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území 
  na krajinný ráz, Mgr. Lukáš Klouda, srpen 2010 

• Příloha č. 8:  Rezidence Zelený pruh, studie proslunění a denního osvětlení sousedních 
  domů, OOA, doc. Ing. Jan Kaňka, červen 2010 

Rezidence Zelený pruh, studie proslunění a denního osvětlení sousedních 
 domů, posouzení původního stavu, OOA, doc. Ing. Jan Kaňka, červen 2010 

• Příloha č. 9:  Vyjádření stavebního úřadu o souladu s územně plánovací dokumentací ; 

  Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 144/1992 Sb. k 
  ovlivnění soustavy NATURA 2000; 

  Vyjádření provozovatele parkoviště u Polikliniky Zelený pruh. 

• Písemná vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, občanských sdružení  
a fyzických osob k dokumentaci EIA. 

 
Platná legislativa a metodiky vztahující se k posuzovanému záměru 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

• Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 

• Vyhláška č. 26/1999 Sb. HMP, o obecně technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě 
Praze 

• Vyhláška č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek, ve 
znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších přepisů 

• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
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• Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy. VÚVA Brno, 1991. 

• Novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy. Ing. J. Kozák, CSc., RNDr. M. Liberko, 
Zpravodaj č. 3/1996, Ministerstvo životního prostředí ČR. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Fotodokumentace stávajícího stavu (EKOLA group, spol. s r. o., květen 2012) 

Příloha č. 2 Vyjádření k modifikaci dokumentace k úpravě ÚPn HMP č. 0271 k.ú. Braník 
(Hl. m. Praha, ÚRM č.j. 8724/2010 ze dne 29. 11. 2010) 

Příloha č. 3 Zdrojové funkce (ATEM, květen 2012) 
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Příloha č. 1 Fotodokumentace stávajícího stavu (EKOLA group, spol. s r. o., květen 2012) 

 
Fotografie 1 Poliklinika Zelený pruh a Akademie J. Ježka 

 
 
Fotografie 2 Roškotova ul. – objekty OZP 
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Fotografie 3 Vjezd do Kuta centra 

 

 
Fotografie 4 Ulice Zelený pruh – aut. zastávka Na Planině – pohled 1 
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Fotografie 5 Ulice Zelený pruh – aut. zastávka Na Planině – pohled 2 

 

Fotografie 6 Ulice Zelený pruh – ZŠ Na Planině 
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Fotografie 7 Ulice U družstva Práce – pohled 1 

 
 

Fotografie 8 Ulice U družstva Práce – pohled 2 
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Příloha č. 2 Vyjádření k modifikaci dokumentace k úpravě ÚPn HMP č. 0271 k.ú. Braník 
(Hl. m. Praha, ÚRM č.j. 8724/2010 ze dne 29. 11. 2010) 
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Příloha č. 3 Zdrojové funkce (ATEM, květen 2012) 

Situace 1 Situace hodnocených komunikací, pro něž byly vypočteny zdrojové funkce 

 

 

Tabulka 1 Hladiny hluku v referenční vzd. 7,5 m od osy komunikace – Stav 2 (dB) 

Ozn. Úsek Den Noc 
K2 Ke Klínku, U Družstva Práce 53,4 44,4 

K3 U Družstva Práce 52,8 43,8 

K4 U Družstva Práce 53,1 44,1 

K5 U Družstva Práce 53,8 44,3 

K6 U Družstva Práce (u parkoviště) 53,8 44,3 

K7 U Družstva Práce (po Roškotova) 54,3 45,0 

K8 U Družstva Práce (mezi Roškotova a Roškotova) 55,2 46,1 

K9 U Družstva Práce (mezi Roškotova a Zelený pruh) 57,1 47,5 

K10 Roškotova 50,2 41,3 

K11 Roškotova 49,6 40,7 

K12 Roškotova 46,5 37,6 

K13 Roškotova 36,3 27,3 

K14 Roškotova 54,0 44,4 

K16 Zelený pruh (východ) 62,7 53,6 

K17 Zelený pruh (západ) 60,4 52,2 

K18 Zelený pruh 60,4 52,2 

K19 Jeremenkova (západ) 65,0 55,9 

K20 Jeremenkova (východ) 65,0 55,9 

K21 původní propojka Roškotova - U Družstva práce 50,1 39,9 
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Tabulka 2 Hladiny hluku v referenční vzd. 7,5 m od osy komunikace – Stav 4 (dB) 

Ozn. Úsek Den Noc 
K2 Ke Klínku, U Družstva Práce 52,7 44,3 

K3 U Družstva Práce 52,7 43,7 

K4 U Družstva Práce 53,8 44,5 

K5 U Družstva Práce 53,8 44,5 

K6 U Družstva Práce (u parkoviště) 53,9 44,6 

K7 U Družstva Práce (po Roškotova) 54,5 45,3 

K8 U Družstva Práce (mezi Roškotova a Roškotova) 54,8 45,8 

K9 U Družstva Práce (mezi Roškotova a Zelený pruh) 57,0 47,4 

K10 Roškotova 50,4 41,5 

K11 Roškotova 38,6 29,8 

K12 Roškotova 39,2 30,4 

K13 Roškotova 36,3 27,3 

K14 Roškotova 54,0 44,4 

K16 Zelený pruh (východ) 62,6 53,5 

K17 Zelený pruh (západ) 60,4 52,2 

K18 Zelený pruh 60,4 52,2 

K19 Jeremenkova (západ) 65,0 55,8 

K20 Jeremenkova (východ) 65,0 55,9 

K22 výjezd z parkoviště na U Družstva práce 29,8 21,2 

K23 výjezd z garáží na U Družstva práce 37,5 28,3 

K24 výjezd z garáží na U Družstva práce 45,3 34,6 

K25 výjezd z parkoviště na Roškotovu 42,5 33,7 

 

 


