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ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO RíZENí

podle § 7 zákona c. 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životníprostredía o zmene
nekterých souvisejících zákonu (zákon o posuzování vlivu na životní prostredí),

v platném znení (dále jen zákon)

Název: Rezidence Výhledy Pankrác. Praha 4 -Krc

Zarazení zámeru dle zákona:
Príloha C. 1, kategorie II, bod 10.6 "

Umístení:
kraj:
obec:

Hlavní mesto Praha
hlavní mesto Praha

mestská cást:
katastrální území:

Praha 4
Krc

Oznamovatel:
AD 1developmentS.r.o.(IC:28174151;Praha10,Hyacintová3265/7)

Charakter a kapacita zámeru:
. 'predmetemzámeru je výstavba dvou' výškových bytových objektu (A a B) o 26 nadzemních

podlažích (NP), propojené v úrovni 1. NP a ve 3 podzemních parkovacích podlažích (dále
jen NP). V objektech má být realizováno celkem 216 samostatných bytových jednotek ruzné
velikosti, restaurace o rozloze 340 m2, fitness a kanceláre o rozloze 540 m2. Pro rešení
dopravy v klidu má být v podzemních podlažích zrízeno 343 garážových stání a 27
parkovacích stání na povrchu na vlastním pozemku. Celkový navrhovaný pocet je 370
parkovacích stání (dále jen PS). Výmera pozemku pro realiz,aci zámeru ciní 6 054 m2.
Zastavená plocha nadzemní cásti je 1 908 m2,plocha podzemnr cásti je 5 612 m2.Zdrojem
tepla budou dve plynové kotelny o výkonu 880 kW, které budou umísteny v technickém
podlaží na úrovni 26. NP.

Zjištovací rízení:
Pri zjištovacím rízení se zjištuje, zda a v iakém rozsahu muže zámer vážne ovlivnit životní
prostredí a vereiné zdraví. Používají se pritom kritéria, která jsou stanovena v príloze C.2
k zákonu a která charakterizují na jedné strane vlastní zámer a príslušné zájmové území,
na druhé strane z toho vyplývající významné potenciální vlivy na verejné zdraví a životní
prostre~í. Pri urcování, zda zámer má významné vlivy, dále príslušný úrad prihlíží
k okolnosti, zda zámer svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u zámeru
príslušného druhu kategorie II v príloze C.1 k zákonu a dále k obdrženým vyjádrením
verejnosti, dotcených správních úradu a dotcených územních samosprávných celku.
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Oznámení zámeru (cerven 2010) bylo zpracováno podle prílohy C. 3 zákona Mgr. Danou
Klepalovou, držitelem autorizace dle zákona. Zámer je navržen jako invariantní.
Z predloženého oznámení vyplývá, že zámer muže mít nepríznivý vliv na obyvatelstvo,
ovzduší a hlukovou situaci, krajinný ráz. Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu na životní
prostredí a verejné zdraví nebylo v oznámení predloženo, vzhledem k tomu, že
zpracovatelka oznámení predpokládala, že dojde k dalšímu pokracování procesu EIA a na
základe pripomínek z vyjádrení k oznámení zámeru dojde v rámci dokumentace EIA ke
zpracovaní odborných studií, na jejichž základe bude vyhodnocena významnost a velikost
vlivu na životní prostredí a verejné zdraví.

Podle príslušného orgánu ochrany prírody zámer nemuže ovlivnit evropsky významné
lokality ani ptací oblasti (viz stanovisko OOP MHMP ze dne 7.4.2010 SZn. S-MHMP-
0758369/2010/1/00PNI/ ze dne 30.9.2010).

K predloženému oznámení se v prubehu ziištovacího rízení vviádrily následuiící subiekty:
. hlavní mesto Praha

(vyjádrení c.j. MHMP 626695/2010 ze dne 8. 4. 2011)
. mestská cást Praha 4

(vyjádrení zn. P4/10R- 200/11/0KAS/SYR ze dne 28.3.2011)
. Hygienická stanice hlavního mesta Prahy, pobocka Praha-jih

(vyjádrení c.j. J.HK/449/HSHMP 7490/2011 ze dne 28.2.2011)
. Ceská inspekce životního prostredí

(vyjádrení zn. CIŽP/41/IPP/1102486.001/11/RJXze dne 2.3.2011)
. odbor ochrany prostredí Magistrátu hlavního mesta Prahy

(vyjádrení C.j. SZn. S-MHMP-0098441/2011/1/00PNI ze dne 6. 4. 2011)
. odbor památkové péce Magistrátu hlavního mesta Prahy

(vyjádrení C.j. S-MHMP 130907/2011 ze dne 28.3.2011)
. Pražská teplárenská a. s.

(vyjádrení zn. EÚ/258/11/DAM ze dne 17. 2. 2011)
. Univerzita Karlova v Praze

(vyjádrení C.j. 1092/dek/11 ze dne 28.2.2011)
. Obcanská sdružení: Sdružení Obcanská iniciativa Pankráce, Obcanské sdružení

Pankrácká spolecnost, Zelené Kavcí Hory, Tilia Thákurova, Ateliér pro životní prostredí
. (spolecné vyjádrení ze dne 17. 2. 2011)
. HEBYT, bytové družstvo, Herálecká 1111581/4,Praha 4

(vyjádrení ze dne 25.2.2011)
. Herálecká 963 s.r.o., Herálecká IV 963/2, Praha 4

(vyjádrení ze dne 1. 3. 2011)
. Obcanské sdružení Zelené Cechy, Štúrova 34/1152, Praha 4

(vyjádrení ze dne 1. 3. 2011)
. Družstvo Herálecká 954/4 a 1577/6, Praha 4

(vyjádrení ze dne 2. 3. 2011)
. Spolecenství vlastníku pro dum c. p. 549 - Krc, Praha 4

(vyjádrení ze dne 3. 3. 2011)
. Spolecenství vlastníku domu C.p. 955 a 1579 v Krci, Praha 4

(vyjádrení ze dne 3. 3. 2011)
. Bytové družstvo Herálecká III. 1582 a 959, Praha 4

(vyjádrení ze dne 3. 3. 2011)
. Spo~cenství vlastníku jednotek v dome Herálecká IV 1583/4 Praha 4 - Krc a Herálecká

963 s.r.o., Herálecká IV 963/2, Praha 4
(vyjádrení ze dne 4. 3. 2011)

. Ing. Plíhalová a nájemníci bytového domu Herálecká 954 a 1577
(vyjádrení ze dne 5. 3. 2011)

..'
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. ECONORD, o. S., Nikoly Tesly 12, Praha 6
(vyjádrení prijaté dne 9. 3. 2011)

. Mgr. Petr Kubík, Ph.D., Doc. RNDr.Jarmila Kubíková
(vyjádrení ze dne 19. 2. 2011)

. Jan Janoušek
(vyjádrení ze dne 3. 3. 2011)

. KarelKolecko
(vyjádreníze dne 4. 3. 2011)

. JUDr. Petr Kužvart
(vyjádreníze dne 4. 3. 2011)

. J. Novotný
(vyjádreníze dne 4. 3. 2011)

. Ing. Tomáš Zetek, MBA
(vyjádrení ze dne 4. 3. 2011)

. Jan Kanát
(vyjádreníze dne 5. 3. 2011)

. Radek Pohl
(vyjádreníprijatédne7.3.2011)

. anonymní podání ze dne 7.3.2011

. Dr.Jaroslav Klán
(vyjádreníze dne 7.3.2011)

. Zbynek Žitný
(vyjádreníze dne 8. 3. 2011)

. AlexandraJanoušková
(vyjádreníze dne 8. 3. 2011).

V obdržených vyjádreních k oznámení zámeru je povetšinou uplatnen nesouhlas (v mnoha
prípadech i zásadní) s umístením zámeru v dané lokalite a jeho rozsahem (predevším
z hlediska nevhodného urbanistického rešení, výšky, dopravního napojení v období výstavby
i provozu, zpusobu vytápení, absence zelene). Prípadne je požadováno další posuzování
vlivu na životní prostredí a verejné 2:draví vzhledem k tomu, že na základe predloženého

. "oznámení lze konstatovat, že nebyla dostatecne posouzena stávající zátež území,
posouzeny vlivy zámeru v období výstavby i provozu a nebyla navržena ani opatrení pro
kompenzaci a minimalizaci vlivu na životní prostredí a verejné zdraví. Ve vyjádreních je
upozornováno predevším na nesoulad zámeru s Územním plánem sídelního útvaru hl. m.
Prahy (dále ÚPn), je požadováno variantní posouzení, zpracování odborných podkladu pro
následné hodnocení vlivu na životní prostredí a verejné zdraví (dopravní studie, rozptylová a
hluková studie pro období výstavby i provozu, zhodnocení zdravotních rizik, studie osvetlení
a oslunení, zhodnocení vibrací, požadavky na inženýrskogeologický a hydrogeologický
pruzkum, vizualizace objektu s využitím 3D modelu, zhodnocení vlivu na krajinný ráz,
biologický pruzkum, dendrologický pruzkum, návrh sadových úprav apod.)

Kopie vyjádrení jsou prílohou tohoto záveru.

Záver:
Zámer ..,Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 - Krc" naplnuje dikci bodu 10.6, kategorie II,
prílohy C.1 zákona C. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene
nekterých souvisejících zákonu (zákon o posuzování vlivu na životní prostredí), v platném
znení. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjištovací rízení, jehož cílem
bylo zjištení, zda zámer bude posuzován podle citovaného zákona.
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Na základe provedeného zjištovacího rízení dospel príslušný úrad k záveru, že zámer

"Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 -Krc"
'"

bude posuzován

podle c. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých
souvisejících zákonu (zákon o posuzování vlivu na životní prostredí), v platném znení.

Z provedeného zjištovacího rízení vyplývá, že zámer má být umísten do území
s problematickou kvalitou ovzduší a vysokou hlukovou záteží. V rámci jednotlivých vyjádrení
byly uplatneny zásadní pripomínky, které poukazují na nevhodnost umístení, rozsahu a
dopravní obsluhy zámeru v daném území, prípadne na nedostatecnost provedených
hodnocení a na nutnost posouzení širších souvislostí. Rovnež je požadováno zhodnocení
variantního rešení zámeru.

Príslušný úrad proto požaduje zpracovat dokumentaci dle prílohy C. 4 zákona (dále jen
dokumentace) a prí zpracování dokumentace zohlednit predevším následující skutecnosti: ..
. Zpracovat variantní rešení zámeru s cílem prokázat vhodnost umístení posuzovaného

zámeru v dané lokalite s ohledem na jeho rozsah, funkcní využití,. dopravní obsluhu
zámeru ve vztahu k únosnosti vlivu na životní prostredí a verejné zdraví.

. Posouzení vlivu na životní prostredí a verejné zdraví zamerit predevším na oblast vlivu
na obyvatelstvo, ovzduší, hluk, vlivy na fq.unu,flóru a ekosystémy a vlivy na krajinu.

. Využít informací ohledne rozsahu dokumentace, predaných zástupcum investora a
zpracovatele dokumentace príslušným úradem pri ústním jednání na odboru ochrany
prostredí MHMP dne 7.4.2011.

. Zabývat se dalšími pripomínkami uvedenými vobdržených vyjádreních, pokud mají
prímou souvislost s ochranou životního prostredí.

S ohledem na pocet dotcených spráyních úradu a dotcených územních samosprávných
celku stanovuje príslušný úrad pocet dokumentací pro predložení na 10 výtisku.

Záver zjištovacího rízení nenahrazuje vyjádrení dotcených orgánu státní správy,
ani príslušná povolení podle zvláštních predpisu.

~~~aVlík
poverený vedením odboru

..

Magistrát hl. il1. Prahy
odbor uGhranyprostredí
Mariánské nám. 2
Praha 1

Sídlo: Mariánské námestí 2, 110 O1 Praha 1
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Pocetpríloh

Vážená paní vedoucí,

zasíláme Vám vyjádrení územního samosprávného celku ve smyslu zákona C.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých souvisejících zákonu, v platném
znení, zámeru "Rezidence Výhledy PanRrác,Praha 4 -Krc"

Hlavní mesto Praha má k predloženému posudku pripomínky z hlediska urbanistické
koncepce z hlediska akustiky, dopravy, mestské zelene a zásobování teplem.

V predloženém oznámení není doloženo, jakým zpusobem je rešeno základní obcanské
vybavení, zejména predškolní výchova (MŠ). Dále máme pripomínky Veškeré pripomínky
jsou rozvedeny dále.

..

Veškeré pripomínky a upozornení jsou rozvedeny dále. Doporucujeme vyporádání všech
pripomínek, zejména snížení výškové kapacity zámeru.

Vznešené pripomínky požadujeme zaradit do záveru posudku.

S pozdravem

//
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostredí
Vážená paní
Ing. Jana Cibulková
Vedouci oddelení posuzováni vlivu na životní prostredí
Jungmannova 35/29
11000 Praha1 .

~

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

tel. 236002811,236002847

e-mail josef.nosek@cityofprague.cz, www.praha-mesto.cz

--"
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Oznámení zámeru podle prílohy C. 3 k zákonu C. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých
souvisejících zákonu, ve znení zákonu C. 93/2004 Sb., C. 163/2006 Sb.,
C. 186/2006 Sb., C. 216/2007 Sb., C. 124/2008 Sb., C. 436/2009 Sb., C.
223/2009 Sb. a zákona C. 227/2009 Sb. "Rezidence Výhledy Pankrác,
Praha 4 -Krc"

Charakteristika zámeru

Predložený zámer je zarazen dle zákona císlo 100/2001 Sb., do kategorie II, prílohy
c. 1 zákona, bodu 10.6 - Skladové nebo obchodní komplexy vcetne nákupních stredisek, o
celkové výmere nad 3000 m2 zastavené plochy; parkovište nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v souctu pro celou stavbu. Zámer byl zarazen do kategorie II, zámery
vyžadující zjištovací rízení. Oznámení je zpracováno podle prílohy c. 3 zákona o posuzování
vlivu na životní prostredí.

Predmetem posuzovaného zámeru je výstpvba bytových domu Rezidence Výhledy Pankrác
v centrální mestské cásti Praha 4 - Krc, zastavené cásti obce. Z jižní strany je území
výstavby podél ulice Olbrachtovy lemováno nekolika objekty nebytového charakteru.
Z východu hranicí s ulicí Pacovskou, za kterou je souvislá bytová zástavba sídlištního typu.
Severním a západním smerem je obklopeno zelenou plochou s rozsáhlou budovou školy,
hrištem a hrbitovem.

Jedná se o dva samostatné bytové výškové 26-ti podlažní domy A a S, propojené v úrovni 1.
NP a ve trech podzemních parkovacích podlažích. Syty jsou v domech umísteny od 2. NP do
25. NP. V posledním 26. podlaží je umísteno technické zázemí objektu. Celkový pocet

. ..bytových jednotek v obou objektech je 216. Predpokládaný pocet obyvatel je 750. Komercní
provozy jsou v 1. NP obou objektu. V objektu S to jsou kancelárské provozy podél východní,
jižní a severní fasády. V objektu A je u východní fasády navržen malý restauracní provoz. U
západní fasády je navržen provoz fitness. V rámci zámeru je navrženo celkem 370
parkovacích stání pro osobní automobily, z toho 343 stání bude v podzemních podlažích, 27
stání na venkovní ploše areálu.

Veškeré pripomínky jsou rozvedeny dále.

Vviádrení hl. m. Prahy k oznámení zámeru dle zákona C. 100/2001 Sb.,
"Rezidence Výhledy Pankrác. Praha 4 -Krc"

..
Z hlediska urbanistické koncepce a funkcních systému je predložený zámer situován dle
platného územního plánu v území všeobecne smíšeném SV, v lokalite bývalé materské
školy.

1
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Dum je situován do nejtesnejšího sousedství kultivovane komponovaného prostredí sídlište
Zelená liška z let 1954-55.
Navrhované objekty by se výrazne uplatnovaly v panoramatu hlavního mesta. Jejich vliv na
panorama mesta (zejména pri pohledu od Pražského hradu) není dostatecne doložen.

Z funkcního hlediska je bydlení v ploše SV prípustné, ale jako výjimecne prípustné je
posuzováno umístení vyššího než 60% zastoupení prípustné funkce. Zámer je tedy
podmínen souhlasem s výjimecnou prípustností.

V rámci širšího území je nekolik kapacitních sídlišt (Antala Staška, Herálecká, Pankrác I a
III), doporucujeme proto nezvyšovat v tak velké míre, jak navrhuje zámer, další plochy
bydlení, navíc na plochách smíšených. Požadujeme tedy snížení výšky objektu na
maximálne 20 NPP.

Není doloženo, jakým zpusobem je rešeno základní obcanské vybavení, zejména predškolní
výchova (MŠ), nyní je jich v rámci celopražské situace nedostatek.

Z akustického hlediska není v predloženém oznámení vyjádrení k hlukové situaci v míste
zámeru. V dalším stupni projektové prípravy zámeru je nutno, aby byla priložena hluková
studie. Jedná se o lokalitu s mnoha liniovými zdroji hluku, kde bude treba bytovou funkci
podrobit z hlediska hluku podrobnému ho,dnocení i s provedením merení hluku v daném
míste.

Z hlediska ochrany ovzduší není v oznámení priložena rozptylová studie. V oznámení je
uvedeno, že rozptylová studie bude vypracována v dalším stupni projektové dokumentace.
Až podle výsledku rozptylové studie bude možno vyhodnotit vliv výstavby a provozu
navržené zástavby na zdravotní rizika obyvatelstva.

Imisní situace je vyhodnocena na základe výsledku výpoctu v referencních bodech
modelování ovzduší na území hl. mesta Prahy ATEM 2008. Dalšími uvedenými údaji jsou
oblasti OZKO (oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší), do kterých je podle Vestníku MŽP
zarazeno cca 20 % území pod správou mestské cásti Prahy 4. V oznámení se konstatuje, že
v daném území pravdepodobne nedochází k prekracování limitu pro prumerné rocní
koncentrace škodlivin NOz, PM10 a benzenu. Vyhodnocení prekracování krátkodobých
maximálních hodnot není v oznámení predloženo. V dalším stupni projektové prípravy
zámeru je nutno doložit, že v daném území nebudou tyto limity prekracovány.

Z hlediska mestské zelene je podle ÚPn zámer umísten do funkcní plochy SV, bez
stanovené míry využití území, a tedy i koeficientu zelene (KZ). To však neznamená, že
v lokalite nemá být zastoupena zelen. U stabilizovaných ploch zpravidla požadujeme
zachování rozsahu zelene v dané lokalite obvyklém. Duraz je kladen na zastoupení zelene
na rostlém terénu.

..
Podzemní parkovište zaujímá vetšinu plochy pozemku. V textu oznámení je zmíneno
provedení dendrologického pruzkumu, kterým bylo zachyceno 23 stromu. Veškerá zelen
na pozemku má být odstranena. Sadové úpravy tvorí výsadby alejí pri obvodu pozemku,
zbytek má být tvoren z keru, trvalkami a pokryvnou kerovou výsadbou. Sadové úpravy mají
mít výmeru 2484 mZ. V textu je uveden výcet navrhovanýchdruhu drevin, který však
neodpovídá zcela zmeneným podmínkám stanovište.

2



- -

~

~

-

-_u

-

--

~

~

~

-

-

"""""'-

,,

,

V oznámení chybí podrobná bilance zelene zpracovaná dle príslušného metodického
pokynu. Postrádáme záver posouzení.

Z hlediska ochrany zemedelského pudního fondu jsou pozemky dotcené výstavbou
v katastru nemovitostí zarazeny jako ostatní a zastavené plochy a nejsou soucástí ZPF.
Areál je oplocen, je zde neudržovaná zelen a dva jednopodlažní nevyužívané objekty.

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

Z dopravního hlediska máme k predloženému oznámení tyto pripomínky:

Navrhované výškové objekty jsou situovány do mestské obytné zástavby, vymezené ulicemi
Olbrachtova, Budejovická, Na Strži, které jsou znacne zatížené automobilovým provozem.
Stávající zástavba v území vymezeném uvedenými komunikacemi má relativne klidové
vnitrní verejné prostory, které negativní vlivy zatížení uvedených komunikací zmírnují.
Vzhledem k tomu, že rozsah vyvolané automobilové dopravy od navrhovaných nových
výškových objektu není zanedbatelný a jejich umístení je uvnitr stávající zástavby, vyvolalo
by zprovoznení techto nových objektu nežá'poucínavýšení dopravy na stávajících místních
obslužných komunikacích v území a došlo by k narušení lokálne relativne klidových prostoru
dalšími doprovodnými negativními vlivy.

~-'

Stávající obytná zástavba v prilehlém území vykazuje neuspokojivý stav z hlediska
parkovacích možností, což omezuje možnosti žádoucího postupného zkvalitnení stávajících
ulicních (verejných) prostoru. Zájmová lokalita, kde jsou výškové objekty navrženy, by proto
mela být využita pro potreby soucasné zástavby, bylo by žádoucí ji proto ponechat jako
rezervu napr. pro krytí cásti deficitních potreb dopravy v klidu pro vozidla obyvatel ze
stávající zástavby v okolním území.. ..

Z hlediska zásobování teplem upozornujeme k navrženému zpusobu zásobování teplem
dvema plynovými kotelnami umístenými na strechách výškových domu, že dle zákona c.
86/2002 Sb., o ochrane ovzduší, jsou právnické a fyzické osoby povinny, je-Ii to pro ne
technicky možné a ekonomicky prijatelné, u nových staveb využít centrálních zdroju tepla.

Vzhledem ke skutecnosti, že po pozemku predmetné stavby je vedena tepelná prípojka pro
objekt Karlovy university, požadujeme proverit možnost zásobování teplem objektu
Rezidence Výhledy z Pražské teplárenské soustavy CZT. Predložené oznámení neobsahuje
z hlediska ochrany ovzduší upozornení na tuto závažnou skutecnost.

Dispozicní rešení navrhovaného zámeru vyvolá preložku horkovodní prípojky do obslužné
chodby procházející suterénem nové stavby. Technické podmínky preložky potrubí je nutno
projednat s dodavatelem tepla Pražskou teplárenskou a.s. a s vlastníkem vedení.

..

Z hlediska integrace cyklistické dopravy do staveb nových komunikací i oprava uprav
stávajících komunikací upozornujeme, že je nezbytné ve všech stupních prípravy a
realizace tohoto zámeru zohlednit stávající a navrhované prvky cyklistické infrastruktury, tedy
cyklotrasy, cyklostezky a integracní dopravní opatrení a rešit i nezbytná dopravní nebo
rekreacní napojení zámeru na tyto prvky.

3
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V prípade obytných a funkcních objektu, komplexu a areálu a stejne tak pri dopravních
, investicích (trate, linky a stanice integrované verejné dopravy) je nutné brát zretel na potrebu

bezpecného uložení jízdních kol obyvatel, zamestnancu, návštevníku, nakupujících, žáku a
studentu a cestujících a vybavit tato místa dostatecným poctem bezpecných a technicky
vhodných cyklistických stojanu nebo jiných úložišt jízdních kol.

~

. "

..
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MHMPP05TIPRA

MESTSKÁCÁSTi!'m5?lSTRÁTWavniliomestaPRAHY
úRADMESTSKÉ.:<E:M'fVtpodatelna -Jungmannova 35129

ODBORKAN11i;l;,ÁR. .. .
STAROSIÝ '~OVedenY na samoleplclm slitku pod cárovým kódem

IaCSlOdne: 2 8 -03- 2011

I

i :,~,,~;ilíkaé,.:úd~jezpracovatele Pocellistu

MHMP- oddelení posuzování vlivu na ŽP
Ing. Jana Cibulková
vedoucí oddelení
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Peéetpríloh

Naše znacka
P4/lOR- 200/1lJOKAS/SYR

Vyrizuje/linka
Bc. Syrový/331

Praha
28.3.2011

ás dopis zn.
S-MHMP 009844lJ201lJOOPNV
ElAl764-lJŽá--=--

adresát: Ing. Žáková/4425

Vážená paní vedoucí,

postupujeme Vám v príloze usnesení Rady MC P4 c. 10R-200/2011 ze dne 23. 3. 2011

ve veci stanoviska k zverejnení oznámení zahájení zjištovacího rízení podle § 7

zákona c. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých

souvisejících zákonu, v platném znení, k zámeru "Rezidence Výhledy Pankrác,

Praha 4".

S pozdravem ~
Ing.arch. Bohuslava Adamová

vedoucí odd. pozemku, územního rozvoje a památkové péce

Mestská ~ás~l~r c~::ti4
. ~ d mestsI'eUra \" ctarosty

Odbor kan~e. ar '" r:;O
Táborska c.p. 3~

14045 Praha 4

...

CO:OKAS

Príloha: dle textu
Sídlo: Táborská 350/32, 14045 Praha 4
Pracovište: Táborská 350/32, 14045 Praha 4
E-mail: posta@praha4.cz

Tel:
Fax:

+ 420 26 11 92 111

+ 420 241741743

IC: 00063584

Bankovní spojení:
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MESTSKÁ CÁST PRAHA 4

RADA MESTSKÉ CÁSTI PRAHA 4
usnesení 10. zasedání ze dne 23. 3. 2011

císlo 10R-200/20ll

k zaujetí stanoviska mestské cásti Praha 4 k zverejnení oznámení zahájení zjištovacího
rízení podle § 7 zákona c. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene
nekterých souvisejících zákonu, v platném znení, k zámeru: "Rezidence Výhledy Pankrác,
Praha 4 "

Rada mestské cásti Praha 4

1. zaujala
stanovisko k oznámení zahájení zjištm/acího rízení k zámeru: "Rezidence Výhledy Pankrác,
Praha 4" se záverem:
Rada MC P4 požaduje další posuzování zámeru procesem EIA a do projektové
dokumentace stavby zapracovat požadavky, které jsou uvedeny v príloze, jež je nedílnou
soucástí tohoto usnesení

II. u k I á d á
vedoucí odboru kancelár starosty
odeslat usnesení Rady MC Praha'4 na Magistrát hl.m.Prahy - odbor ochrany prostredí

T: 28. 3. 2011

/7 .
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Predkladatel: Ing. Pavel Horálek, starosta MC Praha 4

Strana 1 (celkem 2)

usneseníc. 10R-200/2011
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Príloha

~
k usnesení Rady mestské cásti Praha 4 c. 10R-200/2011 ze dne 23. 3. 2011;/

ff/'" , -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada MC Praha 4 na svém 10. zasedání konaném dne 23. brezna 2011 projednala a zaujala s níže
uvedenými požadavky stanovisko k oznámení zahájení zjištovacího rízení podle § 7 zákona c.
10012001Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých souvisejících zákonu,
v platném znení, pro zámer:

"Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4"

S ohledem na okolní zástavbu v dotcené lokalite Rada mestské cásti Praha 4 požaduje další
posuzování zámeru procesem EIA se zapracováním následujících požadavku:

1/ snížení výšky budovy, navržená výška a objem stavbyje predimenzovaná,
realizace dle návrhu by zhoršila kvalitu bydlení pro sousedící zástavbu

2/ doporucení rešit dopravní pripojení bytového domu z ulice Krcská do ulice
Olbrachtova vcetne návrhu príslušných dopravních opatrení

3/ vybudování kolmých parkovacích stání podél dotcené cásti ulice Pacovská za
úcelem navýšení poctu parkovacích míst pro stávající rezidenty

4/ doplnení studie dopravních vztahu v širším území ve vazbe na dopravu celé
pankrácké pláne vcetne výpoctu dopravních záteží

5/ provedení výsadby náhradní zelene minimálne v hodnote odstranených drevin a
porostu v prilehlé lokalite,

..

Strana 2 (celkem 2)
usnesení c. 10R-200/2011
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HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MESTA PRAHY
Rytírská 12, pošt. schr. 203,11001 Praha 1

pobocka Praha -jih, Nemcická 1112,142 00 Praha 4

Magistrát hl.m.Prahy
odbor ochrany prostredí
Ing.Žáková
Jungmannova 35/29, Praha 1

dne 28.2.2011Naše cj.: J.H~ SHMP 7490/2011 Vyrizuje:
Vaše cj.: S-M P-0098441/2011/00PNI/EIA/764-1/Žá
Vec: Magistrá .m.Prahy, odbor ochrany prostredl, Jungmannova 35/29,
Výhledy Pankrác", Praha 4, zjištovací rízení dle §7 zákona c.100/2001 Sb.,
životní prostredí - vyjádrení.

ecká/241010315

Praha 1, "Rezidence
posuzování vlivu na

Dopisem ze dne 15.2.2011 jsme dne 18.2.2011 obdrželi oznámení Magistrátu hl. m. Prahy, odboru
ochrany prostredí, Jungmannova 35/29, Praha 1 o zahájení zjištovacího rízení k zámeru
"Rezidence Výhledy Pankrác", Praha 4, ve smyslu §6, odst. 4 a §16 odst.3 a 4 cit. zákona.
Oznámení "Rezidence Výhledy Pankrác", Praha 4, pro oznamovatele ADl Development, s.r.o.
ICO 28174151, Hyacintová 3265/7, Praha 10, zpracovala Mgr. Dana Klepalová, Ružickova 32,
Radonice v lednu 2011. Rezidence sestávající ze dvou objektu o 26NP na spolecné podnoži pri
ul.Pacovská má být využita pro bytovou f~nkci - 216 bytu, administrativu, restauraci a fitness.
Kapacita garáží je 343 parkovacích stání ve 3PP a 27 na terénu. Vjezd do garáží je z ul.Herálecká a
na parkovište z ul.Pacovská.Vytápení bude ze dvou plynových kotelen ocelkovém výkonu 880 kW.
Objekt má mít centrální zdroje chladu na strechách, a 3 dieselagregáty v I.PP. Užívání stavby
vyvolá pohyb 1070 jízd/den.
Kapitola 4.1.8. Vlivy na hlukovou situaci - hodnotí zpracovatelka hluk z dopravy na základe
hlukovém mapy Prahy. Dle karto gramu intenzit dopravy zpracovaného TSK stoupne dopravní zátež
v lokalite o více jak 100%. Zmínka o merení hluku v lokalite není podložena protokolem.
Konstatování, že je v ul.Herálecké splnen limit pro den na hlavní komunikaci je nedostatecné, nebot

. ,;,se v soucasné dobe nejedná o hlavní komunikaci proto zde platí limit 55/45 dB. Dle zkušeností
s výstavbou obdobného rozsahu probíhající blíže jak 30m od chránených budov rozhodne bude tato
stavba zdrojem nadmerného hluku i pres to, že príjezd na stavbu je z ul.Krcská, a proto bude
nezbytné navrhnout úcinná opatrení vcetne organizacních vuci škole.
Kapitola 4.1.9 oslunení a denní osvetlení budov konstatuje, že dojde k zastínení jednoho bytu. O
kvalite denního osvetlení prilehlé školy se nezminuje.
Kapitola Vlivy na verejné zdraví sdeluje jaký má úcinek hluku. na zdraví lidí. Další informace
postrádá, pouze zminuje, že je treba vypracovat hlukovou a rozptylovou studii. Kapitola 4.1.2 Vlivy
na ovzduší sdeluje, že imisní príspevky zámeru k prumerným rocním koncentracím lze ocekávat
v úrovni setin mikrogramu. Dle tvrzení zpracovatelky jsou emise z provozu zámeru relativne nízké.
Dodává, že bude nutno zpracovat rozptylovou studii jak pro provoz, tak pro výstavbu.
Stanovisko HS HMP:

Predložené oznámení zpracované 31.1.2011 Mgr. Danou Klepalovou bez dalšího oznacení není
možné v cásti možného ovlivnení zdraví obyvatel hodnotit, nebot' neobsahuje žádné konkrétní
údaje.

..

MUDr. Ludmila Cernanská

vedoucí oddelení hygieny komunální
pobocky Praha -jih

kopie: HSHMP -HK pobocka Praha jih

Sídlo:Rytírská 12,pošt. schr. 203, 11001 Praha 1, tel.:296336700,fax: 224212335,e-mail:podatelna@hygpraha.cz
Pracovište:Nemcickáll12, 14200 Praha 4, tel.: 241494459,fax 261261681,e-mail: sekretariat-jih@hygpraha.cz
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Oblastní inspektorát Praha

Referát integrace
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 -Bubenec
tel.: 233 066105, fax: 233 066103
e-mail: oi@ph.cizp.cz, www.cizp.cz
IC:41 693205

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostredí

Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

L ~

oopis zn./ ze dne: Clslo jednacf:
'-OO9S441/2011/00PN//E/A/764-1//La ze dne 15.2.2011 CIŽP/41/IPP/1102486.001/11/RJX

Vyrizuje 1linka1os.c. Místo a datum
Ing. Kališ16507 110105 Praha, 2.3.2011

Vec: Zahájení zjištovacího rízení zámeru "Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 - Krc" podle zákona
c.100/2001 Sb. Oznamovatelemje spolecnost AD 1 development s.r.o., IC: 28174151. Zámer spadá pod
bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy vcetne nákupníchstredisek, o celkové výmere nad 3000 m2
zastavenéplochy;parkovištenebo garáže s kapacitounad 100 parkovacíchstání v souctu pro celou stavbu.

Dopisem uvedené znacky byl požádán oblastní inspektorát Praha CIŽP o vyjádrení k oznámení zámeru.
K nemuvydávámenásledujícíkomplexnístanovisko:

Oddelení odpadového hospodárství:
Z hlediska zákona C. 185/2001 Sb., o odpadech a zmene nekterých dalších zákonu, v platném a úcinném
znení, nemáme k predloženému zámeru pripomínky.
Vyrizuje: Andr

Oddelení ochrany vod:
K realizaci zámeru nemáme pripomínky. Další rízení V rámci EIA nepožadujeme. K zpracování samotného
oznámení lze vznést radu dílcích pripomínek. U vetšiny map chybí grafické merítko! Zrejme omylem je
v zámeru opakovane používán z hlediska platné legislativy zavádející termín deštové odpadni vody atp.
Vyrizuje: Jelínek

Oddelení ochrany ovzduší:
K predloženému oznámení zámeru "Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 - Krc" nemáme z hlediska zákona
C.86/2002Sb., o ochraneovzduší a o zmeJ1enekterýchdalšíchzákonu, v platnémznení, pripomínky.
Vyrizuje:Kremlová

Oddelení ochrany prírody
Z hlediska zákona C. 114/92 Sb. o ochrane prírody a krajiny v platném a úcinném znení, máme k predložené
dokumentaci dále uvedené pripomínky:

Celý predmetnýpozemek zámeru stavby bude zastaven a zpevnen, pouze plocha 304 m2 je na rostlém
terénu, což je z celkové plochy zámeru pouze 5%, uvedená plocha zelene 41 % je tak zavádejícf, 36 %
plochyzeleneje na konstrukci ( tj. nad podzemnímigarážemi). .
Deštovou vodu nelze zasakovat nebot je celý pozemek zastaven ci zpevnen, nelze tak souhlasit s tvrzením
na str. 56, že zasakování deštových vod není navrženo z duvodu málo propustného podloží. Dojde tak
k negativnímu ovlivnení vodního režimu v krajine, k odvedení vody z území a Hm i ke zmene mikroklima
lokality. Dojde k omezení vsaku vody a tím k vysychání území.
Na str. 29 je uvedeno, že odvádení neznecištených srážkových vod do jednotné kanalizace je povoleno jen
tehdy, jestliže je zasakování vzhledem k hydrogeologickým pomerum možné. Vsak není možný, nebot 95 %
pozemku je zastaveno a zpevneno. Zachování vodního režimu v krajine je nezbytné z hlediska vodních toku,
které jsou významnými krajinnými prvky ze zákona, §3 a § 4 zák.c.114/92 Sb.

..
Sadové úpravy výkres SO - 600 komunikace, chodníky a zpevnené plochy - výsadba stromových drevin je
navržena po obvodu plochy zámeru stavby na hranici pozemku, tj. na hranici plochy zelene vedle
zpevnenýchploch (cest) i do zpevnené plochy (Herálecká).V míste výsadby stromu procházejí inženýrské
síte. Problematickézajistit ochranu drevin pred poškozovánímv budoucnu (setrvání na míste). Stret drevin
s ochrannýmipásmy inženýrskýchsítí tak není rešen. Výkres sadových úprav na str. 14 je malý a necitelný.
Navolné plošezelene nejsou navrženyžádné vzrostlédreviny.



-

..

Na str. 9 je uvedeno, že byl zpracován dendrologickýpruzkum v breznu 2010, uvedeny jsou z nej pouze
závery, pruzkum není priložen. Nelze tak posoudit dopady na dreviny rostoucí mimo les. V prípade

, zachování stromu je treba doložit reálnost ochrany drevin pri výstavbe zámeru dle príslušné normy CSN
839061.

Nelze objektivne posoudit ovlivnení krajinného rázu § 12 zák.c. 114/92 Sb. zaclenení zámeru stavby, dvou
bytových objektu o 26 patrech a 3 podzemních podlažích do území. Doloženy jsou pouze dva snímky
umístení zámeru stavby. Jedná se o stavební zámer umistovaný do stabilizovaného území dle schváleného
ÚPD hl. m. Prahy., nejedná se o rozvojovou plochu. Objekty výrazne prevyšují stávající zástavbu. Na
základe výše uvedeného se jedná o naddimenzovanou stavbu na malém pozemku.

V rámci ÚPD je posuzován mimo jiné udržitelný rozvoj a to z hlediska širších vztahu území. Dle ustanovení §
18 stavebního zákona :Cí/em územního plánování je vvtváret Dredpokladv Dm vvstavbu a Dm udržitelnv
rozvoi území. sDocívaiící ve vvváženém vztahu Dodmínek Dro Dríznivé životní Drostredí. pro hospodárský
rozvoj a pro soudržnost spolecenství obyvatel území a který uspokojuje potreby soucasné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích. V rámci EIA se posuzuje jen jeden dílcí objekt bez
návaznosti na širší vztahy v území. Je tak nezbytné zohlednit soulad zámeru stavby s územne plánovací
dokumentací i v rámci procesu EIA. Nelze tak souhlasit s oddelováním procesu EIA od územního plánování
(str. 58 proložený text.).

Na základe uvedeného požadujeme doplnit v rámci dokumentace EIA.
Vyrizuje: RNDr. Katerina Zelenková

Záver:
CIŽP 01 Praha má k predloženému oznámení zámeru zásadní pripomínky ze strany ochrany prírody
a dílcí pripomínky ze strany ochrany vod. Insp,ekce požaduje další posuzování vlivu zámeru na
životní prostredí podle zákona C.100/2001Sb. a zohlednení pripomínek v dokumentaci.
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HLAVNÍ MESTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MESTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTREDÍ

OOP MHMP
oddelení posuzování vlivu na životní
prostredí
- zde -

Váš dopis zn. SZn.
S-MHMP-
0098441/2011/1/00PNI

Vyrizuje/linka Datum
6.4.2011

Vec: Vyjádrení odboru ochrany prostredí Magistrátu hlavního mesta Prahy jako dotceného
orgánu státní správy dle § 6 odst. 6 a odst. 7 zákona c. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých souvisejících zákonu (zákon
o posuzování vlivu na životní prostredí), v platném znení (dále jen zákon),
k oznámení pripravovaného zámeru

~

Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 -Krc

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

1. Z hlediska ochrany zemedelského pudního fondu: Ing.Nemecková
Bez pripomínek.

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

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

4. Z hlediska ochrany ovzduší: Ing. Strnadová .
Predložené oznámení zámeru navrhuje výstavbu dvou výškových bytových objektu (A a B) o
26 NP, propojených na úrovni 1. NP a ve 3. PP, jako spolecné podnoži. V objektech má být
realizováno celkem 216 samostatných bytových jednotek ruzné velikosti, restaurace o
rozloze 340 m2, fitnes a kanceláre o rozloze 540 m2. Pro rešení dopravy v klidu má být
v podzemních podlažích zrízeno 343 garážových stání a 27 parkovacích stání na povrchu na
vlastním pozemku. Celkový pocet 370 parkovacích stání je v souladu s požadavky vyhlášky
C. 26/1999 Sb. HMP. Parkovište má být dopravne napojené na ulici Pacovská, podzemní
garáže na úrovni 1. PP rampou z ul. Herálecká I a zbylá dve PP mají být prístupná vnitrními
rampami. Garáže mají být vetrány nucene s vyvedením vzdušiny do výšky 2 až 3 m, a to na
voln~ ploše v oblasti schodište z garáží. Navržené umístení a parametry odvetrání garáží
stejne jako vyvolané dopravní záteže nelze projednat bez príslušných rozptylových výpoctu
jejich vlivu na okolní obytnou zástavbu.
Vytápení bytových objektu je navrženo na bázi zemního plynu dvema kotelnami o výkonu
880 kW, umístenými v obou domech v technickém podlaží na úrovni 26. NP, s odkourením
vyvedeným nad strechu objektu. Rocní spotreba zemního plynu obou kotelen je odhadnuta
na 390 000 m3.U kotelen nejsou uvedeny žádné bližší údaje.

Sídlo: Mariánské námestí 2,11001 Praha 1

Pracovište: Jungmannova 35/29,11121 Praha 1
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420 236 004 245
fax: +420 236 007 074
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Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že navržený zpusob vytápení není v souladu
s koncepcními dokumenty hlavního mesta Prahy, které preferují CZT tam, kde je to možné,
ani s ustanovením § 3 odst. 8 zákona C. 86/2002 Sb., o ochrane ovzduší, ve znení
pozdejších predpisu. Toto ustanovení stanoví investorum u nových staveb nebo pri zmenách
stávajících staveb povinnost využití centrálních zdroju tepla, pokud je to technicky možné a
ekonomicky prijatelné. V tomto prípade lze predmetnou stavbu napojit na systém CZT, který
je veden prímo ulicí Herálecká I.
Zámer byl predložen v jedné aktivní variante. Realizace zámeru by mela probíhat v období
03/2012 až 10/2015.
V období výstavby bude plocha stavenište docasným plošným zdrojem znecištování ovzduší
a emise z vyvolané dopravy (odhad maximálního objemu vyvolané dopravy je 160 jízd TNA
denne, odvoz 80000 m3 zeminy) docasným príspevkem k liniovému zdroji znecištování
ovzduší.
V období provozu zámeru je predpokládána vyvolaná doprava na úrovni 1 070 jízd OA/den.
Vlivy stavby na kvalitu ovzduší jak ve fázi výstavby, tak po dokoncení v rámci bežného
provozu, nejsou v rámci oznámení zámeru vyhodnoceny. V oznámení jsou pouze uvedena
predpokládaná opatrení ke zmírnení až vyloucení negativních vlivu výstavby na kvalitu
ovzduší.
Orgán ochrany ovzduší požaduje respektování príslušného ustanovení zákona o ochrane
ovzduší ve smyslu napojení objektu na systém CZT.
Predložené oznámení zámeru neobsahuje z hlediska ochrany ovzduší dostatek informací
k jeho posouzení ze strany dotceného orgánu státní správy. Vzhledem k rozsahu chybejících
podkladu, velikosti zámeru a prostredí kam je umistován, považujeme za žádoucí
pokracování procesu EIA fází dokumentace. Upozornujeme v této souvislosti, že nezbytnou
soucástí dokumentace musí být podrobná 'a vecne správná rozptylová studie, hodnotící vlivy
zámeru v kontextu s parametry ovzduší v míste stavby a jeho okolí.

5. Z hlediska ochrany prírody a krajiny: Ing.Nemecková
Území pro výstavbu bytových domu "Rezidence Výhledy Pankrác" se nachází v centrální
cásti MC Praha 4, k.ú. Krc, je ohranicené ulicemi Krcská, Herálecká I, Pacovská a
Olbrachtova. Jedná se o stavbu dvou samostatných výškových domu (A + B) propojených
v úrovni 1. NP a ve trech PP (parkování).
Dle ÚP SÚ hl.m. Prahy se jedná, o polyfunkcní území SV (všeobecne smíšené) bez

. ..regulativu. Území tvorené stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou
strukturou je zastavitelné. Územní plán v nem nepredpokládá významný rozvoj, proto zde
není stanovena míra využití území a z hlediska limitu rozvoje je možné pouze zachování
stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé cinnosti, viz ÚP SÚ HMP , oddíl 8
bod 4. Výmera pozemku, kde bude realizován zámer, ciní 6 054 m2.Zelen na rostlém terénu
bude cinit 304 m2,zelen na konstrukci 2180 m2.OOP MHMP konstatuje, že zelen na rostlém
terénu by mela cinit vetší podíl než zelen na konstrukci. V polyfunkcním území SV má zelen
tvorit doplnkovou funkci k funkci hlavní, též stromy v rostlém terénu mají lepší podmínky pro
svuj další rust a rozvoj.
Zvlášte chránené druhy rostlin a živocichu nebudou zámerem dotceny, viz str. 50-51, 56-57.
Zminovaná príloha C. 6, tj. orientacní biologický pruzkum, nebyla k oznámení priložena.
Prílohu je treba doplnit. Biologický pruzkum by mel postihovat delší casové období
(minimálne jarní a letní aspekt). Z duvodu predbežné opatrnosti dále požadujeme biologický
pruzkum pred zapocetím prípravných prací ke stavbe opakovat, aby byl zjišten aktuální stav.
Budou-Ii zámerem porušeny základní podmínky ochrany zvlášte chránených živocichu dle §
50 zákona C. 114/1992 Sb, o ochrane prírody a krajiny, v platném znení (dále jen zákon), je
treba ~žádat o výjimku ve smyslu § 56 zákona.
Dojde ke kácení drevin, v zájmovém území se nachází 23 ks drevin, 14 z nich podléhá
povolení kácení dle § 8 zákona (str. 9). Požadujeme doplnit dendrologický pruzkum se

S-MHMP-
0098441/2011/1/00PNI

Sídlo: Mariánské námestí 2, 11001 Praha 1

Pracovište: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420 236 004 245
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situací, kde by mely být oznaceny dreviny ponechávané a kácené v kontextu s pudorysem
navrhované stavby. Též by mela být navržena ochranná opatrení ve smyslu CSN 839061
Technologie vegetacních úprav v krajine - Ochrana stromu, porostu a vegetacních ploch pri
stavebních pracích.
Oznámení obsahuje kapitolu zabývající se vlivem zámeru na krajinu (str. 57-59), cit.:
"Posuzovaný zámer - výškové budovy techto parametru mohou ovlivnovat krajinu
v celomestských souvislostech, zasahovat do panoramat mestské krajiny ci se v dálkových
pohledech dostávat do vizuálního kontaktu s územím prírodního ci prírode blízkého
charakteru, které je významné svou rozlohou nebo prostorovým významem." Vzhledem
k tomu, že objekty dosahují 26-ti NP (výšky 84 m), bude vliv zámeru na krajinný ráz ve
smyslu § 12 zákona posuzován v rámci vydání závazného stanoviska dle § 149 zákona
c.500/2004 Sb. Správního rádu. Z tohoto duvodu požadujeme doplnit podklady k zámeru
o vyhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz podle jedné z používaných metodik.
Z hlediska zájmu chránených zákonem c.114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny,
v platném znení, nemáme další pripomínky.

--

6. Z hlediska myslivosti:
Bez pripomínek.

7. Z hlediska ochrany vod: Ing.Hrubá
Výše uvedený zámer navrhuje umístení dvou bytových domu, které budou v prvním
nadzemním podlaží (komercní provozy) a ve trech podzemních podlažích (parkovací stání)
vzájemne propojeny.
Pripojení bytových domu na pitnou vodu je navrženo vodovodní prípojkou DN 100 napojenou
na preložený verejný vodovod DN 150. Splaškové odpadní vody jsou navrženy k odvedení
kanalizacní prípojkou napojenou na verejnou jednotnou kanalizaci vedenou v ulici Herálecká
I. Srážkové vody ze strech a komunikací jsou navrženy k odvedení do dvou retencních
nádrží v 1.PP o objemu 65 m3, ze kterých budou dále odvádeny rízeným odtokem do
stávající verejné jednotné kanalizace v ulici Herálecká I.
K tomu upozornujeme, že návrh odvedení srážkových vod není zajišten v souladu s uSt. § 5
odst. 3 vodního zákona a v souladu s clánkem 11 odst. 7 vyhlášky C.26/1999 Sb., hlavního
mesta Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním meste Praze
(OTPP), ve znení pozdejších predpisu. Dle uSt. § 5 odst. 3 vodního zákona pri provádení
staveb nebo jejich zmen nebo zmen jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a
úcelu užívání techto staveb je zabezpecit zásobováním vodou a odvádením, cištením,
poprípade jiným zneškodnováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit
vsakování nebo zadržování a odvádení povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických
srážek na tyto stavby (dále jen "srážkové vody") v souladu se stavebním zákonem. Stavební
úrad nesmí bez splnení techto podmínek vydat stavební povolení nebo rozhodnutí o
dodatecném povolení stavby nebo rozhodnutí o povolení' zmen stavby pred jejím
dokoncením, poprípade kolaudacní souhlas ani rozhodnutí o zmene užívání stavby. V clánku
11 odst. 7 OTPP je stanoveno, že stavby musí být napojeny na verejnou deštovou nebo
jednotnou kanalizaci, pokud nelze deštové vody likvidovat jinak, tj. prednostne vsakem,
pokud to hydrogeologické pomery, velikost pozemku a jeho výhledové využití prokazatelne
umožní, popr. akumulací nebo odvedením do vodního toku.
Z výše uvedeného vyplývá, že konkrétní návrh na vsakování nebo odvádení srážkových vod
ze staveb je nutno provést již ve fázi prípravy zámeru. V následující dokumentaci EIA
požadujeme otázku srážkových vod vyrešit. V podmínkách stanoviska EIA pro fázi prípravy
projek~ pro územní rízení požadujeme zapracovat provedení hydrogeologického pruzkumu,
jehož výsledky budou podkladem pro návrh odvodnení tak, aby byl v souladu s výše
citovanými ustanoveními. Soucasne doporucujeme proverit možnost využití zachycených
srážkových vod v retencních nádržích pro následné zalévání prilehlých ploch zelene.
S-MHMP-
0098441/2011/1/00PNI
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Upozornujeme, že podmínky pripojení objektu na verejný vodovod a verejnou kanalizaci je
nutné projednat se správcem a provozovatelem verejných vodovodu a verejné kanalizace.
Dále upozornujeme, že napojení na kanalizaci v povodí Ústrední cistírny odpadních vod
Praha zapovídá osazování drticu kuchynských odpadu na vnitrní kanalizaci, nebot z pohledu
právní úpravy je kuchynský odpad odpadem dle ust. § 3 zákona C.185/2001 Sb.,
o odpadech a o zmene nekterých dalších zákonu, ve znení pozdejších právních úprav.
V rámci užívání stavby navrženého zámeru bude zacházeno se závadnými látkami
(3 náhradní zdroje el. energie). Uživatel závadných látek má povinnost podle ust. § 39
zákona C.254/2001 Sb., o vodách, vypracovat plán opatrení pro prípady havárie (havarijní
plán), v rámci kterého budou konkretizovány prostory s výskytem závadných látek. Havarijní
plán uživatel závadných látek vypracuje podle vyhlášky C.450/2005 Sb., o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, zpusobu a rozsahu
hlášení havárií, jejich zneškodnování a odstranování jejich škodlivých následku, a zašle ke
schválení zdejšímu vodoprávnímu úradu OOP MHMP.
V prípade potreby dodávky pitné vody a vypouštení odpadních vod do stokové síte
v prubehu realizace stavby musí být uzavrena s PVK, a.s. Smlouva o dodávce vody a
odvádení odpadních vod.

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

tf/""p- /
. Ing.Jan~~Vá

vedoucí oddelení posuzování
vlivu na životní prostredí

. '"

Magistrát hl. m. Prahy
odboru(;hrany prostredí
Mariánské nám. 2
Praha 1
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HLAVNÍ MESTO PRAHA

MAGISTRÁ T HLAVNÍHO MESTA PRAHY

ODBORPAMÁTKOVÉPÉCE

Vnitrní sdelení
~
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MHMPP0SSCQZT

Pro MHMP - oOP C.j. S-MHMP 130907/2011

Vyrizuje 11. : Chalupka 1\Ns\GlSTRÁT hlavnihomestaPOdborochraB~~V§~
é na wmoleplcim š\:ltku pod cérovým kódem

Datum 28.3.2011

DOŠLOdne:
- , -04- 2011.

Identiftkacnlúdajezpracovatele
pocellistu

pocelpllloh

Vec: Zjišt'ovací rízení ámeru zarazené .. , od bodem 10.6, prílohy
c. 1 zákona 100/2001 ., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene
nekterých souvisejících zákonu, v platném znení (dále jen zákon), k zámeru
novostavby "Rezidence Výhledy Pankrác", na pozemcích 1247, 1251/1, 1251/2,
k.ú. Krc, Praha 4 - Krc

y'

Vážení,

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péce (dále jen MHMP OPP), jako orgán
státní památkové péce na území hlavního mesta Prahy vecne a místne príslušný podle
zákona c. 20/1987 Sb., o státní památkové péci zn dejších predpisu (dále
zákona), obdržel Váš dopis c.j. S-MHMP - 0098441/201 OOPNI/EIAl764-1/Žá,
ze dne 15.2.2011, týkající se zjišt'ovacího rI ní zá v novostavby komplexu
"Rezidence Výhledy Pankrác", k.ú. Krc, Praha 4 - Krc.

Ve výše uvedené veci Vám MHMP OPP sdeluje následující:

Pozemky parc. c. 1247, 1251/1, 1251/2, k.ú. Krc, Praha 4, se nacházejí
v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze, vyhlášeném rozhodnutím býv.
odboru kultury NVP c.j. Kul/5-932/81 ze dne 19.5.1981 o urcení ochranného pásma
památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplnkem ze dne 9.7.1981, kterými se urcuje
toto ochranné pásmo a podmínky pro cinnost v nem.

Predmetem ochrany vochranném pásmu Pražské památkové rezervace je
eliminovat takovou stavební cinnost, která by porušila urbanistickou kompozici, merítko
a siluetu Pražské památkové rezervace.

Úcelem ochranného pásma pražské památkové rezervace je zabezpecit její
.. kulturne historické, urbanistické a architektonické hodnoty pred rušivými vlivy

vyvolanými stavebními ci jinými zmenami v jejím okolí.

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

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

Termín:



~

- -

~

~

-

--

2

Predmetem predloženého návrhu je komplex dvou samostatných 26 podlažních
bytových objektu A a B, propojených recepcí v úrovni I.NP a ve trech podzemních
parkovacích podlažích. Hlavní funkce bydlení je doplnena v úrovni I.NP komercními
plochami. V posledním 26. podlaží je umísteno technické zázemí objektu. Fasády jsou
cleneny vystupujícími prubežnými pásy balkónu po celém obvodu stavby. Objekty
stejných nepravidelných pudorysu, s ustoupenými posledními tremi podlažími, dosahují
výšky 84 m od upraveného terénu, což je 354,40 m.n.m.

Z hlediska zájmu, chránených dle §14 odst. 2 zákona c.20/1987 Sb., o státní
památkové péci, v platném znení (dále zákona), požaduje MHMP - OPP predložit
projektovou dokumentaci k jejímu posouzení ve správním rízení, ve kterém budou
prípadne stanoveny výškové limity a hmotove prostorová omezení z hlediska
památkové péce tak, aby realizaCÍ staveb nedošlo k ohrožení hodnot pražské
památkové rezervace. Soucástí této dokumentace budou také zákresy do
panoramatu PPR a zákresy do digitálního 3D modelu Prahy.

Toto správní rízení bude následne ukonceno vydáním závazného stanoviska
dle § 67 zákona c. 500/2004Sb (správní rád). MHMP - OPP poukazuje dále na
možnost požadavku úpravy nebo prepracování celkového návrhu a také na
možnost zamítnutí návrhu pri posouzení príslušné projektové dokumentace v
požadovaném správním rízení.

Navrhovaná stavba leží v území s archeologickými nálezy ve smyslu
ustanovení § 22 odst. 2 zákona c. 20/1987 Sb., o státní památkové péci ve znení
pozdejších predpisu, v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze,
vyhlášeném rozhodnutím býv. odboru kultury NVP c.j. Kul/5-932/81 ze dne 19.5.1981 o
urcení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplnkem ze dne
19.5.1981, kterými se urcuje toto ochranné pásmo a podmínky pro cinnost v nem.

.. V prubehu veškerý~h zemních prací bude umožneno provedení
záchranného archeologického výzkumu. Jeho zajištení je nutno projednat
v dostatecném predstihu pred zahájením výkopových prací a stavební cinnosti.

...
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i poverený rízením odboru

Hlavní mesto Praha
Magistrát hl.m. Prahy
Jungmannova 35/29
11181 Pr.". 1 11'1/
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o k uložení
D na vedomí
D k vyrízení
D ke zpracování stanoviska
D ke zpracování návrhu odpovedi

D ke zpracování materiálu
D k prepracování
D do programu
D jednání

Termín:
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HLAVNí MESTO PRAHA

RADA HLAVNíHO MESTA PRAHY

KOMISE RADY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

Odbor ochrany prostredí

Vaše znacka Naše znacka VyrizujefTelefon

Polák/2138

Datum

21.2.2011

Vec: stanovisko Komise RHMP pro cyklistickou dopravu k zámeru
"Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 -Krc", který je posuzován v rámci
EIA

Na základe usnesení RHMP C. 0544 ze dne 29.4. 2003 (integrace cyklistické
dopravy do staveb nových komunikací i oprava úprav stávajících komunikací) a
ve shode se zásadami dalšího rozvoje cyklistiky na území hl. m. Prahy,
formulovanými v prijaté Koncepci rozvoje cyklistické dopravy a rekreacní
cyklistiky (Usnesení RHMP C. 1776/2010), predevším v oddílech II. A a III. A a
v návaznosti na generel páterních a hlavních cyklotras jako soucást územního
plánu hlavního mesta (Usnesení RHMP C. 1551/2006), požaduje Komise RHMP
pro cyklistickou dopravu vclenit tuto integraci do nových staveb resp. oprava
úprav, posuzovaných v rámci EIA, a to v dikci novely vyhlášky C. 30/2001 Sb.,
upravené vyhláškou C.247/2010 Sb.

..

Komise RHMP pro cyklistickou dopravu upozornuje, že je nezbytné ve všech
stupních prípravy a realizace tohoto zámeru zohlednit stávající a navrhované
prvky cyklistické infrastruktury, tedy cyklotrasy, cyklostezky a integracní
dopravní opatrení a rešit i nezbytná dopravní nebo rekreacní napojení zámeru
na tyto prvky.
Komise žádá, aby veškeré s mestskou cyklistikou související cásti studií a
projektu byly predem i v prubehu konzultovány s dopravními odborníky komise.
Stejne tak žádá, aby s ní byla konzultována prípadná technologicky nezbytná
docasná narušení prvku cyklistické infrastruktury, a aby se podílela na návrzích
opatrení, která minimalizují negativní dopady na sít této infrastruktury a další
integracní dopravní opatrení pro cyklistickou dopravu a rekreacní cyklistiku
v Praze a to predevším s ohledem na bezpecnost cyklistu.

Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu
Ing. Pavel Polák (odbor Kancelár primátora), predseda
pracovište: Mariánské nám. 2, 11000 Praha 1
tel. 605 287 269
e-mail: cyklo@cityofprague.cz
web: www.praha-mesto.cz/cyklo



,

. .,

V prípade obytných a funkcních objektu, komplexu a areálu a stejne tak pri
dopravních investicích (trate, linkya stanice integrované verejné dopravy) je
nutné brát zretel na potrebu bezpecného uložení jízdních kol obyvatel,
zamestnancu, návštevníku, nakupujících,žáku a studentu a cestujících a
vybavit tato místa dostatecným poctem bezpecných a technicky vhodných
cyklistickýchstojanunebojinýchúložištjízdníchkol.

Splnením techto požadavku a doporucení komise podporí takto uskutecnený
zámer bezpecnou a pro životní prostredí šetrnou cyklistickou dopravu a
rekreacnícyklistikua naplní tak základní zámer EIA,tedy príznivýdopad na
životníprostredíhlavníhomesta Prahy.

S pozdravem

Ing. Pavel Polák
predseda KomiseRHMPprocyklistickoudopravu

..

Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu
Ing. Pavel Polák (odbor Kancelár primátora), predseda
pracovište: Mariánské nám. 2, 110 00 Praha I
tel. 605 287 269
e-mail: cyklo@cityofprague.cz
web: www.praha-mesto.cz/cyklo
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170 00 Praha 7

MAGISTRÁT blavního mesta PRAHY
Hlavnípodatelna -Jungmannova 35/29

PIDuvedenýnasamolepícímštítkupodcárovýmkódem

Doporucene

Identifikacníúdajezpracovatele Pocetlistu

MHMP, Odbor ochrany prostredí
Ing. Jana Cibulková
vedoucíodd. posuzovánívlivuna životníprostredí
Jungmannova 35/29
111 21 PRAHA 1

DOŠLOdne: 2 1 -02- 2011

-.01:,:.,,-

Pocetpmoh

Váš dopis znacky/ze dne
- / -

Naše znacka

EÚ/258/11/DAM
Vyrizuje
Molinari / 266752412

PRAHA

17.2.2011

-~-_. --- ~ .--~ --

Rezidence Výhledy Pankrác - vviádrení k oznámení zámeru
oznamovatel: AD1 Development S.r.o.,Hyacintová 3265/7, 10600 Praha 10
zpracovatel oznámení: Mgr. Dana Klepalová - 01/2011

V souladu s § 6 zák.c. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí, predkládáme následující
vyjádrení k oznámení zámeru "Rezidence Výhledy Pankrác", které bylo zverejneno na úrední desce
Magistrátu hl. m. Prahy dne 15.2.2011.

Dle návrhu bude zásobování nového objektu teplem zajištováno pomocí dvou nových plynových kotelen
umístených v samostatných místnostech na streše obou domu. Pro každou kotelnu je uvažováno se dvema
plynovými kotli o výkonu 440 kW, celkem 880 kW. Predpokládaná rocní spotreba plynu ciní 390 000 m3lrok.

Konstatujeme, že navrhovaná stavba se nachází v bezprostrední blízkosti stávajících tepelných rozvodu CZT
s možností napojení (horkovod v ulici Olbrachtova, horkovodní prípojka vedená prímo oblastí navrhované
.stavby). Pražská teplárenská a.s. je pripravena zahájit obchodní jednání s investorem a teplo ze soustavy CZT
pro predmetnou novostavbu dodat. Technické i obchodní podmínky napojení je poveren projednat obchodní
úsek naší spolecnosti (ing. Pavel Hruška, manažer akvizic, tel.: 266 752 399, 737 250 615, e-mail:
phruska@ptas.cz).

S odkazem na §3 zákona o ochrane ovzduší c.86/2002Sb. o prednostním využití centrálního zdroje CZT,
nemužeme souhlasit s navrženým decentralizovaným zpusobem zásopování teplem z nového lokálního
plynového zdroje v oblasti soustavy CZT. Návrh je v rozporu z platným Územním plánem hl.m.Prahy, kdy
zásobování teplem obfasti Pankráce je koncipováno na centrálním zdroji tepla arozvinuté soustave CZT. .

Na základe výše uvedeného nemužeme souhlasit se zámerem "Rezidence Výhledy Pankrác"
dle zverejneného oznámení z 01/2011.

..

lij PRAŽSKÁTEPlÁRENSKÁ0.5.

Exekutivníúsek
17°

Z!!!!:
° ho7, zpnskó1/7 .4

«~
. David Mol i n a r i

specialista rozvoje tepelných sítí I
exekutivní úsek - odbor investic

Cc: OÚ - Ing. Pavel Hruška, manažer akvizic

Telefon: 266 751 111

www.ptas.cz
ICO: 45273600

DIC: CZ45273600
Bankovní spojení:
CSOB Praha
C.ú. 500068263/0300 ~
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MAGISTRÁT Wavního mesta PRAHY
Hlavnípodatelna - Jungmannova 35129

PIDuvedenýnasamolepícímštítkupodcárovýmkódem

/1/

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

..

Doporucene

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostredí
Jungmanova 35/29
111 21 Praha 1

DOŠLOdne: - 2 -03-2011
-

Identifikacníúdajezpracovatele Pocetlistu

Pocetpríloh

Cj. 1092/ dek! 11

V Praze, dne 28. 2. 2011

Vec: protest proti plánované výstavbe rezidence "Modré výhledy Pacovská"
-

~

Bohužel až nyní jsme se dozvedeli, že již speje k záveru posuzování vlivu na životní prostredí u
nove zamýšleného developerského projektu, jehož název je uveden výše. Naše fakulta, která sídlí
v budove na základe 50 leté nájemní smlouvy s MC Praha 4 z roku 1998, by byla tímto projektem
velmi citelne zasažena a musím proto jako její predstavitel proti výstavbe zásadne protestovat.-~--.

Na pozemku, který leží v bezprostrední blízkosti fakulty v Pacovské ulici a byl desítky let zcela
zanedbáván, mají být v prubehu let 2012-15 postaveny dve výškové budovy o 26 podlažích. Okolní
zástavba, které svou mohutností dominaje práve naše fakulta, má obvykle 4-6 podlaží.. Lze velmi
snádno dovodit, že budovy v okolí nových gigantu budou zastíneny, do nekterých možná vubec
nepujdou slunecní paprsky, vubec už nemluve o estetické stránce celé veci. Výškové budovy prece
jenom vyžadují vetší volnou plochu ve svém okolí, o tom nelze v daném prípade vubec hovorit.
Pochybný je ostatne i sám úcel výstavby - nové byty. Tech je již nyní v Praze prebytek a
developerské firmy mají znacné starosti, jak je pokud možno bez vetší ztráty prodat.

Významná duvodem k našemu protestu je i zamýšlená doba stavby a její dopad na blízké okolí.
Tesne u naší fakulty má vzniknout stavenište, v okolí budou jezdit težká nákladní auta, celé prostredí
bude nadmíru hlucné a prašné a mužeme také pocítat s výskytem ruzných kriminálních živlu, které
podobné akce zákonite pritahují. Máme již urcitou negativní zkušenost z mnohem menší akce, totiž
zateplení budovy fakulty, které probehlo v léte 2009. I tehdejší 3-4 mesíce byly velmi nepríjemné, jak
se tedy máme smírit s nyní plánovanými cca 40-45 mesíci a mnohem vetším rozsahem prací?
V levém krídle fakulty sousedícím se stavebním pozemkem je nadto soustredena výuka, která bude
hlukem i prachem vážne narušena.

..

~

~
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- P. O. Box 56, Pacovská 350/4, 14021 Praha 4

'reL: 222 539 21 ] Fax: 24] 732294 ('-ma iLdekan@htf.cuni.cz hup://Vvww.htf.cuni .cz
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Uvítali bychom proto, kdy developerská firma, jejíž jedinou motivací je nepochybne zisk, od svého
znicujícího zámeru upustila. Naopak bychom velmi doporucovali, aby se o ladem ležící pozemky
nekdo postaral a vytvoril zde napr. park ci detské hrište. Mimochodem, na uvažovaném pozemku je
bývalé školní hrište, jehož se naše fakulta vzdala (nevyucuje telocvik), které bylo dokonce loni velmi
zvelebeno. Má se tedy v rámci nové výstavby znicit? To by bylo ponekud zvláštnÍ.

Svuj protest zasílám i k rukám pana primátora, donedávna ješte mého univerzitního kolegy
v dekanské funkci, a také starostovi MC Praha 4.

S pozdravem

PJt
r. Jan B. Lášek,

dekan

-.-

<'

P. O. Box 56, Pacovská 350/4, 14021 Praha 4

TeL 222 539 211 e-mail: dekan@htf.cllli.cz http://www.htfcuni.czFax: 241 732294
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MAGISTRAT hlavního mesta PRAHY
Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29

PID uvedenýna samolepícím štítku pod cárovým kódem
Doporucene

Magistrát hl. m. Prahy.
Odbor ochrany prostredí
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

DOŠLOdne: -1 -03- 2011

Identifikacníúdajezpracovatele Pocetlistu

Pr;cetpríkJl1

Vec: protest proti projektu "MODRÉ VÝHLEDY PACOVSKÁ"

V Praze, 25. 2. 2011

Vážení,

jak jsem byl informován, v této dobe posuzujete zámer postavit na desítky let
zanedbávaném volném prostranství dva obytné domy o 26 podlažích s rozsáhlým podzemním
parkovištem. Stavba by mela být zahájena zhruba za rok a ukoncena až na podzim roku 2015.
Pokud k ní skutecne dojde, prinese obyvatelum okolních domu znacné nepohodlí, zvýšený
hluk i prašnost, tesne u-obytných domu vznikne-stavenište, kolem-budotl-jezdit- težká auta --
odvážející zeminu a privážející stavební materiál, ješte by stouplo riziko již tak vysoké
poulicní kriminality, vloupání do sklepu i domu atd. Vysoké domy by všem bytum mohly vzít
slunce i svetlo nemluve o tom, že do zdejší zástavby se naprosto nehodí. Velkou obtíží budou
pak i stovky aut budoucích obyvatel výškových domu, která ješte zneprujezdní již tak dosti
frekventované ulice Pacovská a Za Zelenou liškou.

Jako predstavitel jednoho z mnoha vlastníku domu dotcených uvažovanou výstavbou proto
vznáším rozhodný protest, který zopakuji, bude-li naše družstvo vyzváno k vyjádrení v rámci
prípadného stavebního rízení na Praze 4.

S pozdravem

I

~ HEBYT, bytovédndstvoW IC: 49613863
Herálecká III 1581/4

JUDr. Libor Ládek, 14000Praha4

predseda družstva
liborJadek@seznam.cz

~
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Obcanské sdružení Zelené Cechy, IC 26563916, Štúrova 34/1152, 11,,,,Ii/,?'{..nÚ~qdatelna - Jungmannova 35/29
http://zelenecechy.wordpress.com/

e-mail: oszc@hushmail.com
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PIDuvedenýna samolepícímštítku pod cárovým kódem
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MAGISTRÁT

Hlavního mesta Prahy
Odbor ochrany prostredí
Jungmannova 35/29
110 01 Praha 1
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DOŠLOdne: - 7 -03-2011 'i'~.(
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Identifikacníúdajezpracovatele Pocetlistu ~;: .
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Pocetpínoh"~:!t~

V Praze dne 1.brezna 2011

Vec: Vyjádrení k zámeru posuzovaného ve smyslu zákona
o posuzování vlivu na životní prostredí "Rezidence.výhledy Pankrác"

c. 100/2001 Sb.,

Obcanské sdružení Zelené Cechy, ICO: 26563916, se sídlem Štúrova 34/1152, 14200 Praha 4, podává
v zákonné lhute toto

vyjádrení.

1.Zdravotní rizika jsou rešena pouze obecne a nehodnotí konkrétní situaci predloženého zámeru. Pri absenci
hlukové studie nelze prezkoumat, zda platné hlukové limity v chráneném venkovním prostoru budou
dodrženy a oznamovatel o tom nepredložil hodnoverný dukaz.

2. Z hlediska krajinného rázu se jedná o nesporný zásah do reliéfu, štíhlá vysoká vertikální stavba je prvek
v území zcela nový, neobvyklý a extrémne rušivý. Nové výškové budovy by mely vznikat v místech, kde
vhodným zpusobem dotvárejí existující celek, prípadne v místech, kde existuje možnost urcitou kompozici
do budoucna vytvorit. V opacném prípade jejich umístením v zástavbe pouze samoúcelne vznikají "zuby".

Taková situace nastává i v prípade posuzované~o zám,eru.Lze odkázat na zverejnené dálkové pohledy. Není
pravdepodobné, že by se situace v území do budoucna zmenila, protože tu nejsou volné pozemky
umožnující významnejší rozvoj a nástavba existujících bytových domu není technicky možná. V okolí
zámeru zástavba dosahuje podstatne nižších výšek, což zesiluje negativní a rušivý vliv zámeru.

3.Chybí podrobný geologický pruzkum k vyloucení dopadu zámeru na stávající výstavbu (zejm. vliv vibrací ze
stavební cinnosti pri hloubení stavební jámy).

4.Absentuje Biologický pruzkum lokality i dendrologický posudek.
5.Uvažovaná stavba je jednoznacne nadlimitní zátež území, je proto nelegální a neprípustná. Ústavní porádek

CR obsahuje rovnež Listinu základních práva svobq1;i(c. 2/1993 Sb.), jež ve svém cL 35 odst. 1 priznává
každému právo na príznivé životní prostredí..::'"

6.Založení stavby hluboko pod úroven ter~nu muže na1;1lšithydrogeologické pomery okolí zámeru.
7. Zámer je rešen v rozporu s požadavky zák. c. 258/2900 Sb. o ochrane verejného zdraví, protože v lokalite

budou po prípadném zprovoznení zámeru prekroceny limitní hodnoty pro hluk. Je porušen i cL 25 odst. 3
OTPP (vyhLMHMP c. 26/1999 Sb.)

8.Zámer výrazne zhorší rozptylové podmínky a imisní zatížení obytné oblasti okolo ulice Pacovská a
Olbrachtova.

Je velkou chybou nekritické prosazování výstavby za každou cenu i v místech, která jsou pro úcel výstavby
bytu málo vhodná ci dokonce zcela neprípustná. Takovými lokalitou je i místo zámeru poblíž ulice Herálecká.

Oznámení je vypracováno nekvalitne a zejm. tendencne, bez znalosti místních pomeru s cílem prosazení
zámeru. Máme za to, že umístení stavby obrovitých vežových domu je natolik komplexní - provázané napr.
s dopravou obci, s vlivem na imisní a hlukovou situaci, krajinný ráz - a závislé na získání co nejúplnejšího
souboru informací, že je žádoucí využít možností tohoto procesu (EIA), zainteresovat nezávislé odborné
subjekty, posoudit varianty uvažovaného zámeru a dát prostor verejnosti vyjádrit se k zámeru.

Domníváme se, že provedení zámeru muže závažne a negativne ovlivnit životní prostredí tisícu obyvatel
prilehlých ulic a je proto žádoucí pred zahájením územního rízení získat jako jeden z podkladu pro
rozhodování nezávislý a objektivní materiál, vzniklý za úcasti odborných subjektu a verejnosti úplným
postup~m posuzování vlivu podle zákona c. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí.

S pozdravem

~4vfl
E. Sedlácek

Predseda O.s.Zelené Cechy

podporujeme www.zelenýkruh.cz
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Ing. Plíha10vá Zdenka

Herálecká 1954/4
140 00 Praha 4
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Mestská cást Praha 4
Úrad mestské cásti
Odd. pozemku, územního rozvoje a památkové péce
Táborská 350
Praha 4 - Nusle
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Magistrát Hlavního Mesta Prahy
Odbor ochrany prostredí
Jungmannova 35
Praha 1

MAGISTRÁT hlavního mesta PRAHY
Odbor ochrany prostredí 54

Hlavní C.j. uvedenénasamolepícímštítku pod céroyYmkódem

DOŠLOdne: - 8 -03- 2011

Identifikacníudajezpracovatele Pocetlistu

Vážený pane starosto,
Vážené zastupitelstvo,
Vážená rado,

Pocetpríloh

obracíme se na Vás jako spoluobcané a v neposlední rade jako volici, díky kterým jste
v nedávných komunálních volbách získaliduveru vést naši mestskou cást.

V poslední dobe velmi pozorne a se znepokojením sledujeme dení spojení s výstavbou
projektu" Rezidence modré výhledy" na pozemcích p. c. 1251/1,2, 1247, 1251/4,3195 a
319613 v k. Ú.Krc pri ulicích Pacovská a Herálecká Iv Praze 4. Dle nám dostupných informací
se jedná o realizaci plánované stavby o výšce 26 pater, která by mela být jednou z nejvyšších
administrativních budov v CR. Tento primát nás však neteší. Existence výškové budovy se totiž. Nelmi citelne dotkne tisícu obyvatel, bezprostredních nechtených sousedu této stavby,
kterým vezme to hlavní - vzácný prostor. Jsme proti! Urbanistický rozvoj dnes již tak huste
zastavené mestské cásti, jako je ta naše, nemuže brát v úvahu pouze dficí zájmy
podnikatelského sektoru, ale v prvé rade obyvatel. Tech, kterí zde našli dosud dustojné místo
k životu, kterým není lhostejné, co se deje v jejich bezprostredním okolí. Volené orgány naší
mestské cásti, kterými jste Vy, by meli respektovat vuli svých volicu. Vést s nimi rovnocenný
dialog. Žádáme Vás o nej i v tomto prípade! Veríme, že své volice nezklamete.

Ing. Plíhalová Zdenka

a nájemníci bytového domu Herálecká 954 a 1577

Praha 5. 3. 2011

..
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ECONORD, o.s. MHMPP0S1KFUN
clenskésdruženíoborovéplatformyasociaceekologickýchorganizacíZelenýkruh

se sídlemvPraze6,lfikoly Teslyc. 12,PSC 16000 CI V ), I-
1C 26580781 I ci"<-[71

e-mail: os.econord@gmail.com skype: econ ~
http://econord.wordpress.com/MAGISTRÁT hlavního mes a PRAHY

Hlavní Dodatelna - .IlIng("(Jí;mno va 35/29

PIC uvedenýnasamolepícímštítkupodcárovým kódem
Magistrát hl.m. Prahy
Ing. Beranová
Odbor ochrany prostredí
Jungmannova 29
Praha I

DOŠLOdne: - 9 -03-2011

Identifikacníúdajezpracovatele

>.:

P .~.jW'ocet listu L~'.
'~~,i,,~

Pocetpriloh
...é:""

Vec: Stanovisko k zjišt'ovacímu rízení pro zámer "Rezidence výhledy Pankrác"

K oznámení zámeru "Rezidence výhledy Pankrác", zpracovanému podle zákona c. 100/200I Sb., o
posuzování vlivu na životní prostredí, v platném znení (dále jen "zákona o EWSEA "), jehož
predkladatelemje AD 1 development S.r.o., zpracovaném Mgr. Danou Klepalovou, zverejnenému vIS
EIA pod kódem PHA764, podáváme po prostudování toto vyjádrení:

1) Oznámení považujeme za bagatelizující, zavádející, nepresné a nevycházející v nekterých aspektech ze
zjištení skutecného stavu, zpracováné tendencne k hladkému prubehu posuzování.

2) Investor zámer viditelne neprípustne &agmentujea predstírá, že v okolí není žádná intenzivní
automobilová doprava težce zatežující životní pJ;ostredí.Nelegální a zákon obcházející je jakákoli
&agmentace zámeru, jež podle ceského práva podléhají posouzení EIA. K tomuto faktu citujeme z
rozsudku Mestského soudu v Praze ze dne 9.5.2008 ve veci sp.zn. lO/Ca 32/2006: "Souddošel k
záveru, že stavba... (komplex staveb "Dopravní rešení Pankrácké pláne")... je ve smyslu § 3pism. a)
zákona c. 100/2001 Sb.jednim zámerem. Úcelemposuzováni vlivu na životni prostredi (§ 1 odst. 3
zákona c. 100/2001 Sb.)je ziskat objektivni odbornýpodklad pro vydáni rozhodnuti, popr. opatreni
podle zvláštnich predpisu aprispet tak k udržitelnému rozvoji spolecnosti ... Má-li být tento úcel
naplnen pri rozhodováni o umisteni stavby a tedypred vlastni realizaci,pakje nutno návrh na
umisteni stavby z hlediska dopadu na životni prostredi posuzovat jako celek ajeden zámer, nikoli
jednotlivé stavebni objekty (cásti celku) vytrhávat a považovat za samostatné; realizace stavbyjako
celku bude vykazovat onen dopad, nikolijeji dilci cásti. To, že cásti celku by vprípade nerealizováni
návrhu v úplnosti byly schopnéprípadne i samostatne svojifunkci plnit, nemuže ovlivnit to, zda návrh
jako jeden zámer má býtpodroben posouzeni vlivu na životni prostredi. Úcelové deleni souboru
staveb na dilci, s tim, žejde o zámery samostatné,je obcházenim zákona ... .".

3) Studie dostatecne nereší dopravu v pohybu, je proto treba zpracovat studii dopravy verohodnou státní
institucí (nikoli soukromou firmou placenou investorem s predem urceným výsledkem), která
dostatecne zohlední také dopravu z okolních administrativních a komercních budov na Pankráci.
Zámer koncentruje na pomerne malé území velmi hustou dopravu. Místní komunikace (ul. Pacovská)
nejsou na takový nápor aut staveny ani navrženy.

4) Investor znovu predkládá pouzejedinou variantu a nedává úradu vubec vybrat, nehlede k tomu, že
pokud vycítí odpor verejnosti nebo úradu, své oznámení nejspíš stáhne a tím všechny nadmerne
zatežuje. V lokalite je možno si predstavit menší bytové domy respektující charakter okolní zástavby.
Soucasné znení studieje nedostatecné a odporuje § 6 odst. 4) zák.c. 100/2001 Sb. - zpracovatel
variantní rešení zcela vylucuje, aniž by to zduvodnil.

5) Gigantický objem stavby znamená nadmerné vytežování území, s cílem umístit co nejvetší pocet bytu
na malém území. Výška budov je doslova šílená a vytvárí absurdní dominantu Pankráce (okolní
budovyj!5ouo 20 pater nižší).

6) Oznamovatel vubec nezpracoval hlukovou studii, cožje neakceptovatelné, nebot nelze posoudit vliv
zámeru na hlukovou situaci.

7) Produkce odpadních vod je hrube podhodnocená a není nicím podložená.
8) Predmetné území se nachází v potencionálne inverzním území. Vzhledem k významnému nárustu

stacionárních zdroju tepla považujeme za nutné vytvorit souhrnné vyhodnocení emisní záteže na danou
oblast, založené na merení na míste.

1



-""--
III -... ..
~ -="" ...

I -

II, ~

i
!I' -'
I: ~

I

..

...

..

~

~

-

~

--

~

~

~

~

~

~

~

-

~

-

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

-

~

~

~

-

~

-

-

-

~

~

-

-

~--

ECONORD, o.s.
clenské sdružení oborové platformy asociace ekologických organizací Zelený kruh

se sidlem v Praze 6, Nikoly Tesly c. 12, PSC 16000
IC 26580781

e-mail: os.econord@gmail.com skype: econord
http://econord.wordpress.com!

9) Chybí prehledná situace v odpovídajícím merítku tak, aby bylyjasne dokladovány vzdálenosti mezi
územím stavby a nejbližší obytnou zástavbou a byly tak jednoznacne dokladovány odpovídající
vzdálenosti zámeru ve vztahu k blízké obytné zástavbe a tím odstraneny neurcitosti z hlediska
specifikovaných zdroju hluku.

10) Zámer je v rozporu s ÚPN, a to z duvodujeho funkce a z hlediska dodržení kódu míry využití územÍ.
11) Chybí rešení ozelenení a sadových úprav.
12) Na území v bývalé zahradejsou chránené druhy zvírat, zejm. cmelák rodu Bombus neboješterka. To je

zákonný duvod, proc zámer posuzovat dále. Dve návštevy lokality jsou zoufale málo, nebyl proveden
dostatecný biologický pruzkum s minimálním poctem 10 návštev území, pri kterýchje dané úze~í
vždy peclive prozkoumáno ajsou zaznamenány veškeré výskyty a chování zvírat. Nelze úcelove
odsouvat biologický pruzkum na fázi územního rízenÍ.

13) V dalším posuzování - Dokumentaci žádáme predevším:
a) Zhodnotit podrobne vliv zámeru mimo hranici areálu (zejm. pohoda bydlení v okolní bytové

zástavbe Herálecká I - IV),
b) Predložit studii dopravy s posouzením dopravní záteže v delším casovém horizontu - min. do roku

2030,
c) Doložit studii oslunení okolních bytových domu,
d) Predložit biologický pruzkum overující!,výskyt chránených druhu, nebot rešený území je jednou

z posldních výsp zelene a klidové zóny v težce zasažené oblasti Pankráce,
e) Zpracovat a predložit dendrologický pruzkum a prehled mimolesní zelene urcené ke kácení a

navrhnout konkrétní návrhy ozelenení,
f) PredloŽithlukovou studii s merením na míste,
g) Zpracovat konkrétní zásady organizace vý.sta.vb)4
h) Doplnit prehlednou situaci zástavby v merítku,
i) Podle § 3 odst. 8 zákona o ochrane ovzduší zpracovat variantne vyhodnocení vlivu na ovzduší,
j) Doložit výpocet bilance nároku na teplo.

S ohledem na výše uvedené zásadní námitky a pripomínky požadujeme, aby oznámení zámeru bylo
predkladateli bud vráceno k prepracování (dopracování) na ucelený soubor staveb, zajištujících dodržení
hygienických limitu a dostacující napojení na verejné síte, nebo posuzováno dále v plném posuzovánÍ.
Zámer musí být rešen ve více technicky, provozne, ekonomicky a environmentálne prijatelných variantách
a následné komplexní vyhodnocení EIA musí být provedeno na všechny, vc. porovnání dle stejných kritérií
použitých tak, aby tendencne nebyla nekterá z variant zvýhodnena použitou metodou.
Zásadne požadujeme, aby záver zjištovacího rízení vyznel, že zámer ~~sí být posouzen v úplném
hodnocení EIA a že pro navazující správní rízení o umístení a povolení stavby nepostací údaje, uvedené v
oznámenÍ. Je nepredstavitelné, aby zámer výstavby dvou mrakodrapu predložený tak nedbale bez hlukové
studie nepodléhal úplnému posouzení EIA.

Žádáme proto další posuzování zámeru a ore:anizuieme petici.

Predem dekujeme za rádné zohlednení našich pripomínek.

S pozdravem
os

Michal Bareš

e-mail: os.econord@gmai1.c<2!!!,
z~Výbor Econord O.s. V /~J)
ICO: 26580781 ~A2S
Praha 6, Nikoly Tesly 12

2
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Vec: Vyjádrení k oznámení zámeru Rezidence Výhle«ft,~a~if:~acoYatele

MMf~TI1T blaooo m6/it(tPRAJfY

HlavnípOdatelna . J/lngmannova 35/29 /@
PIOuvedenýn"~lImnlepicfmšUtkupod cárovým kódem

, PocelUslu

P'.~etpríloh

Kzámeru stavby RezidenceVýhledypankrác sdelujeme:
H .----...

1) Zámer bezpochyby nevratne ovlivní prírodní zdroje. nerespektuje
územní systém ekologické stability krajiny a trvale ovlivní životní

prostredí dotceného území, ackoliv v oznámení se tvrdí opak. I
v oznámení se uvádí, že podle provedeného pruzkumu je na ploše

zjišteno 61 druhu rostlin, pohyb 28 druhu ptáku, vše by bylo nel'!ávratne
zniceno. Podle aktuálního stavu k dnešnímu dni, tj. 19.2. 2011, roste na

pozemku 16 vzrostlých stromu, z toho jen dva v evidentne špatném
stavu. Navícdalší velká lípa je tesne u hranice pozemku. Znicením této

zelene by byl nepochybne silne narušen krajinný ráz oblasti. Pazn.,Na
pozemku je videt i množství parezu po pokácenýchstromech v nedávné
minulosti,naskýtáse tedy otázka,kdoto povolilci zda se nejednáo ;cernou"
akci, která má navrhovateli usnadnit celý procesl Voznámení uvádené
odstranení"náletu"nemužeprisíleparezuobstát.

2) Voznámení se hovorí o ponechání dvou stromu a má zustat zelen na

2 484 m2, z toho ale jen 304 m2 na rostlém terénu. Celkové tvrzení o

zeleni je tedy silne zavádejkí.

3) Zámer ležív huste zalidnené oblasti, což se v oznámení i priznává (Praha
4 - 4 275 osob na km2).Presto se chce postavit výšková stavba pro 7.50

osob, která negativne ješte 'více zahustí oblast. Zámer leží ve vysoce
urbanizovaném prostoru, proto zachování prvku prímestské zelene je

velmi duležité pro všechny rozumne uvažujícílidi.

4) Zhlediska památkové zóny Prahy stavbá dalších budov mrakodrapového

typu (26 pater) silne negativne ovlivní celou Pankráckou plán a pohled
na ni od Pražského hradu. Jeví se i jako zcela brutální k 'okolnízástavbe,

která nepresahuje 5 pater. Že ovšem muže pri troše rozumu vyrust i
zdarilá nová stavba, dosvedcuje hned v sousedství novostavba OBP(roh

Pacovskáa Olbrachtova).

Celkový vliv stavby na životní prostredí se jeví jako naprosto

negativní. Žádáme tedy OOP MHMP o zaujetí stanoviska v tomto
duchu a odmítnutí megalomanských projektu.

f(6 ~Jt fM.o/
Praha 19.2. 2011 Mgr. Petr Kubík,PhD., petr

''Y~~
Doc.RNo1.Jarmila Kubíková,

-
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Cibulková

Od:
Odesláno:
Komu:
Predmet:
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Dobrý den,
chtel bych vyjádrit své hluboké znepokojení z plánu spolecnosti ADl development
postavit vedle HTF UK mezi Budejovickou a Pankrácem dve výškové budovy. Oblast kolem
Budejovické a Pankráce již také byla a stále je zatížena ruznými stavebními projekty
zhoršujícími životní podmínky v techto lokalitách. Další výstavba plánovaná zminovanou
firmou mi pripadá naprosto nemístná. Jde o mrakodrapy vysoké témer jako nejvyšší
budova v CR (stojící mimochodem též na Pankráci), které vubec nezapadají do okolní
zástavby. Provoz je v techto lokalitách již tak velmi intenzivní a prach a hluk z
dalšího navýšení provozu, nemluve o dopadech tri roky trvající stavby, by nemelo mesto
tolerovat. Mluvíme o velmi huste osídlených lokalitách, kde se navíc vyskytuje mnoho
škol, žije zde mnoho senioru. Má skutecne developer právo bez nejmenší diskuze s
místními obyvateli žádat povolení pro výstavbu takto predimenzovaného projektu?
Jako jeden z mnoha obyvatel potenciálne zasažených všemi negativními dusledky této
stavby se proto chci proti tomuto plánu velmi výrazne ohradit a zároven se dotázat,
jaký je postoj magistrátu respektive odboru životního prostredí k této veci a v jaké
fázi se schvalování projektu prípadne nachází.
Ješte bych rád zduraznil, že podle územního plánu hl. m. Prahy nesmí budovy na
plánovaném míste postavené prevyšovat okolní zástavbu o více než dve podlaží. Budovy v
okolí onoho místa jsou vesmes šestipodlažní panelové domy. Mrakodrapy, jimiž by
plánovaná výška staveb mohla být ospravedlnena, jsou vzdáleny více než pul kilometru.
Ješte bych rád zmínil, že jsem pátral irpo informacích o zminované developerské
spolecnosti ADl development, abych se i jí prípadne blíže dotázalo jejích plánech,
ale príliš jsem neuspel. Jedná se údajne o nakladatelství vydávající knihy o
bylinkách, jež NIKDY zatím podobný stavební projekt neplánovalo. Celý projekt mi
pripadá nejen predimenzovaný a zcela nepatricný, ale i vysoce nesolidní ze strany
investora. A verte tomu, že s temito názory nejsem osamocen.
Teším se na Vaši odpoved a obrátil-li jsem se se svým dotazem na nesprávnou adresu,
omlouvám se a poprosím Vás, abyste me prípadne odkázala na patricné oddelení ci
pracovníka, který mé dotazy a stížnosti bude reflektovat.
Dekuji za Váš cas a preji príjemný zbytek dne.
S pgzdravem
Jan Janoušek

..

~

~ --
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Od: Cibulková Jana (MHMP)

.. Odesláno: 4. brezna 2011 8:44

Komu: Tóthová Irena (MHMP)

..protest

.protest

).cz]

otest

Dobrý den paní Cibulková,
bydlím v Herálecké II,
Se zdešením zjištuju, že se chystáte v zástavbe S-ti podlažních budov povolit stavbu
dvou Sx vyšších! ! (než stávající zástavba) 26 patrových mrakodrapu...
To snad nemuže nikdo myslet vážne.
Dojde k úplnému zastínení našich domu, takže sem už vubec nebude svítit slunce.
Sníží se cena a prodejnost bytu, z klidné lokality (s minimálním automobilovým
provozem) se stane rušné centrum, kde bude nekolikanásobne vyšší automobilový
provoz, z rádu desitek vozu na nekolik set.
Už v takhle kritické situaci s parkováním, chcete postavit domy s minimálne 237
byty, kanceláremi, restauracemi (na minimálním prostoru).
Podzemní garáže v žádném prípade nevyreší parkování a privede sem desítky aut,
které nebudou mít, kde parkovat.
Navíc pri témer 3 leté výstavbe (což je strašne dlouhá doba - bydlet v hluku a prachu
ze stavenište) by se rapidne snížil komfort bydlení, hluk, prašnost.
Zásadne nesouhlasím s megalomanskou výstavbou Modré.výhledy, která svou
výškou nekolikanásobne prevýší okolní výstavbou. .

Není prece možné mezi S podlažními budovami postavit dva 26 ti patrové domy.
Nebo je možné v tomto státe, respektive na Praze 4 postavit opravdu, kdekoliv
cokoliv?
Což se už nekolikrát stalo napr. v Jeremenkové ulici, kde byl zastaven ze 100%
pozemek rodinného domu a na celé ploše pozemku vznikla mezi 2 podlažními
vilkami, tuším, že 6 nebo 7 podlažní bytová budova.
Na Budejovickém námestí, kde se postavila cca 10 podlažní budova na pozemku
bývalého parku.
To je, ale proti Megalomanskému projektu v klidné bytové zástavbe S-ti podlažních
budov postavit dva 26 patrové mrakodrapy, malickost.
Nespokojený obcan Prahy 4
Karel Kolecko
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D O POR UC E NE + e-mailem
MAGISTRÁT hlavního mesta PRAHY
Hlavní podatelna - Jungrnannova 35/29

PIC uvedenýna samolepícímštítku pod cárovýmkódem

Magistrátu h1.m.Prahy
odboru ochrany prostredí
Jungmannova 35
11121 Praha 1DOŠLOdne: -8 -03- 2011

Identifikacníúdajezpracovatele Pocellistur '<i,~~~
""óC~.F.

Pocetprnoh1 V Praze dne 4.3.2011

Vec: Vyj á dre n í ve smyslu § 6 odst. 7 zákona c. 100/2001 Sb. k oznámení zámeru
EIA "Rezidence Výhledy Pankrác,»raha 4 -Krcil

Dne 15.2. 2011 bylo na úrední desceMHMP vyvešeno oznámení o zahájení
zjištovacího rízení v predmetné veci. Termín písemných vyjádrení byl stanoven na pondelí 7.
brezna 2011. Tímto tedy podáváme jako rezidenti z dotcené lokality vcasné vyjádrení a
k oznámení zámeru Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 - Krc máme

. ., toto:

1. K obsahu oznámení

Nebyla zpracována rozpty1ovástudie, akustická studie, ani vyhodnocení vlivu zámeru
na krajinný ráz, ani biologické hodnocení.

Nebyl priložen projekt sadových úprav. Nebyla provedena analýza širších vztahu.
Zámer se z urbanistických a architektonických duvodu do lokality vubec nehodí. Intenzity
dopravy na komunikacní síti byly podhodnoceny. Umístenf administrativy do objektu je
nevhodné.

Autor Oznámení nemá jasno, jaké staveništní trasy se budou používat. Uvádí ulici
Krcskou, Heráleckou a Pacovskou. To jsou vlastne všechny komunikace v okolí zámeru.

Vzhledem k výšce objektu 26 podlaží nejsou dodrženy požadavky na odstup objektu
podle OTPP - vzájemné odstupy staveb.

Neznámá prepravní trasa pro odvoz výkopku je podstatným nedostatkem Oznámení,
není možné vyhodnotit vliv výstavby na imisní a hlukovou situaci v okolí prepravní trasy.

... V Oznámenínebylpredloženplánstavenište,není zrejmézda na ploše staveništebude
umístena centrální jímka a sedimentacní nádrže. Zámer se nachází v ochranném pásmu
Pražské památkové rezervace, presto nebylo priloženo stanovisko orgánu památkové péce.
Byly vyhodnoceny jen pojezdy navazující nákladní automobilové dopravy v dobe výstavby.
Nebyl vyhodnocen vliv stavebních prací, které jak uvedeno budou emitovat zejména prachové
cástice. Pojezdy navazující nákladní automobilové dopravy v dobe výstavby byly
vyhodnoceny pouze co se týká emisí NOx, PMlOa benzenu v g/h špicky a v kg/den.
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Nebylo provedeno vyhodnocení vlivu na koncentraci imisí v lokalite. V Oznámení
není uvedeno, kde budou umísteny kourovody z plynových kotelen. Predpokládáme, že budou
umísteny na streše objektu A a objektu B. Vzhledem k výšce objektu je zrejmé, že spaliny
zasáhnou široké okolí objektu. Vzhledem k výkonu obou kotelen 880 kW a vzhledem
k uvedeným hodnotám emisí je zrejmé, že provoz obou kotelen bude mít významný vliv na
okolí zámeru. Presto nebyl vyhodnocen vliv na koncentrace imisí v okolí zámeru. V tabulce
císlo 14 Emise ze spalování zemního plynu byly vyhodnoceny jen emise NOx a CO v g/s ve
špicce, glhod ve špicce, t/rok, nebyl vyhodnocen vliv na koncentrace imisí v okolí zámeru.
V Oznámení není uvedeno presné umístení vývodu spalin nouzových zdroju energie. Není
tedy známa výška umístení vývodu. Nelze tedy posoudit jak široké okolí nouzové zdroje
energie ovlivní. Ackoliv je na strane 26 Oznámení uvedeno: "U nouzových zdroju energie se
obecne ocekává prípadné ovlivnení maximálních hodinových a denních imisních príspevku",
není v oznámení uveden vliv provozu nouzových zdroju na maximální hodinové a denní
imisní príspevky škodlivin v okolí vývodu spalin nouzových zdroju energie. V tabulce 16
Emise z nouzových zdroju energie jsou uvedeny emise NOx, CO a PMlO jen v g/s, gIh a
t/rok. V Oznámení není presne uvedeno, kde bude výdech vzduchu z podzemních garáží.
Není uvedeno v jaké výši bude umísten. Nelze tedy posoudit, jak široké okolí výfuk vzduchu
z podzemních garáží ovlivní. Ackoliv v textu Oznámení je uvedeno, že do modelu emisí byly
zahrnuty intenzity navazující dopravy, tabulka císlo 17 Emise z parkovacích stání uvádí jen
emise z parkovacích stání. Vliv navazující dopravy nebyl vyhodnocen. Nebyl vyhodnocen ani
vliv emisí z dopravy na ulici Heráleckou I na kterou bude navazovat výjezd z garáží zámeru.
V tabulce císlo 17 Emise z parkovací-chstání byly vyhodnoceny emise NOx, CO, PM10 a
benzenu jen v gIh v hodine dopravní špicky, v g/den a v kg/rok. Nebyl vyhodnocen vliv emisí
na koncentrace imisí v okolí zámeru a v okolí navazujících komunikací. V tabulce císlo 18
Prehled emisí v t/rok jsou uvedeny jen emise NOx, PM10 a benzenu v t/rQk. N~byl
vyhodnocen vliv výstavby a provozu-zámeru na-koncentrace imisí v okoií zámeru a v okolí
navazujícíchkomunikací, rovnež v ulici Herálecká I.

Hlucnost stavebních mechanismu LAeq,14h = 72,5 dB je duvodem pro zpracování
Akustické studie, presto nebyla zpracována akustická mapa stavenište a prepravních tras,
nebyly stanoveny ani referencní body na fasádách okolních staveb ve kterých by úroven hluku
byla vyhodnocena. Nebyl vyhodnocen vliv liniových zdroju ani bodových zdroju pri výstavbe
na úroven hluku v okolí stavenište, ani v okolí stavebních tras. Tabulka císlo 22 Pocet
parkovacích stání a pocet jízd 24 hodin vyvolaný zámerem obsahuje jen pocet parkovacích
míst 370 a denní obrat 1070 jízd obousmerne. Nebyl vyhodnocen vliv vyvolané dopravy na
akustickou situaci na komunikacích v okolí zámeru, zejména v ulici Herálecká I na kterou má
ústit výjezd z podzemních garáží, nebyla zpracována akustická mapa ani nebyly vyhodnoceny
žádné referencní body na objektech v okolí zámeru. V tabulce císlo 23 Stacionární zdroje
hluku je pro 14 zdroju hluku na objektu uveden parametr LpA,lm. Prestože nekteré zdroje
dosahují LpA,lm = 60 dB nebyla zpracována hluková mapa okolí objektu. Zda se projeví
nebo ne vliv hluku na okolní prostredí z vnitrních zdroju prostrednictvím obvodového plášte
objektu zámeru bude záležet na hlukových izolacních parametrech plášte objektu zámeru.
Hlukové izolacní parametry plášte objektu zámeru nebyly v Oznámení stanoveny. Vliv
venkovního parkovište na hlukovou situaci v okolí zámeru nebyl vubec vyhodnocen.
Vzhledem k výšce objektu 26 podlaží bude požární riziko vysoké. Stávající požární technika
není uzpusobena k hašení tak vysokých objektu. Požární zásah v takovém objektu je
mimof,ádne obtížný. Požadujeme instalaci sprinkleru. Nebylo vyhodnoceno, zda v území
vymezeném funkcí SV žádná z funkcí nepresáhne 60 % celkové kapacity území umístením
zámeru a tremi dalšími stávajícími stavbami dohromady. V Oznámení nebyly stanoveny
žádné priority trvale udržitelného využívání území dotceného zámerem. Oznacit zámer jako
polyfunkcní je neprimerené, zcela prevládající je funkce bytová. Z obrázku císlo 12 Kulturní
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hodnoty vyplývá, že zámer je umísten na hranici cenného urbanistického souboru Sídlište
Michelská. Autor Oznámení to v textu zamlcel. Umístení zámeru bude mít vzhledem k výšce

.. 26 podlaží negativní vliv na cenný urbanistickýsoubor Sídlište Michelská. V dusledku
realizace zámeru bude odstranena veškerá zelen z lokality s výjimkou dvou stromu.

K Oznámení nebyla priložena kopie uvedených hlukových map, ani nebyly hlukové
mapy konkrétne oznaceny, nebyl uveden jejich zpracovatel, ani datum zpracování. Podle
Strategické hlukové mapy aglomerace hlavní mesto Praha ministerstva zdravotnictví na
webových stránkách ministerstva zdravotnictví je Pacovská ulice zasažena hlukem Ldvn 60-
65 dB. Územízámeruje zasaženohlukemz uliceOlbrachtovya Na Strži Ldvn 60 - 65 dB.
K Oznámení nebyla priložena Akustická studie, ani akustická mapa lokality. K Oznámení
nebyl priložen protokol o merení hluku v ulici Herálecká II 955/2 autorizovanou firmou,
tvrzení o prokazatelném splnení hygienického limitu LAeq,16h = 60 dB není doloženo.
Namerená hodnota ani nebyla v Oznámení uvedena. Údajné kontrolní merení bylo provedeno
v jediném bode v lokalite. K Oznámení nebyl priložen protokol o merení hluku v ulici
Herálecká II 995/2 autorizovanou firmou, tvrzení o prokazatelném splnení hygienického
limitu LAeq,8h = 50 dB není doloženo. Namerená hodnota ani nebyla v Oznámení uvedena.
Údajné kontrolní merení bylo provedeno v jediném bode v lokalite.

K Oznámení nebyla priložena imisní mapa lokality zámeru a okolí staveništních tras
zpracovaná na základe výsledku firmy ATEM. Tvrzení autora Oznámení o plnení imisních
limitu sledovaných škodlivin nebylo doloženo. Autor Oznámení zamlcel, že území MC Praha
4 je zahrnuto mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší s oduvodnením prekrocení hodnoty
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren' a to na 93,0 % území. Není zrejmé proc byly
v Oznámení hodnoceny jen tri referencní body v lokalite a proc k Oznámení nebyly priloženy
imisní mapy okolí zámeru a okolí staveništních tras pro škodliviny mapované firmou ATEM
- oxid siricitý, oxidy dusíku, suspendované cástice PMIO, suspendované cástice PM2,5, oxid
uhelnatý, ozón, oxid dusnatý, oxid dusicitý, benzen, etylbenzen, o-xylen a toluen. Z tabulky
výsledných imisních koncentrací modelu ATEM pro rok 2008 nevyplývají "hranicní
maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusicitého ve vztahu k imisnímu limitu", ale
jednoznacné prekrocení maximálního hodinového imisního limitu 200 mikrogramulm3

. v.;referencníchbodech 5929 a 5930, coŽvyjadruje vliv emisí z dopravy v ulici Olbrachtova.
Vzhledem k prekrocení limitu, je z~ejmé,že vyhodnocení jen trí referencních bodu je

nepostacující, je treba predložit imisní mapy lokality zámeru a okolí staveništních tras.
Prumerný rocní imisní limit oxidu dusicitého je vycerpán z 83 %, emisemi z plynových
kotelen o výkonu 880 kW a vlivem vyvolané dopravy bude prekrocen. Autor Oznámení se
snaží krkolomnou úvahou vyrovnat se skutecností, že podle modelu ATEM je v referencních
bodech 5929 a 5930 prekrocen maximální hodinový imisní limit 200 mikrogramulm3pro oxid
dusicitý. Vzhledem k tomu, že na lokalitu zámeru mají vliv emise z priléhající zatížené
Olbrachtovy ulice, nelze v rešené lokalite ocekávat plnení platných imisních limitu pro oxid
dusicitý. V Oznámení byly hodnoceny jen tri referencní body v lokalite a nebyla priložena
imisní mapa koncentrací PMIOpro prumerné a maximální hodnoty. Referencní body u ulice
Olbrachtovy vykazují vyšší hodnoty o 15 %, což reprezentuje vliv dopravy v ulici
Olbrachtova. Je nutno zpracovat imisní mapu lokality a okolí staveništních tras pro prumerné
rocní a maximální hodinové koncentrace PMlO. Prumerný rocní imisní limit PMlO je
vycerpán ze 78 %, emisemi z plynových kotelen o výkonu 880 kW a vlivem vyvolané
dopravy.-bude prekrocen. V Oznámení byly hodnoceny jen tri referencní body v lokalite a
nebyla priložena imisní mapa koncentrací benzenu pro prumerné a maximální hodnoty.
Prumerný rocní imisní limit PMlO je vycerpán ze 17 %, emisemi z plynových kotelen o
výkonu 880 kW a vlivem vyvolané dopravy muže být prekrocen. V Oznámení byly
hodnoceny jen dva blíže neupresnené referencní body v lokalite a nebyla priložena imisní
mapa koncentrací oxidu uhelnatého pro prumerné a maximální hodnoty. Spekulace autora
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Oznámení o tom, že osmihodinové prumery koncentrací oxidu uhelnatého by byly ješte nižší,
než hodinové prumery uvedené v modelu ATEM není doložená. Prumerný osmihodinový
imisní limit oxidu uhelnatého je modelovaným hodinovým prumerem vycerpán z 15 %,
emisemi z plynových kotelen o výkonu 880 kW a vlivem vyvolané dopravy muže být
prekrocen.

Vzhledem k nedostatkum hodnocení imisní situace, které jsme uvedli v našich
námitkách nelze konstatovat, že v rešené lokalite v blízkosti ulice Herálecká lze ocekávat
plnení imisních limitu sledovaných škodlivin.

K Oznámení nebyl priložen protokol z provedeného orientacního biologického
pruzkumu lokality zámeru. Není zrejmé, kdo jej provedl a jaké druhy rostlin a živocichu byly
zjišteny. Není zrejmé zda byl proveden pruzkum bezobratlých, není uveden pocet nalezených
druhu brouku.

Ackoliv autor Oznámení uvádí, že v souvislosti s výstavbou a provozem
posuzovaného zámeru mužeme za potenciální zdroj zdravotních rizik pro obyvatelstvo okolní
zástavby považovat hluk a znecištení ovzduší, nevedlo to autora Oznámení k logickému
záveru, že musí být zpracována akustická a rozptylová studie. Bez akustické a rozptylové
studie nelze zpracovat objektivní posouzení zdravotních rizik ve spojitosti s realizací
posuzovaného zámeru. V Oznámení nebyla provedena kvantifikace zdravotních rizik. Autor
Oznámení uvádí, že obyvatelé soucasné obytné zástavby v dotceném území mohou být
vystaveni úrovni hlukové záteže, která muže vyvolat silné pocity obtežování hlukem a
vnímání horší kvality spánku. Podle Strategické hlukové mapy aglomerace hlavní mesto
Praha ministerstva zdravotnictví na we1)ových stránkách ministerstva zdravotnictví je
Pacovská ulice zasažena hlukem Ldvn 60 - 65 dB. Území zámeru je zasaženo hlukem z ulice
Olbrachtovya Na StržiLdvn 60 - 65 dB. PodleStrategickéhlukovémapyhrozí obyvatelum
lokality ischemická choroba srdecnÍ. Pouhý nekolikarádkový výcet zdroju hluku pri výstavbe

~. a provoZu~nNze povážovat' a1fi-'za.,.štrucné~posouZehízdravohiíC"hnzik. Nebyla provedena
žádná kvantifikace zdravotního rizika. Posouzení zdravotních rizik z hluku pri výstavbe a
provozu objektu ve skutecnosti nebylo vubec provedeno. Autor Oznámení potvrzuje, že je
nezbytné zpracovat akustickou studii. Pouhý nekolikarádkový výcet zdroju emisí pri výstavbe
a provozu nelze považovat ani za strucné posouzení zdravotních rizik. Nebyla provedena
žádná kvantifikace zdravotního rizika. Posouzení zdravotních rizik z imisí pri výstavbe a
provozu objektu ve skutecnosti nebylo vubec provedeno. Autor Oznámení potvrzuje, že je
nezbytné zpracovat rozptylovou studii.

Autor Oznámení sám uvádí, že lokalita dotcená plánovaným zámerem je významná
jako prvek prímestské zelene. Autor Oznámení sám uvádí, že staré ovocné stromy a další
dreviny slouží jako místa pro hnízdení ptáku. Pri realizaci záme(l1dojde k likvidaci stávající
tlory a fauny v lokalite. Na strane 5 Oznámení je uvedeno, že ve vlastnictví oznamovatele je
6 054 m2 - nejde tedy o malou plochu. Negativní vlivy na stávající faunu a tloru nebudou
kompenzovány navrženými sadovými úpravami.

Autor Oznámení potvrzuje, že zámer bude mít vliv na vizuální charakteristiku územÍ.
Autor Oznámení potvrzuje, že je treba zpracovat zhodnocení vlivu zámeru na krajinný ráz,
není zrejmé proc zhodnocení vlivu zámeru na krajinu nebylo zpracováno jako príloha
OznámenÍ. Z hlediska dikce zákona c. 114/1992 Sb. v platném znení a jeho § 12, v nemž je
v odstavci 1 uveden predmet ochrany krajinného rázu v níže uvedených kategoriích, lze
sou~e klasifikovat míru vlivu zámeru následovne: významné krajinné prvky - žádný vliv,
zvlášte chránená území - žádný vliv, kulturní dominanty krajiny - strední vliv, harmonické
merítko - silný vliv, harmonické vztahy - silný vliv.

Autor Oznámení potvrzuje, že je treba zpracovat akustickou studii pro fázi výstavby a
provozu, není zrejmé proc akustická studie nebyla zpracována jako príloha OznámenÍ. Podle
Strategické hlukové mapy aglomerace hlavní mesto Praha ministerstva zdravotnictví na
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webových stránkách ministerstva zdravotnictví je Pacovská ulice zasažena hlukem Ldvn 60 -
65 dB. Územízámeruje zasaženohlukemz uliceOlbrachtovya Na Strži Ldvn 60 - 65 dB.
Podle Strategické hlukové mapy hrozí obyvatelum lokality ischemická choroba srdecní.
Žádné predbežné výpocty hluku z provozu zámeru nebyly priloženy k Oznámení. Bez
zpracování Akustické studie nelze tvrdit, že hluk z provozu zámeru v dotceném území
neprekrocí hygienický limit v ekvivalentní hladine akustického tlaku A pro denní i nocní dobu
(tj. limit LAeq,8h = 50 dB a LAeq,lh = 40 dB).

Studie proslunení a denního osvetlení nebyla priložena k Oznámení. Autor Oznámení
sám uvádí, že v jednom kontrolním bode na fasáde v úrovni l.NP dotceného domu je doba
oslunení nižší, než požadovaných 90 minut.

Realizaci zámeru v ochranném pásmu hr"bitovapovažujeme za nevhodnou.
Autor Oznámení sám uvádí, že konkrétní nepríznivé vlivy (hluk a imise) na obyvatele

okolní zástavby budou vyhodnoceny v dalších stupních projektové dokumentace na základe
výsledku rozptylové a hlukové studie. Bez zpracování rozptylové a akustické studie nelze
urcit rozsah vlivu výstavby a provozu zámeru. Hluk pri výstavbe bude ovlivnovat okolí
stavenište a okolí staveništních tras. Imise pri výstavbe budou ovlivnovat široké okolí
stavenište a okolí staveništních tras. Hluk pri provozu bude ovlivnovat okolí zámeru a okolí
souvisejících dopravních tras. Imise pri provozu plynových kotelen na streše dvacetišesti
podlažního objektu a 1070 vyvolaných jízd bude ovlivnovat široké okolí zámeru a okolí
souvisejících dopravních tras. Nebyla navržena vubec žádná opatrení ke kompenzaci
nepríznivých vlivu na životní prostredí. Nesouhlasíme s autorem Oznámení ohledne vymezení.
doby provádení hlucných prací. Požadujeme, aby hlucné práce byly omezeny na po-pá od
8:00 do 18 hodin, o víkendu nesmí být provádeny. Autor Oznámení uvádí tri nepravdivá
tvrzení. Na strane 15 Oznámení jsou Základy organizace výstavby ve kterých je uvedeno, že
budou rovnež využívány vjezdy na ulici Pacovskou a pro príjezd ke staveništi se bude
využívat ulice Herálecká. V okolí ulice Olbrachtovy a Na Strži je rovnež obytná zástavba.
Vzhledem k tomu, že nebyla zpracována akustická studie, nelze tvrdit, že staveništní doprava
nenavýší ekvivalentní hladinu akustického tlaku A u obytné zástavby podél príjezdových
komunikací (Olbrachtova, Na Strži, Jižní spojka). Bez zpracování akustické studie nelze

. 'posoudit, zda protihluková stena výšky 4 m okolo stavenište bude postacující, protože nebude
clonit vliv hluku výstavby ve vyšších patrech okolních objektu. Nelze posoudit, zda nebude
treba použít mobilní protih1ukové clony na staveništi. Protihluková clona výšky 4 m nebude
bránit šírení prachu ze stavenište.

Požadujeme terénní úpravy, stavební práce a prepravu výkopové zeminy a stavebních i
konstrukcních materiálu nákladními automobily provádet pouze v po-pá v denní dobe od 8 do
18 hodin, o víkendu nesmí být provádeny. Bez upresnení prepravních tras nelze zpracovat
rozptylovou a akustickou studii. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a zpracování
rozptylové a akustické studie na základe upresnených prepravních tras. Vzhledem k tomu, že
nebyla zpracována akustická studie, nebyly zpracovány ani tabulky vstupních údaju, nelze
tedy realizovat opatrení: " Technickýmiprostredky a opatreními zabezpecit stacionární zdroje
hluku v rámci novostavby bytového domu tak, aby jejich hlukové parametry neprekracovaly
hodnoty uvedené v tabulkách vstupních údaju (vizhluková studie) a nedošlo tak
kprekracování hygienického limitu v ekvivalentní hladine akustického tlaku A ve smyslu
Narízenívlády c. 148/2006Sb., o ochranezdravípred nepríznivýmiúcinkyhlukua vibrací."
Autor 6známení uvádí další argument proc je nezbytné zpracovat akustickou studii.

Požadujeme zvýšit podíl plochy zelene na rostlém terénu, a to zmenšením plochy
podzemních podlaží.

Autor Oznámení uvádí argument pro provedení doplnujícího biologického pruzkumu.
Požadujeme zpracování dokumentace EIA a doplnujícího biologického pruzkumu
vyhodnocujícího jarní aspekt flory a fauny na pozemcích urcených k realizaci zámeru.
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Pruzkumbude provedenve vhodnýchmesících(duben- cerven). Požadujeme zpracování
dokumentace EIA, rozptylové a akustické studie, komplexního biologického pruzkumu,
vyhodnocení vlivu zámeru na verejné zdraví a vyhodnocení vlivu zámeru na krajinný ráz.
Nebyl vyhodnocen vliv emisí ze související dopravy na souvisejících dopravních trasách, jen
emise z parkovište - viz. tabulka císlo 17 Emise z parkovacích stání. Nebyl vyhodnocen vliv
emisí behem období výstavby zámeru. Bez zpracování rozptylové studie nelze objektivne
emise z provozu zámeru oznacit ze relativne nízké. Vzhledem k tomu, že nebyla zpracována
akustická studie, nebyl vyhodnocen vliv liniových, stacionárních a plošných zdroju hluku na
okolí zámeru a okolí souvisejících dopravních tras.

Oznámení je zcela nedostatecné. Na jeho základe nelze projednat dopady zámeru
na prostredí, verejné zdraví a další zákonem chránené verejné zájmy. Je nezbytné v
rade smeru zpracovat a doplnit odborné podklady. Musí být provedena celá procedura
EIA, v jejímž rámci je to vše možno doplnit a rádne projednat.

"'

\

.

.
"

2. Soulad zámeru s územním plánem jako závazným dokumentem navozujícím
soulad soukromých zájmu s verejnými zájmy

Vyjádrení príslušného obecného stavebního úradu - ing. arch. Jirího Záškolnéhoz
10.8. 2010 nebylo relevantní a je zjevným hrubým selháním. Zámer musí být vyhodnocen
z pohledu urbanistického a architektonického, aby bylo možno konstatovat jeho soulad se
závaznou cástí platného územního plánu.

Stavební úrad územní plán hr6be desinterpretoval jednoznacne ku prospechu
oznamovatele. Byl povinen oznamovatele upozornit na rozpory s obecne závaznými právními
predpisy, konkrétne s vyhl. c. 26/1999 Sb. HMP: navrhovaná stavba na prvý pohled
nevyhovuje OTPP, zejména cI. 4 odst. 1 (stavba vubec nerespektujtt architektonické a
lirbaIiistibl<é'h6dnóly"'VešKeré-zášfa.vty-TIzemí):1lle i cI. 8"'udst. 2, ile také t3 odst. 1 at--

Stavba není ani v souladu s územním plánem v platném znení, konkrétne s Oddílem 8 -
Míra využití území a prostorové usporádání:

"(3) Ve stabilizovaném území není stanovena míra využití území; z hlediska limitu
rozvoje je možné pouze zachování, 'dotvorení a rehabilitace stávající urbanistické struktury
bez možnosti další rozsáhlé stavební cinnosti.

(4) V nerozvojovém území je možné pouze zachování stávajících staveb bez
možnosti další stavební cinnosti.

(5) V nerozvojových územích u stávajících trvalých staveb, kolaudovaných ke dni
nabytí úcinnosti vyhlášky, mohou být provádeny stavební úprayy za predpokladu, že nedojde
ke zvetšení zastavené plochy ani objemu stavby. Výjimecni prípustné jsou nástavby 1
podlaží, zvetšení stávajícího pudorysu stavby max. o 15% (nejvýše však o 100 m2) a zmeny
jejich funkcního využití. Výjimecnéprípustné je i umístení dopravních staveb a technického
vybavení. /I

Je nutno konstatovat, že zámer požadavky právních predpisu ani platného
územního plánu nesplnuje, presneji: i g nor u je.

"

..

"

'"

'"

"'-"',"

...3. Procesní návrh

Vzhledem k rozsahu zámeru, predevším jeho neúmerné výšce a kapacite, která má
negativní vliv na okolí zámeru a na okolí souvisejících komunikací nezbývá nežli zamítnutí
zámeru jako neprijatelného pro danou lokalitu. Zámer by znamenal prekrocení limitu
zatížení území a vedl by tedy k protiprávnímu stavu nebo k jeho dalšímu prohloubení,
byl by v rozporu s verejnými zájmy i s ceskou právní a ústavní úpravou (k tomu príloha).
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Proto je aktuální, aby oznamovatel již nyní zvážil, zda své oznámení nevzít zpet a
neplýtvat prostredky a kapacitami na zámer, který nemá z hledisek environmentálních,
hygienických a právních nadeji na získání kladného stanoviska EIA a na kladné
verejnoprávní projednání a jeho realizaci.

Pro prípad, že oznamovatel své oznámení nevezme zpet, p o ž a duj e m e , aby
príslušný úrad postupoval podle § 7, odstavec 5, zákona c. 10012001Sb.: ,,(5) V záveru
podle odstavce 3 muže príslušný úrad navrhnout zpracování variant rešení zámeru, které se
zpravidla liší umístením, kapacitou, použitou technologií ci okamžikem provedení, jestliže
je jejich provedení prokazatelne úcelné a z technických hledisek možné. " a aby požadoval
zpracování variant rešení zámeru z toho jedné varianty zámeru s výškou peti pater, jako mají
okolní stavby a architektonického výrazu jako mají okolní stavby.

4. Na základe výše uvedeného po ž a duj e m e. co následuje v bodech 1. - 59.
níže.

1. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a rozptylové studie, která by objektivne
prokázala vliv výstavby a provozu zámeru na imisní situaci v okolí zámeru a okolí
souvisejících komunikací.

2. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a rozptylové studie, která vyhodnotí vliv
výfuku vzduchu z podzemního parkingu na okolí a na budovu.

3. Požadujeme zpracování dokumentace 'EIA a rozptylové a akustické studie, které
vyhodnotí vliv stavebních mechanismu a staveništní dopravy na imisní a hlukovou situaci
v oblasti výstavby a v okolí staveništních tras.

4. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a rozpty10vé studie, která vyhodnotí vliv
stavebních prací a pojezdu nákladních automobilu na základe stanovených prepravních
tras na prumerné rocní i maximální krátkodobé koncentrace N02, PMlO, PM2,5,benzenu
a benzo(a)pyrenu vcetne grafického vyjádrení pásem koncentrací v okolí stavenište i
prepravních tras.

. ~. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a rozpty10vé studie, která vyhodnotí vliv
provozu plynových kotelen na prumerné rocní i maximální krátkodobé koncentrace CO,
N02, PMIO, PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu vcetne grafického vyjádrení pásem
koncentrací v okolí zámeru.

6. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a rozptylové studie, která vyhodnotí vliv
provozu nouzových zdroju energie v okolí vývodu na prumerné rocní i maximální
krátkodobé koncentrace CO, N02, PMIO, PM2,5, benzenu' a benzo(a)pyrenu vcetne
grafického vyjádrení pásem koncentrací v okolí zámeru.

7. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a rozptylové studie, která vyhodnotí vliv garáží
v okolí vývodu a vliv vyvolaného provozu na navazujících komunikací na prumerné rocní
i maximální krátkodobé koncentrace CO, N02, PMlO, PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu
vcetne grafického vyjádrení pásem koncentrací v okolí zámeru a v okolí navazujících
komunikacích.

8. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a rozpty10vé studie, která bude obsahovat
imisní mapy pro prumerné a maximální koncentrace pro oxid siricitý, oxidy dusíku,
susp~dované cástice PMIO, suspendované cástice PM2,5, oxid uhelnatý, ozón, oxid
dusnatý, oxid dusicitý, benzen, etylbenzen, o-xy1ena toluen.

9. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a rozpty10vé studie, která bude obsahovat
imisní mapy pro prumerné a maximální koncentrace pro benzo(a)pyren.

10.Požadujeme zpracování dokumentace EIA a rozpty10vé studie, která objektivne posoudí
vliv výstavby a provozu zámeru vokolí zámeru a staveništních tras. Na základe
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rozptylové studie požadujeme zpracování vyhodnocení vlivu hluku z výstavby a provozu
zámeru na zdravotní rizika.

11. Požadujeme zpracování dokumentace BIA a rozptylové studie, která posoudí zpusob
ochrany stavenište pred šírením prachu do okolí.

12.Požadujeme zpracování dokumentace BIA a akustické studie, která by objektivne
prokázala vliv výstavby a provozu zámeru na hlukovou situaci v okolí zámeru a okolí
souvisejících komunikací.

13. Požadujeme zpracování dokumentace BIA a akustické studie, která vyhodnotí vliv
bodových a liniových zdroju a ve které bude akustická mapa stavenište a okolí
staveništních tras navazující na všechny tri výjezdy ze stavenište do ulice Krcské,
Pacovské a Herálecké s predpokládanou intenzitou dopravy.

14. Požadujeme zpracování dokumentace BIA a akustické studie ve které bude vyhodnocen
vliv dopravy 1070jízd obousmerne na akustickou situaci v okolí zámeru, vcetne akustické
mapy, vcetne ulice Herálecká I.

15. Požadujeme zpracování dokumentace BIA a akustické studie, která vyhodnotí vliv všech
14 zdroju hluku na objektu zámeru na okolí vcetne akustické mapy okolí objektu.

16.Požadujeme zpracování dokumentace BIA a akustické studie ve které budou vyhodnoceny
hlukové izolacní parametry plášte objektu zámeru a vliv venkovního parkovište na okolí
zámeru, vcetne hlukové mapy.

17. Požadujeme zpracování dokumentace BIA a akustické studie, která bude obsahovat
akustickou mapu lokality jak pro období výstavby, tak pro období provozu.

18. Požadujeme zpracování dokumentace BIA a akustické studie, ve které bude kontrolní
merení ve více bodech doloženo protokolem autorizované firmy.

19. Požadujeme zpracování aokumentace BIA a akustické studie, která na základe Základu
organizace výstavby vyhodnotí vliv staveništní dopravy na hluk v okolí stavenište a

. v okolí~staveništníeh4Faso"" .~ -+- :~"'" ~

20. Požadujeme zpracování dokumentace BIA a akustické studie, která posoudí zpusob
ochrany stavenište pred šírením hluku do okolí.

21. Požadujeme zpracovat dokumentaci BIA a akustickou studii, na jejímž základe budou
zpracovány tabulky vstupních údaju.

22. Požadujeme zpracování dokumentace BIA a akustické studie, která vyhodnotí vliv 1070
jízd denne na hlukovou situaci v ulici Herálecká I.

23. Požadujeme zpracování dokumentace BIA a komplexního biologického pruzkumu, který
prokáže výskyt chránených živocichu v lokalite, zejména ptáku, bezobratlých a brouku.

24. Požadujeme zpracování dokumentace BIA, priložit celkový biologický pruzkum lokality
(který by proveril, zda se v lokalite nenachází chránené druhy), priložit stanovení ceny
zelene a priložit projekt sadových úprav ve kterém bude zachováno podstatne více
soucasné zelene.

25. Požadujeme zpracování dokumentace BIA a komplexního podrobného biologického
pruzkumu lokality vcetne bezobratlých a plazu. Protokol požadujeme priložit
k dokumentaci ElA.

26. Požadujeme zpracování dokumentace BIA a doplnujícího biologického pruzkumu
vyhodnocujícího jarní aspekt flory a fauny na pozemcích urcených k realizaci zámeru.
Pruzkumbudeprovedenve vhodnýchmesících(duben- cerven).

27. Požadujeme zpracování dokumentace BIA a návrh drevin k presazení.
28. P~žadujeme zpracování dokumentace BIA, doplnení projektu sadových úprav ve kterém

bude zachována stávající zelen ve vetším rozsahu než pouhé dva stromy a návrh drevin
k presazení.
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29. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a nového projektu sadových úprav, který bude
obsahovat více solitérních stromu a zejména, který zachová více stávající zelene. Dále
požadujeme návrh drevin k presazení.

30. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a stanovení priorit trvale udržitelného
využívání území dotceného zámerem.

31. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a objektivního vyhodnocení vlivu zámeru na
verejné zdraví.

32. Požadujeme zpracování dokumentace EIA, akustické a rozpty1ové studie a objektivní
posouzení zdravotních rizik ve spojitosti s realizací posuzovaného zámeru.

33. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a akustické studie, která objektivne posoudí
vliv výstavby a provozu zámeru v okolí zámeru a staveništních tras. Na základe akustické
studie požadujeme zpracování vyhodnocení vlivu hluku z výstavby a provozu zámeru na
zdravotní rizika.

34. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a akustické studie, která objektivne posoudí
vliv výstavby a provozu zámeru v okolí zámeru a staveništních tras. Na základe akustické
studie požadujeme zpracování vyhodnocení vlivu hluku z výstavby a provozu zámeru na
zdravotní rizika.

35. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a akustické studie, která objektivne posoudí
vliv výstavby a provozu zámeru v okolí zámeru a staveništních tras. Na základe akustické
studie požadujeme zpracování vyhodnocení vlivu hluku z výstavby a provozu zámeru na
zdravotní rizika.

36. Požadujeme zpracování dokumentace EIÁ a objektivního vyhodnocení vlivu zámeru na
krajinný ráz.

37. Požadujeme zpracování dokumentace ElA a vyhodnocení vlivu zámeru na krajinný ráz
z hlediska dikce zákona c. 114/1992 Sb. v platném znení ajeho § 12, v nemž je v odstavci
1 uveden predmet ochrany krajinného rázu v níže uvedených kategoriích: významné
krajinné prvky

zvlášte chránená území
kulturní dominanty krajiny
harmonické merítko '
harmonické vztahy.

38. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a analýzy viditelnosti zámeru a návrh variant
rešení, z toho jednu variantu s výškou objektu pet NP jako mají okolní domy, která by
nenarušovala panorama Prahy.

39. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a variantní návrhy rešení, z toho jednu variantu
s výškou objektu pet NP - shodnoujako jsou domy v okolí. .

40. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a varianty zámeru, která by svým
architektonickým rešením odpovídala okolním objektum.

41. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a rádné zduvodnení potreby zámeru a jeho
umístení, vcetne prehledu zvažovaných variant a hlavních duvodu (i z hlediska životního
prostredí) pro jejich výber, resp. odmítnutí. Požadujeme zpracování variant zámeru, z toho
jednu variantu s výškou zámeru pet pater jako objekty v okolí, která by nenarušovala
panorama Prahy.

42. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a nové funkcní náplne objektu bez funkce
admini8trativanahrazenou funkcí služby pro obyvatele.

43. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a vyhodnocení koeficientu zastavenosti.
44. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a nový návrh rešení s koeficientem zelene

alespon 0,3.
45. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a predložení stanoviska orgánu památkové

péce.

. ..
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46. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a prepracování projektu tak, aby ve všech
kontrolních bodech na fasádách sousedních domu byla doba oslunení požadovaných 90
minut.

47. Požadujeme zpracování dokumentace EIA, ve které budou uvedeny všechny podstatné
údaje a vyhodnocení souladu s územním plánem a nové rádné v)jádrení Stavebního
úradu.

48. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a priložení stanoviska stavebního úradu, ve
kterém bude uvedeno, že stavební úrad nezakáže výstavbu zámeru v ochranném pásmu
hr"bitova.

49. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a skutecné analýzy širších vztahu.
50. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a nových intenzit dopravy v roce 2014, které

budou vycházet ze zpoždení výstavby nadrazeného komunikacního systému.
51. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a nových intenzit dopravy v roce 2014, které

budou vycházet z faktu, že žádná regulace dopravy nebyla na uvedených komunikacích
navržena ani realizována.

52. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a Rozptylové a Akustické studie, které budou
vycházet z námi uvedených intenzit dopravy na uvedených komunikacích.

53. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a variantní rešení zámeru, které nebude
zpusobovat takový nárust dopravy (33%-133%). Požadujeme posoudit variantu zámeru,
která bude vysoká NF tak jako okolní domy.

54. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a nových kartogramu dopravy, které budou
vycházet z predpokládané výstavby 44 nóvých objektu v oblasti Pankráce a Budejovické.

55. Požadujeme zpracování dokumentace EIA a rozptylové a akustické studie, které budou
vycházet z námi uvedených intenzit dopravy na uvedených komunikacích (5. kvetna, Jižní
spojka, Antala Staška a Budejovická).

56: Požadujeme zpracování~~dokumentace~EIA a upresnenéheo'návrhU. trasy staveništní
dopravy.

57. Požadujeme zpracování dokumentace EIA, plánu stavenište a návrhu rešení, které prokáže
zpusob cištení kontaminované odpadní vody.

,?8.Požadujeme zpracování dokumentace EIA a doložení souhlasu školy s preložkou
teplovodní prípojky.

59. Požadujeme zpracování dokumentace EIA s návrhem opatrení ke kompenzaci
nepríznivých vlivu na životní prostredí.

-

-
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PRÍ L O HA: K protiústavnosti a nezákonnosti nadlimitní záteže životního prostredí
- právní rozbor
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K protiústavnosti a nezákonnosti nadlimitní záteže životního prostredí
právní rozbor

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

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

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

Dále definuje poškozování životního prostredí ve svém § 8 odst. 2: "Poškozování životního
prostredí je zhoršováni jeho stavu znecištováním nebo jinou lidskou cinností nad míru
stanovenou zvláštními predpisy." Poškozování prostredí je již jednoznacne pouze nad1imitnía tedy
protiprávní.

V § 11 tento zákon stanoví, že: "Území nesmí být zatežováno lidskou cinností nad míru
únosného zatížení. " ,
. ., V § 12 pak uvádí "Prípustnou míru znecištování životního prostredí urcují mezní
hodnoty stanovené zvláštními predpisy; tyto hodnoty se stanoví v souladu s dosaženým
stavem poznání tak, aby nebylo ohrožováno zdraví lidí a aby nebyly ohrožovány další živé
organismy a ostatní složky životního prostredí. Mezní hodnoty musejí být stanoveny s
prihlédnutím k možnému kumulativnímu pusobení nebo spolupusobení znecištujících látek a
cinností. /I

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

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

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

Je tedy zrejmé, že ústavní porádek stanoví jednoznacná omezení výkonu vlastnického práva tím, že
tím nesmí být zpusoben nadlimitní stav environmentální záteže území ani poškozování lidského
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~zdraví a v rozporu s obecnými zájmy, mezi než nepochybne patrí zájem na zachování obyvatelnosti
území a uchování príznivých životních podmínek. To tedy platí zejména pro nové zámery. Rada již
realizovaných antropogenních zámeru zpusobila v minulosti nadlimitní zátež složek životního
prostredí a dotcených území. To je právne rešeno možností vydání docasných výjimek (taková
zákonná možnost je stanovena v zákonech o verejném zdraví, o vodách, o ochrane ovzduší i jinde).
Takového prechodného a výjimecného období má být vždy využito k opatrením, jež mají vést k
postupné redukce záteže na podlimitní úroven. .

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

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

Z uvedeného prehledu plyne záver: Veškeré navrhované zásahy v území musí být
provázeny presvedcivým prukazem, že jejich uskutecnením nedojde k prekrocení prípustné
míry zatežování a znecišt'ování prostredí, tedy k nadlimitní záteži území. Pokud již objektivne
v dusledku lidské cinnosti existuje v daném území nadlimitní zátež, tedy protiprávní stav, pak ~

je nutno u navrhovaného zásahu podat presvedcivý prukaz toho, že provedením tohoto
zásahu nedojde ani v minimální míre k pritížení nadlimitní záteže nebo bude zajišten pokles

záteže pod predepsané mezní hodnoty - limity. Bez takového prukazu je odsouhlasf~í, umístení
nebo povolení zásahu nezákonné, ba protiústavní a príslušné dotcené orgány i stavebnj úrady, jež
mají hájit vymezené verejné zájmy a místo toho souhlasí se zpusobením bezpráví 'nebo s jeho

prohloubením, závažným zpusobem porušují zákon a jednají hrube chybne'!f
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:MAGISTRÁThlavního mcsta PRAHY
HlavnípOdatelna -Jungmannova 35/29

PI D uvedenýna samolepícímštítkupod cárovým kódem

Magistrát Hlavního mesta Prahy

odbor Ochrany prostredí

Ju~rpannova 35

Praha 1 - Ht21
DOŠLOdne: - 8 -03- 2011

~

Identifikacníúdajezpracovatele Pocelr Iu
,"~,

15 '--'.'
"A'~,.

PocelprUoh

Obracím se na Vás s prosbou o posouzení mé žádosti. Jedná se o studii '''Modré výhledy"

PácovskáuLire Praha 4-,.Kr~ bývaláškolnLzahrada,- v níž-by mel být postaven mrakodrap.
~ .

V této lokalite násuž ted svírá rušná doprava ulic NaStrži - nájezd na Dl~ Budeiovická, I.

Olbrachtarcožje.težceHnoSné..Zdi-ívejšíldidnéloka-Ut:y:sestalQ\letmi rušné místo. Svírají
nás mrakodrapy na Pankrácia na Budejovické.Co by mel za následek další mrakodrap v

ohvtnéctvrti vt:esnéhlizkosti ulic He~álecká.Za,Zelenouliškou a dalších.tak by další stavba
mrakodrapu ovlivnila zdraví našichdetÍ'.

Mt:akodfap-v-Racovské- uUti:

2x 26 podlaží, 343 parkovacích míst, 216 bytu, 750 obyvatel
.~ ,-"" ~.~

Dusledky:

- Narušená lokalita ctyrpatrových domu

- Pr:OVOEfUŠl1é dopr:avy-v,okotnkh,ultcích

- Nárusthlukuaexhalacíz provozu nekolika set automobilu

- Porušovál1í h-y~ienických norem pro oslunení bytu

- Mrakodrap vrhá obrovský s,tín v širokém okolí

- Dojde k celorocním vlhkým v~trným poryvum

- Zastínení domu a parku-

- Hluk a 'prach behem tríleté stavby

-Tl'Vaté-znehodnocen( Iot<ality

Tento výcet narušení místní lokality ukazuje,lak hrozná a neúnosná situa~ by nastalav
prípade-uskY.te~I1em..PfOO4}evy9udtwaffia4omto-po-zemkttf)afk-pJ:Qdetia'Odpocinekpro

starší obyvatele. Na tomto území sevreném rušnými silnicemia obklopeném mrakodrapy by

tQbylo velmi~otrebné. Verím, že porozumíte této situaci a udeláte tak dobrou vec pro

obyvatele na tomto území.

Obyvatel této lokality
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MAGISTRÁT hlavního mesta PRAHY
HlavnípOdatelna -Jungmannova 35/29

PIDuvedenýna samolepícímštítku pod cárovým kódem

#'
DOŠLOdne: -7 -03-2011

.~

Identifikacníúdajezpracovatele

..,.

Pocetlistu ~.~~:
,~t

Magistrátu hl.m. Prahy

odboruochranypro(?i VJungmannova35 Chf /~/" ~/
11121 Praha t/&7"'~~Pocetprfloh

.:."..,

Odesílatel:

Int!. Tomál 7-ptplc MD A

iV Praze dne 4.3.2011

Vec: Vyj a Q r e 11I ve "a.<.tJ;,IU§ 6 odst. 7 zákona C.100/2001 Sb. k omámení zámeru
EIA "Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 -Krc"

Dne 15.2. 2011 bylo na úrední desce MHMP vyvešeno oznámení o zahájení
zjištovacího rízení v predmetné veci. Temín písemných Vyjádreníbyl stanoven na pondelí 7.
brezna 2011. Tímto tedy podávám jako rezident z dotcené lokality vcasné vyjádrení a
k oznámení zámeru Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 -Krc mám

toto:

..

1. K obsahu omámení
Nebyla zpracována rozptylová studie, akustická studie, ani vyhodnocení vlivu zámeru

na krajinný ráz, ani biologické hodnocení.
Nebyl priložen projekt sadových úprav. Nebyla provedena analýza širších vztahu.

Zámer se z urbanistických a architektonických duvodu do lokality vubec nehodí. Intenzity
dopravy na komunikacní síti 'byly podhodnoceny. Umístení administrativy do objektu je
nevhodné.

Autor Oznámení nemá jasno, jaké staveništní trasy se budou používat. Uvádí ulici
Krcskou, Heráleckou a Pacovskou. To jsou vlastne všechny komunikace v okolí zámeru.

Vzhledem k výšce objektu 26 podlaží nejsou dodrženy požadavky na odstup objektu
podle OTPP -vzájemné odstupy staveb.

Neznámá prepravní trasa pro odvoz výkopku je podstatným nedostatkem Oznámení,
není možné vyhodnotit vliv výstavby na imisní a hlukovou situaci v okolí prepravní trasy.

V Oznámení nebyl predložen plán stavenište, není zrejmé zda na ploše stavenište bude
umístena centrální jímka a sedimentacní nádrže. Zámer se nachází v ochranném pásmu
Pražské památkové rezervace, presto nebylo priloženo stanovisko orgánu památkové péce.
Byly~y}lodnoceny jen pojezdy navazující nákladní automobilové dopravy v dobe výstavby.
Nebyl vyhodnocen vliv stavebních prací, které jak uvedeno budou emitovat zejména prachové
cástice. : Pojezdy navazující nákladní automobilové dopravy v dobe výstavby byly
vyhodnQ~enypouze co se týká emisí NOx, PMIOa benzenu v g/h špicky a v kg/den.

Nebylo provedeno vyhodnocení vlivu na koncentraci imisí v lokalite. V Oznámení
není uved~no, kde budou umísteny kourovody z plynových kotelen. Predpokládáme, že budou

v
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umísteny na streše objektu A a objektu B. Vzhledem k výšce objektu je zrejmé, že spaliny
zasáhnou široké okolí objektu. Vzhledem k výkonu obou kotelen 880 kW a vzhledem
k uvedeným hodnotám emisí je zrejmé, že provoz obou kotelen bude mít významný vliv na
okolí zámeru. Presto nebyl vyhodnocen vliv na koncentrace imisí v okolí zámeru. V tabulce
císlo 14 Emise ze spalování zemního plynu byly vyhodnoceny jen emise NOx a CO v g/s ve
špicce, glhod ve špicce, tlrok, nebyl vyhodnocen vliv na koncentrace imisí v okolí zámeru.
V Oznámení není uvedeno presné umístení vývodu spalin nouzových zdroju energie. Není
tedy známa výška umístení vývodu. Nelze tedy posoudit jak široké okolí nouzové zdroje
energie ovlivní. Ackoliv je na strane 26 Oznámení uvedeno: "U nouzových zdroju energie se
obecne ocekává prípadné ovlivnení maximálních hodinových a denních imisních príspevku",
není v oznámení uveden vliv provozu nouzových zdroju na maximální hodinové a denní
imisní príspevky škodlivin v okolí vývodu spalin nouzových zdroju energie. V tabulce 16
Emise z nouzových zdroju energie jsou uvedeny emise NOx, CO a PMlO jen v g/s, g/h a
tlrok. V Oznámení není presne uvedeno, kde bude výdech vzduchu z podzemních garáží.
Není uvedeno v jaké výši bude umísten. Nelze tedy posoudit, jak široké okolí výfuk vzduchu
z podzemních garáží ovlivní. Ackoliv v textu Oznámení je uvedeno, že do modelu emisí byly
zahrnuty intenzity navazující dopravy, tabulka císlo 17 Emise z parkovacích stání uvádí jen
emise z parkovacích stání. Vliv navazující dopravy nebyl vyhodnocen. Nebyl vyhodnocen ani
vliv emisí z dopravy na ulici Heráleckou I na kterou bude navazovat výjezd z garáží zámeru.
V tabulce císlo 17 Emise z parkovacích stání byly vyhodnoceny emise NOx, CO, PM10 a
benzenu jen v gIh v hodine dopravní špicky, v g/den a v kg/rok. Nebyl vyhodnocen vliv emisí
na koncentrace imisí v okolí zámeru a v okolí navazujících komunikací. V tabulce císlo 18
Prehled emisí v tlrok jsou uvedeny jen emise NOx, PM10 a benzenu v tlrok. Nebyl
vyhodnocen vliv výstavby a provozu zámeru na koncentrace imisí v okolí zámeru a v okolí
navazujících komunikací, rovnež v ulici Herálecká 1.

Hlucnost stavebních mechanismu LAeq,14h = 72,5 dB je duvodem pro zpracování
Akustické studie, presto nebyla zpracována akustická mapa stavenište a prepravních tras,
nebyly stanoveny ani referencní body na fasádách okolních staveb ve kterých by úroven hluku
byla vyhodnocena. Nebyl vyhodnoce,nvliv liniových zdroju ani bodových zdroju pri výstavbe

. "na úroven hluku v okolí stavenište, ani v okolí stavebních tras. Tabulka císlo 22 Pocet
parkovacích stání a pocet jízd 24 hodin vyvolaný zámerem obsahuje jen pocet parkovacích
míst 370 a denní obrat 1070 jízd obousmerne. Nebyl vyhodnocen vliv vyvolané dopravy na
akustickou situaci na komunikacích v okolí zámeru, zejména v ulici Herálecká I na kterou má
ústit výjezd z podzemních garáží, nebyla zpracována akustická mapa ani nebyly vyhodnoceny
žádné referencní body na objektech v okolí zámeru. V tabulce císlo 23 Stacionární zdroje
hluku je pro 14 zdroju hluku na objektu uveden parametr LpA,lm. Prestože nekteré zdroje
dosahují LpA,lm = 60 dB nebyla zpracována hluková mapa okolí objektu. Zda se projeví
nebo ne vliv hluku na okolní prostredí z vnitrních zdroju prostrednictvím obvodového plášte
objektu zámeru bude záležet na hlukových izolacních parametrech plášte objektu zámeru.
Hlukové izolacní parametry plášte objektu zámeru nebyly v Oznámení stanoveny. Vliv
venkovního parkovište na hlukovou situaci v okolí zámeru nebyl vubec vyhodnocen.
Vzhledem k výšce objektu 26 podlaží bude požární riziko vysoké. Stávající požární technika
není uzpusobena k hašení tak vysokých objektu. Požární zásah v takovém objektu je
mimorádne obtížný. Požaduji instalaci sprinkleru. Nebylo vyhodnoceno, zda v území
vyme~ném funkcí SV žádná z funkcí nepresáhne 60 % celkové kapacity území umístením
zámeru a tremi dalšími stávajícími stavbami dohromady. V Oznámení nebyly stanoveny
žádné priority trvale udržitelného využívání území dotceného zámerem. Oznacit zámer jako
polyfunkcní je neprimerené, zcela prevládající je funkce bytová. Z obrázku císlo 12 Kulturní
hodnoty vyplývá, že zámer je ,umísten na hranici cennéh~ urbanistického souboru Sídlište
Michelská. Autor Oznámení to'v textu zamlcel. Umístení zámeru bude mít vzhledem k výšce
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26 podlaží negativní vliv na cenný urbanistický soubor Sídlište Michelská. V dusledku
realizace zámeru bude odstranena veškerá zelen z lokality s výjimkou dvou stromu.

K Oznámení nebyla priložena kopie uvedených hlukových map, ani nebyly hlukové
mapy konkrétne oznaceny, nebyl uveden jejich zpracovatel, ani datum zpracování. Podle
Strategické hlukové mapy aglomerace hlavní mesto Praha ministerstva zdravotnictví na
webových stránkách ministerstva zdravotnictví je Pacovská ulice zasažena hlukem Ldvn 60 -
65 dB. Území zámeru je zasaženo hlukem z ulice Olbrachtovy a Na Strži Ldvn 60 - 65 dB.
K Oznámení nebyla priložena Akustická studie, ani akustická mapa lokality. K Oznámení
nebyl priložen protokol o merení hluku v ulici Herálecká II 955/2 autorizovanou firmou,
tvrzení o prokazatelném splnení hygienického limitu LAeq,16h = 60 dB není doloženo.
Namerená hodnota ani nebyla v Oznámení uvedena. Údajné kontrolní merení bylo provedeno
v jediném bode v lokalite. K Oznámení nebyl priložen protokol o merení hluku v ulici
Herálecká II 995/2 autorizovanou firmou, tvrzení o prokazatelném splnení hygienického
limitu LAeq,8h = 50 dB není doloženo. Namerená hodnota ani nebyla v Oznámení uvedena.
Údajné kontrolní merení bylo provedeno v jediném bode v lokalite.

K Oznámení nebyla priložena imisní mapa lokality zámeru a okolí staveništních tras
zpracovaná na základe výsledku firmy ATEM. Tvrzení autora Oznámení o plnení imisních
limitu sledovaných škodlivin nebylo doloženo. Autor Oznámení zamlcel, že území MC Praha
4 je zahrnuto mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší s oduvodnením prekrocení hodnoty
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren a to na 93,0 % území. Není zrejmé proc byly
v Oznámení hodnoceny jen tri referencní body v lokalite a proc k Oznámení nebyly priloženy,
imisní mapy okolí zámeru a okolí staveništních tras pro škodliviny mapované firmou ATEM
- oxid siricitý, oxidy dusíku, suspendované cástice PMlO, suspendované cástice PM2,5, oxid
uhelnatý, ozón, oxid dusnatý, oxid dusicitý, benzen, etylbenzen, o-xylen a toluen. Z tabulky
výsledných imisních koncentrací modelu ATEM pro rok 2008 nevyplývají" hranicní
maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusicitého ve vztahu k imisnímu limitu", ale
jednoznacné prekrocení maximálního hodinového imisního limitu 200 mikrogramu/m3
v referencních bodech 5929 a 5930, což vyjadruje vliv emisí z dopravy v ulici Olbrachtova.

Vzhledem k prekrocení limitu, Je zrejmé, že vyhodnocení jen trí referencních bodu je
nepostacující, je treba predložit imisní mapy lokality zámeru a okolí staveništních tras.
Prumerný rocní imisní limit oxidu dusicitého je vycerpán z 83 %, emisemi z plynových
kotelen o výkonu 880 kW a vlivem vyvolané dopravy bude prekrocen. Autor Oznámení se
snaží krkolomnou úvahou vyrovnat se skutecností, že podle modelu ATEM je v referencních
bodech 5929 a 5930 prekrocen maximální hodinový imisní limit 200 mikrogramu/m3pro oxid
dusicitý. Vzhledem k tomu, že na lokalitu zámeru mají vliv emise z priléhající zatížené
Olbrachtovy ulice, nelze v rešené lokalite ocekávat plnení platných imisních limitu pro oxid
dusicitý. V Oznámení byly hodnoceny jen tri referencní body v lokalite a nebyla priložena
imisní mapa koncentrací PMIOpro prumerné a maximální hodnoty. Referencní body u ulice
Olbrachtovy vykazují vyšší hodnoty o 15 %, což reprezentuje vliv dopravy v ulici
Olbrachtova. Je nutno zpracovat imisní mapu lokality a okolí staveništních tras pro prumerné
rocní a maximální hodinové koncentrace PMIO. Prumerný rocní imisní limit PMIO je
vycerpán ze 78 %, emisemi z plynových kotelen o výkonu 880 kW a vlivem vyvolané
dopravy bude prekrocen. V Oznámení byly hodnoceny jen tri referencní body v lokalite a
nebyla priložena imisní mapa koncentrací benzenu pro prumerné a maximální hodnoty.
Prumel'l1ýrocní imisní limit PMloje vycerpán ze 17 %, emisemi rZplynových kotelen o
výkonu 880 kW a vlivem vyvolané dopravy muže být prekrocen. V Oznámení byly
hodnoceny jen dva blíže neupresnené referencní body v lokalite a nebyla priložena imisní
mapa koncentrací oxidu uhelnatého pro prumerné a maximální ho<W.oty.Spekulace autora
Oznámení o tom, že osmihodinové prumery koncentrací oxidu uhelnat~ho by byly ješte nižší,
než hodinové prumery uvedené v modelu ATEM není doložená. P~erný osmihodinový
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imisní limit oxidu uhelnatého je modelovaným hodinovým prumerem vycerpán z 15 %,
emisemi z plynových kotelen o výkonu 880 kW a vlivem vyvolané dopravy muže být
prekrocen.

Vzhledem k nedostatkum hodnocení imisní situace, které jsme uvedli v našich
námitkách nelze konstatovat, že v rešené lokalite v blízkosti ulice Herálecká lze ocekávat
plnení imisních limitu sledovaných škodlivin.

K Oznámení nebyl priložen protokol z provedeného orientacního biologického
pruzkumu lokality zámeru. Není zrejmé, kdo jej provedl a jaké druhy rostlin a živocichu byly
zjišteny. Není zrejmé zda byl proveden pruzkum bezobratlých, není uveden pocet nalezených
druhu brouku.

Ackoliv autor Oznámení uvádí, že v souvislosti s výstavbou a provozem
posuzovaného zámeru mužeme za potenciální zdroj zdravotních rizik pro obyvatelstvo okolní
zástavby považovat hluk a znecištení ovzduší, nevedlo to autora Oznámení k logickému
záveru, že musí být zpracována akustická a rozptylová studie. Bez akustické a rozptylové
studie nelze zpracovat objektivní posouzení zdravotních rizik ve spojitosti s realizací
posuzovaného zámeru. V Oznámení nebyla provedena kvantifikace zdravotních rizik. Autor
Oznámení uvádí, že obyvatelé soucasné obytné zástavby v dotceném území mohou být
vystaveni úrovni hlukové záteže, která muže vyvolat silné pocity obtežování hlukem a
vnímání horší kvality spánku. Podle Strategické hlukové mapy aglomerace hlavní mesto
Praha ministerstva zdravotnictví na webových stránkách ministerstva zdravotnictví je. ,

Pacovská ulice zasažena WukemLdvn 60 - 65 dB. Uzemí zámeru je zasaženo hlukem z ulice
Olbrachtovya Na StržiLdvn 60 - 65 dB. PodleStrategickéhlukovémapyhrozí obyvatelum
lokality ischemická choroba srdecní. Pouhý nekolikarádkový výcet zdroju Wukupri výstavbe
a provozu nelze považovat ani za strucné posouzení zdravotních rizik. Nebyla provedena
žádná kvantifikace zdravotního rizika. Posouzení zdravotních rizik z Wuku pri výstavbe a
provozu objektu ve skutecnosti nebylo vubec provedeno. Autor Oznámení potvrzuje, že je
nezbytné zpracovat akustickou studii. Pouhý nekolikarádkový výcet zdroju emisí pri výstavbe
a provozu nelze považovat ani za strucné posouzení zdravotních rizik. Nebyla provedena
žádná kvantifikace zdravotního rizika: Posouzení zdravotních rizik z imisí pri výstavbe a
provozu objektu ve skutecnosti nebylo vubec provedeno. Autor Oznámení potvrzuje, že je
nezbytné zpracovat rozptylovou studii.

Autor Oznámení sám uvádí, že lokalita dotcená plánovaným zámerem je významná
jako prvek prímestské zelene. Autor Oznámení sám uvádí, že staré ovocné stromy a další
dreviny slouží jako místa pro hnízdení ptáku. Pri realizaci zámeru.dojde k likvidaci stávající
tlory a fauny v lokalite. Na strane 5 Oznámení je uvedeno, že ve vlastnictví oznamovatele je
6 054 m2 - nejde tedy o malou plochu.Negativnívlivy na stávajícífaunu a tloru nebudou
kompenzovány navrženými sadovými úpravami.

Autor Oznámení potvrzuje, že zámer bude mít vliv na vizuální charakteristiku území.
Autor Oznámení potvrzuje, že je treba zpracovat zhodnocení vlivu zámeru na krajinný ráz,
není zrejmé proc zhodnocení vlivu zámeru na krajinu nebylo zpracováno jako príloha
Oznámení. Z Wediska dikce zákona c. 114/1992 Sb. v platném znení a jeho § 12, v nemž je
vodstavci 1 uveden predmet ochrany krajinného rázu v níže uvedených kategoriích, lze
souhrnne'klasifikovat míru vlivu zámeru následovne: významné krajinné prvky - žádný vliv,
zvlášte chránená území - žádný vliv, kulturní dominanty krajiny - strední vliv, harmonické
h1erítko - silný vliv, harmonické vztahy -silný vliv.
í. Autor Oznámení potvrzuje, že je treba zpracovat akustickou studii pro fázi výstavby a
provozu, není zrejmé proc akustická studie nebyla zpracována jako príloha Oznámení. Podle
:Strategické Wukové mapy aglomerace hlavní mesto Praha ministerstva zdravotnictví na
~bových stránkách ministerstva zdravotnictví je Pacovská ulice zasažena Wukem Ldvn 60 -
~65dB. Území zámeru je zasaženo hlukem z ulice Olbrachtovy a Na Strži Ldvn 60 - 65 dB.
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Podle Strategické hlukové mapy hrozí obyvatelum lokality ischemická choroba srdecní.
Žádné predbežné výpocty hluku z provozu zámeru nebyly priloženy k Oznámení. Bez
zpracování Akustické studie nelze tvrdit, že hluk z provozu zámeru v dotceném území
neprekrocí hygienický limit v ekvivalentní hladine akustického tlaku A pro denní i nocní dobu
(tj. limit LAeq,8h = 50 dB a LAeq,lh = 40 dB).

Studie proslunení a denního osvetlení nebyla priložena k Oznámení. Autor Oznámení
sám uvádí, že v jednom kontrolním bode na fasáde v úrovni 1.NP dotceného domu je doba
oslunení nižší, než požadovaných 90 minut.

Realizaci zámeru v ochranném pásmu hrbitova považujeme za nevhodnou.
Autor Oznámení sám uvádí, že konkrétní nepríznivé vlivy (hluk a imise) na obyvatele

okolní zástavby budou vyhodnoceny v dalších stupních projektové dokumentace na základe
výsledku rozptylové a hlukové studie. Bez zpracování rozptylové a akustické studie nelze
urcit rozsah vlivu výstavby a provozu zámeru. Hluk pri výstavbe bude ovlivnovat okolí
stavenište a okolí staveništních tras. Imise pri výstavbe budou ovlivnovat široké okolí
stavenište a okolí staveništních tras. Hluk pri provozu bude ovlivnovat okolí zámeru a okolí
souvisejících dopravních tras. Imise pri provozu plynových kotelen na streše dvacetišesti
podlažního objektu a 1070 vyvolaných jízd bude ovlivnovat široké okolí zámeru a okolí
souvisejících dopravních tras. Nebyla navržena vubec žádná opatrení ke kompenzaci
nepríznivých vlivu na životní prostredí. Nesouhlasíme s autorem Oznámení ohledne vymezení
doby provádení hlucných prací. Požaduji, aby hlucné práce byly omezeny na po-pá od 8:00
do 18 hodin, o víkendu nesmí být provádeny. Autor Oznámení uvádí tri nepravdivá tvrzení.
Na strane 15 Oznámení jsou Základy organizace výstavby ve kterých je uvedeno, že budou
rovnež využívány vjezdy na ulici Pacovskou a pro príjezd ke staveništi se bude využívat ulice
Herálecká. V okolí ulice Olbrachtovy a Na Strži je rovnež obytná zástavba. Vzhledem k tomu,
že nebyla zpracována akustická studie, nelze tvrdit, že staveništní doprava nenavýší
ekvivalentní hladinu akustického tlaku A u obytné zástavby podél príjezdových komunikací
(Olbrachtova, Na Strži, Jižní spojka). Bez zpracování akustické studie nelze posoudit, zda
protihluková stena výšky 4 m okolo stavenište bude postacující, protože nebude clonit vliv
hluku výstavby ve vyšších patrech okolních objektu. Nelze posoudit, zda nebude treba použít

. mobilní protihlukové clony na staveništi. Protihluková clona výšky 4 m nebude bránit šírení
prachu ze stavenište.

Požaduji terénní úpravy, stavební práce a prepravu výkopové zeminy a stavebních i
konstrukcních materiálu nákladními automobily provádet pouze v po-pá v denní dobe od 8 do
18 hodin, o víkendu nesmí být provádeny. Bez upresnení prepravních tras nelze zpracovat
rozptylovou a akustickou studii. Požaduji zpracování dokumentace EIA a zpracování
rozptylové a akustické studie na základe upresnených prepravních"tras. Vzhledem k tomu, že
nebyla zpracována akustická studie, nebyly zpracovány ani tabulky vstupních údaju, nelze
tedy realizovatopatrení:" Technickýmiprostredkya opatrenímizabezpecitstacionárnízdroje
hluku v rámci novostavby bytového domu tak, aby jejich hlukové parametry neprekracovaly
hodnoty uvedené v tabulkách vstupních údaju (viz hluková studie) a nedošlo tak
kprekracování hygienického limitu v ekvivalentní hladine akustického tlaku A ve smyslu
Narízenívládyc. 148/2006Sb., o ochranezdravípred nepríznivýmiúcinkyhlukua vibrací."
Autor Oznámení uvádí další argument proc je nezbytné zpracovat akustickou studii. .

Požaduji zvýšit podíl plochy zelene na rostlém terénu, a to zmenšením plochy
podzemntch podlaží. ~

Autor Oznámení uvádí argument pro provedení doplnujícího biologického pruzkumu.
Požaduji zpracování dokumentace EIA a doplnujícího biologického pruzkumu
vyhodnocujícího jarní aspekt flory a fauny na pozemcích urcených k realizaci ~eru.
Pruzkum bude proveden ve vhodných mesících (duben - cerven). Požaduji Zp~Gování
dokumentace EIA, rozptylové a akustické studie, komplexního biologického prútkumu,
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vyhodnocení vlivu zámeru na verejné zdraví a vyhodnocení vlivu zámeru na krajinný ráz.
Nebyl vyhodnocen vliv emisí ze související dopravy na souvisejících dopravních trasách, jen
emise z parkovište - viz. tabulka císlo 17 Emise z parkovacích stání. Nebyl vyhodnocen vliv
emisí behem období výstavby zámeru. Bez zpracování rozptylové studie nelze objektivne
emise z provozu zámeru oznacit ze relativne nízké. Vzhledem k tomu, že nebyla zpracována
akustická studie, nebyl vyhodnocen vliv liniových, stacionárních a plošných zdroju Wuku na
okolí zámeru a okolí souvisejících dopravních tras.

Omámení je zcela nedostatecné. Na jeho základe nelze projednat dopady zámeru
na prostredf, verejné zdraví a dalši zákonem chránené verejné zájmy. Je nezbytné v
rade smeru zpracovat a doplnit odborné podklady. Musi být provedena celá procedura
EIA, v jejimž rámci je to vše možno doplnit a rádne projednat.

2. Soulad zámeru s územnim plánem jako závazným dokumentem vvtváreiicim
soulad soukromých zájmu s verejnými zájmy

Vyjádrení príslušného obecného stavebního úradu - ing. arch. Jirího Záškolnéhoz
10.8. 2010 nebylo relevantní a je zjevným hrubým selháním. Zámer musí být vyhodnocen
z poWedu urbanistického a architektonického, aby bylo možno konstatovat jeho soulad se
závaznou cástí platného územního plánu.

Stavební úrad územní plán hrobe desinterpretoval jednoznacne ku prospechu
oznamovatele. Byl povinen oznamovatele upozornit na rozpory s obecne závaznými právními.
predpisy, konkrétne s vyW. c. 26/1999 Sb. HMP: navrhovaná stavba na prvý poWed
nevyhovuje OTPP, zejména cI. 4 odst. 1 (stavba vubec nerespektuje architektonické a
urbanistické hodnoty veškeré zástavby území), ale i cI. 8 odst. 2, ale také 13 odst. 1 a 2.

Stavba není ani v souladu s územním plánem v platném znení, konkrétne s Oddílem 8 -
Míra využití území a prostorové usporádání:

"(3) Ve stabilizovaném území není stanovena míra využití území; z hlediska limitu
rozvoje je možné pouze zachování, dotvorení a rehabilitace stávající urbanistické struktury
bez možnosti další rozsáhlé stavební cinnosti..

(4) V nerozvojovém území je možné pouze zachování stávajících staveb bez
možnosti další stavební cinnosti.

(5) V nerozvojových územích u stávajících trvalých staveb, kolaudovaných ke dni
nabytí úcinnosti vyhlášky, mohou být provádeny stavební úpravy za predpokladu, že nedojde
ke zvetšení zastavené plochy ani objemu stavby. Výjimecneprípustné jsou nástavby 1podlaží,
zvetšení stávajícího pudorysu stavby max. o 15% (nejvýše'však o 100 m2) a zmeny jejich
funkcního využití. Výjimecné prípustné je i umístení dopravních staveb a technického
vybavení."

Je nutno konstatovat, že zámer požadavky právnich predpisu ani platného
územniho plánu nesplnuje, presneji: i g nor u je.

3. Procesní návrh
VzWedem k rozsahu zámeru, predevším jeho neúmerné výšce a kapacite, která má

negativní vliv na okolí zámeru a na okolí souvisejících komunikací nezbývá nežli zamítnutí
zámeru jako neprijatelného pro danou lokalitu. Zámer by znamenal prekrocení limitu zatížení
území a vedl by tedy k protiprávnímu stavu a byl by v rozporu s verejnými zájmy.

Protoje aktuálni,aby omamovateljiž nynizvážil,zda své omámeninevzitzpet a '~

neplýtvat prostredky a kapacitami na zámer, který nemá z hledisek environmentálnich, ">,
'"
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hygienických a právních nadeji na získání kladného stanoviska EIA a na kladné
verejnoprávní projednání a jeho realizaci.

'"

Pro prípad, že oznamovatel své oznámení nevezme zpet, p o ž a duj i , aby
príslušný úrad postupoval podle § 7, odstavec 5, zákona C.100/2001 Sb.: ,,(5) V záveru
podle odstavce 3 muže príslušný úrad navrhnout zpracování variant rešení zámeru, které se
zpravidla liší umístením, kapacitou, použitou technologií ci okamžikem provedení, jestliže
je jejich provedeníprokazatelneúcelnéa z technickýchhledisekmožné." a aby požadoval
zpracování variant rešení zámeru z toho jedné varianty zámeru s výškou peti pater, jako mají
okolní stavby a architektonického výrazu jako mají okolní stavby.

4. Na základe vÝšeuvedeného D o Ž a d u i i. co následuiev bodech1.-59. níže.

1. Požaduji zpracování dokumentace EIA a rozptylové studie, která by objektivne prokázala
vliv výstavby a provozu zámeru na imisní situaci v okolí zámeru a okolí souvisejících
komunikací.

2. Požaduji zpracování dokumentace EIA a rozptylové studie, která vyhodnotí vliv výfuku
vzduchu z podzemního parkingu na okolí a na budovu.

3. Požaduji zpracování dokumentace EIA a rozptylové a akustické studie, které vyhodnotí
vliv stavebních mechanismu a staveništní dopravy na imisní a hlukovou situaci v oblasti
výstavby a v okolí staveništních tras. f

4. Požaduji zpracování dokumentace EIA a rozptylové studie, která vyhodnotí vliv
stavebních prací a pojezdu nákladních automobilu na základe stanovených prepravních
tras na prumerné rocní i maximální krátkodobé koncentrace N02, PMIO,PM2,S,benzenu
a benzo(a)pyrenu vcetne grafického vyjádrení pásem koncentrací vokolí stavenište i
prepravních tras.

5. Požaduji zpracování dokumentace EIA a rozptylové studie, která vyhodnotí vliv provozu
plynových kotelen na prumerné rocní i maximální krátkodobé koncentrace CO, N02,
PMlO, PM2,S,benzenu a benzo(a)pY.fenuvcetne grafického vyjádrení pásem koncentrací

" v okolízámeru.
6. Požaduji zpracování dokumentace EIA a rozptylové studie, která vyhodnotí vliv provozu

nouzových zdroju energie v okolí vývodu na prumerné rocní i maximální krátkodobé
koncentrace CO, N02, PMlO, PM2,S, benzenu a benzo(a)pyrenu vcetne grafického
vyjádrení pásem koncentrací v okolí zámeru.

7. Požaduji zpracování dokumentace EIA a rozptylové studie, která vyhodnotí vliv garáží
v okolí vývodu a vliv vyvolaného provozu na navazujících komunikací na prumerné rocní
i maximální krátkodobé koncentrace CO, N02, PMlO, PM2,S,benzenu a benzo(a)pyrenu
vcetne grafického vyjádrení pásem koncentrací v okolí zámeru a v okolí navazujících
komunikacích.

8. Požaduji zpracování dokumentace EIA a rozptylové studie, která bude obsahovat imisní
mapy pro prumerné a maximální koncentrace pro oxid siricitý, oxidy dusíku,
suspendované cástice PMIO, suspendované cástice PM2,S, oxid uhelnatý, ozón, oxid
dusnatý, oxid dusicitý, benzen, etylbenzen, o-xylen a toluen.

9. Požaduji zpracování dokumentace EIA a rozptylové studie, která bude obsahovat imisní
mapy~ro prumerné a maximální koncentrace pro benzo(a)pyren.

\ 10. Požaduji zpracování dokumentace EIA a rozptylové studie, která objektivne posoudí vliv
! výstavby a provozu zámeru v okolí zámeru a staveništních tras. Na základe rozptylové
~ studie Požaduji zpracování vyhodnocení vlivu hluku z výstavby a provozu zámeru na
.~~ zdravotní rizika.
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11. Požaduji zpracování dokumentace EIA a rozptylové studie, která posoudí zpusob ochrany
stavenište pred šírením prachu do okolí.

12. Požaduji zpracování dokumentace ElA a akustické studie, která by objektivne prokázala
vliv výstavby a provozu zámeru na hlukovou situaci v okolí zámeru a okolí souvisejících
komunikací.

13. Požaduji zpracování dokumentace EIA a akustické studie, která vyhodnotí vliv bodových
a liniových zdroju a ve které bude akustická mapa stavenište a okolí staveništních tras
navazující na všechny tri výjezdy ze stavenište do ulice Krcské, Pacovské a Herálecké
s predpokládanou intenzitou dopravy.

14. Požaduji zpracování dokumentace EIA a akustické studie ve které bude vyhodnocen vliv
dopravy 1070 jízd obousmerne na akustickou situaci v okolí zámeru, vcetne akustické
mapy, vcetne ulice Herálecká I.

15. Požaduji zpracování dokumentace EIA a akustické studie, která vyhodnotí vliv všech 14
zdroju hluku na objektu zámeru na okolí vcetne akustické mapy okolí objektu.

16. Požaduji zpracování dokumentace EIA a akustické studie ve které budou vyhodnoceny
hlukové izolacní parametry plášte objektu zámeru a vliv venkovního parkovište na okolí
zámeru, vcetne hlukové mapy.

17. Požaduji zpracování dokumentace EIA a akustické studie, která bude obsahovat
akustickou mapu lokality jak pro období výstavby, tak pro období provozu.

18. Požaduji zpracování dokumentace EIA a akustické studie, ve které bude kontrolní merení
ve více bodech doloženo protokolem autorizované firmy..

19. Požaduji zpracování aokumentace EIA a akustické studie, která na základe Základu
organizace výstavby vyhodnotí vliv staveništní dopravy na hluk v okolí stavenište a
v okolí staveništních tras.

20. Požaduji zpracování dokumentace EIA a akustické studie, která posoudí zpusob ochrany
stavenište pred šírením hluku do okolí.

21. Požaduji zpracovat dokumentaci ElA a akustickou studii, na jejímž základe budou
zpracovány tabulky vstupních údaju.

22. Požaduji zpracování dokumentace EIA a akustické studie, která vyhodnotí vliv 1070 jízd
denne na hlukovou situaci v ulici Herálecká I...

23. Požaduji zpracování dokumentace ElA a komplexního biologického pruzkumu, který
prokáže výskyt chránených živocichu v lokalite, zejména ptáku, bezobratlých a brouku.

24. Požaduji zpracování dokumentace EIA, priložit celkový biologický pruzkum lokality
(který by proveril, zda se v lokalite nenachází chránené druhy), priložit stanovení ceny
zelene a priložit projekt sadových úprav ve kterém bude zachováno podstatne více
soucasnézelene. ..

25. Požaduji zpracování dokumentace EIA a komplexního podrobného biologického
pruzkumu lokality vcetne bezobratlých a plazu. Protokol Požaduji priložit k dokumentaci
ElA.

26. Požaduji zpracování dokumentace EIA a doplnujícího biologického pruzkumu
vyhodnocujícího jarní aspekt flory a fauny na pozemcích urcených k realizaci zámeru.
Pruzkum bude proveden ve vhodných mesících (duben - cerven).

27. Požaduji zprácování dokumentace EIA a návrh drevin k presazení.
28. Požaduji zpracování dokumentace EIA, doplnení projektu sadových úprav ve kterém bude

zacltována stávající zelen ve vetším rozsahu než pouhé dva stromy a návrh drevin
k presazení.

29. Požaduji zpracování dokumentace EIA a nového projektu sadových úprav, který bude
obsahovat více solitémích stromu a zejména, který zachová více stávající zelene. Dále
Po~uji návrh drevin k presazení.
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30. Požaduji zpracování dokumentace EIA a stanovení priorit trvale udržitelného využívání
území dotceného zámerem.

31. Požaduji zpracování dokumentace EIA a objektivního vyhodnocení vlivu zámeru na
verejné zdraví.

32. Požaduji zpracování dokumentace EIA, akustické a rozptylové studie a objektivní
posouzení zdravotních rizik ve spojitosti s realizací posuzovaného zámeru.

33. Požaduji zpracování dokumentace EIA a akustické studie, která objektivne posoudí vliv
výstavby a provozu zámeru v okolí zámeru a staveništních tras. Na základe akustické
studie Požaduji zpracování vyhodnocení vlivu hluku z výstavby a provozu zámeru na
zdravotní rizika.

34. Požaduji zpracování dokumentace EIA a akustické studie, která objektivne posoudí vliv
výstavby a provozu zámeru v okolí zámeru a staveništních tras. Na základe akustické
studie Požaduji zpracování vyhodnocení vlivu hluku z výstavby a provozu zámeru na
zdravotní rizika.

35. Požaduji zpracování dokumentace EIA a akustické studie, která objektivne posoudí vliv
výstavby a provozu zámeru v okolí zámeru a staveništních tras. Na základe akustické
studie Požaduji zpracování vyhodnocení vlivu hluku z výstavby a provozu zámeru na
zdravotní rizika.

36. Požaduji zpracování dokumentace EIA a objektivního vyhodnocení vlivu zámeru na
krajinný ráz.

37. Požaduji zpracování dokumentace EIA. a vyhodnocení vlivu zámeru na krajinný ráz
z hlediska dikce zákona c. 114/1992 Sb. v platném znení ajeho § 12, v nemž je v odstavci
1 uveden predmet ochrany krajinného rázu v níže uvedených kategoriích: významné
krajinné prvky

zvlášte chránená území
kulturní dominanty krajiny
harmonické merítko
harmonické vztahy.

38. Požaduji zpracování dokumentace,EIA a analýzy viditelnosti zámeru a návrh variant
.. rešení, z toho jednu variantu s výškou objektu pet NP jako mají okolní domy, která by

nenarušovala panorama Prahy.
39. Požaduji zpracování dokumentace EIA a variantní návrhy rešení, z toho jednu variantu

s výškou objektu pet NP -shodnou jako jsou domy v okolí.
40. Požaduji zpracování dokumentace EIA a varianty zámeru, která by svým

architektonickým rešením odpovídala okolním objektum.
41. Požaduji zpracování dokumentace EIA a rádné zduvodnertí potreby zámeru a jeho

umístení, vcetne prehledu zvažovaných variant a hlavních duvodu (i z hlediska životního
prostredí) pro jejich výber, resp. odmítnutí. Požaduji zpracování variant zámeru, z toho
jednu variantu s výškou zámeru pet pater jako objekty v okolí, která by nenarušovala
panorama Prahy.

42. Požaduji zpracování dokumentace EIA a nové funkcní náplne objektu bez funkce
administrativa nahrazenou funkcí služby pro obyvatele.

43. Požaduji zpracováni dokumentace EIA a vyhodnocení koeficientu zastavenosti.
44. Požaduji zpracování dokumentace EIA a nový návrh rešení s koeficientem zelene alespon

0,3. ..
45. Požaduji zpracování dokumentace EIA a predložení stanoviska orgánu památkové péce.
46. Požaduji ~pracování dokumentace EIA a prepracování projektu tak, aby ve všech

kontrolnícp. bodech na fasádách sousedních domu byla doba oslunení požadovaných 90
minut. ".
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47. Požaduji zpracování dokumentace EIA, ve které budou uvedeny všechny podstatné údaje
a vyhodnocení souladu s územním plánem a nové rádné vyjádrení Stavebního úradu.

48. Požaduji zpracování dokumentace EIA a priložení stanoviska stavebního úradu, ve kterém
bude uvedeno, že stavební úrad nezakáže výstavbu zámeru v ochranném pásmu hr"bitova.

49. Požaduji zpracování dokumentace EIA a skutecné analýzy širších vztahu.
50. Požaduji zpracování dokumentace EIA a nových intenzit dopravy v roce 2014, které

budou vycházet ze zpoždení výstavby nadrazeného komunikacního systému.
51. Požaduji zpracování dokumentace EIA a nových intenzit dopravy v roce 2014, které

budou vycházet z faktu, že žádná regulace dopravy nebyla na uvedených komunikacích
navržena ani realizována.

52. Požaduji zpracování dokumentace EIA a Rozptylové a Akustické studie, které budou
vycházet z námi uvedených intenzit dopravy na uvedených komunikacích.

53. Požaduji zpracování dokumentace EIA a variantní rešení zámeru, které nebude
zpusobovat takový nárust dopravy (33%-133%). Požaduji posoudit variantu zámeru, která
bude vysoká NP tak jako okolní domy.

54. Požaduji zpracování dokumentace EIA a nových kartogramu dopravy, které budou
vycházet z predpokládané výstavby 44 nových objektu v oblasti Pankráce a Budejovické.

55. Požaduji zpracování dokumentace EIA a rozptylové a akustické studie, které budou
vycházet z námi uvedených intenzit dopravy na uvedených komunikacích (5. kvetna, Jižní
spojka, Antala Staška a Budejovická).

56. Požaduji zpracování dokumentace EIA a upresneného návrhu trasy staveništní dopravy.
57. Požaduji zpracování dokumentace EIA, plánu stavenište a návrhu rešení, které prokáže

zpusob cištení kontaminované odpadní vody.
58. Požaduji zpracování dokumentace ElA a doložení souhlasu školy s preložkou teplovodní

prípojky.
59. Požaduji zpracování dokumentace EIA s návrhem opatrení ke kompenzaci nepríznivých

vlivu na životní prostredí.
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Objekt se nachází ve stabilizovaném území SV (všeobecne smíšené) kde v souladu
s oddílem 8 odst. 3 zmeny Z1000/00 OOP C.6/2009 Územníhoplánu sídelníhoútvaru

, hl.m.Prahy,schválenéhousnesenímZastupitelstvahl.m.Prahyc.l 0/05 dne 9.9.1999 je stanovena
míra využitíúzemía prostorovéhousporádánítakto:
" Ve stabilizovaném územl není stanovena mlra využid územl; z hlediska limitu rozvojeje
možné pouze zachování, dotvoiení a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez
možnosti další rozsáhlé stavební cinnosti. "

Z výše uvedeného vyplývá, že zámer výstavby dvou objektu o 25 NP s 216 byty s
predpokládaným poctem obyvatel 750 není v souladu s ustanoveními OOP c.6/2009
schváleného ÚP hI.m. Prahy.

Zámer je umísten na pozemcích v ochranném pásmu památkové rezervace. V oddílu 8 ost.
(11) OOP c.6/2009 se uvádí: "uvnitr ochranného pásma památkových rezervacíje nutno
každou výškovou stavbu posuzovat v územním rízení vždyjednotlive zejména vuci vltavské
kotline a vlastnímu historickému jádru v charakteristických panoramatických
pohledech "

..

K posouzení se zpracovává a dokládá model v 3D formátu, který nebyl doložen. Nebylo
zpracováno ani variantní rešení, které by nebylo v rozporu s ÚP HMP.

Potreby ZÁMERU nebyly rádne oduvodneny. Unikátní výhledy z vyšších podlaží na
panorama Prahy, dobré napojení na dopravu a dosavadní nezastavenost nejsou argumenty pro
výstavbu 216 bytu, když v Praze jsou desítky tisíc nových neprodaných bytu. Nabídka
nových provozu obcanské vybavenosti, pro kterou musí být zajištena další parkovací místa,
v bezprostrední blízkosti Budejovické, kde jsou dostacující služby pro široké okolí, je
bezpredmetná

Nebyl brán ohled na stávající obytnou z~stavbu a zhoršení životního prostredí nadmernou
.d@pravouna nedostatecne kapacitních komunikacích. Pro sousední obytné domy z 50 let

nebylo zrízeno dostatek parkovacích míst, takže vetšina aut stojí na prilehlých ulicích.
Težko si predstavit, kam se vmestnají další stovky aut pro rezidenty (dve auto na byt je dnes
obvyklé) a jejich návštevy.
Dále není rešeno oslunení, osvetlení a odstupové vzdálenosti od bytových domu v Pacovské
ulici. Není dodržena odstupová vzdálenost podle VyhI.c. 26 hI.m. Prahy - OTP cI. 8 odst.
(2). .

Argument, že kultivace dosud neudržovaného prostoru bude prínosem pro nejbližší okolí
stavby nemuže obstát, protože pro prirozené prostredí nekteré flory a fauny je lepší do zelene
nezasahovat nebo jen minimálne. Zároven tento argument neobstojí i z toho duvodu, že dosud
nekultivovaný prostor lze, s výrazne kladnými dopady pro nejbližší okolí, velmi snadno
kultivovat, a zminovaný zámer k této kultivaci také nijak neprispeje.

Záver:

Zámer jev rozporu s OTP cL 4 odst. (1) o umístování staveb, v rozporu se schváleným
územním plánem hl.m Prahy, v rozporu s príslušnými ustanoveními stavebního zákona
a tudíž je v rozporu s verejným zájmem.

"

~ Ing: Tomáš Zetek, MBA
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MAGISTRÁT hlavního mesta P
Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29

PIC uvedenýna samolepícímštítku pod cárovým kódem odbor ochrany prostredí

vedoucí odboru p. Ing ŽákováDOŠLOdne: 1 1 -03- 2011 T
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Identifikacníúdajezpracovatele Pocetlistu r:~.'

Pocetprnoh
..,,,,,~ Jungmannova 35

11121 Praha 1

V Praze dne 5.3.2011

Vec: Vyj á dre n í ve smyslu § 6 odst. 7 zákona c. 100/2001 Sb.

k oznámení zámeru EIA"Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 -Krcil

,
Pred nekolika týdny jsem se dozvedelo zvažované stavbe dvou dvaceti šesti
podlažních vežových domu "Rezidence Výhledy Pankrác".
Krome toho má být vetšina stávající zahrady zastavena souvislým blokem kancelárí

a dalších komercních prostor do výše ctyr podlaží.

ci

Pocítal jsem s tím,že na nepoužívaném pozemku casem vznikne obytná, nebo
komercní budova. Rozhodne me ale nenapadlo, že by to mely být budovy, které
budou tak hrube ignorovat výŠkovýa proporcní ráz okolní zástavby.
Proto se obracím na Váš odbor, aby v rámci své pravomoci nepovolil tuto
nesmyslnou stavbu.
Pevne verím, že Vyjako zástupci hl. mesta Prahy, budete hájit práva obyvatel proti
zájmum developerské spolecnosti.
Zkuste si, prosím, preastavit za okny svého domu dve budovy vysoké 85 metru.

Myslím,že z více místdostanete podrobné soupisytoho, co vše by tato stavba
zpusobila a jaké veci bylyv oznámení zámeru EIAo souhlas s touto stavbou
zamlceny, nebo zkresleny.Proto chci své výhrady sdelit jen ve vecech v hlavních,
pro me, jako obyvatele této lokality,zásadních. Takových, které by ovlivnilykvalitu
bydlení celé této cásti Krce.

Už~motný název "Výhledy Pankrác" je zavádející. Domy by nestály na Pankráci,
v blízkostiostatních výškových budov, ale v katastru mestské cásti Krc.

Zvažovaná stavba by byla naprosto necitlive zasazena do zástavby ctyrpatrových
domu, navíc v jejich tesné blízkostiškolní budovy. Okolní domy by byly po velkou
cást dne ve stínunove postavených budov.



/r
stavba nemápro toto místo z hlediska obecného prospechu žádný pozitivní význam.
Avizované kanceláre, fitness a restaurace nemohou být duvodem pro stavbu tak

megalomanského díla, které by mohlo být zajímavé na volné ploše s velkým
odstupem od obytných domu, ale rozhodne ne v stavebne dokoncené obytné
ctvrti.

Na sousedních pozemcích bylo pred nedávnem z prostredku MC Praha 4
zb~ovéno detské hrište a hrište na malolj kopanou, které by-byly_jakstavbou, tak
existencí budov trvale znehodnoceny.

Kzvažovaným domum by nebyla žádná príjezdová komunikace adekvátní hustote
vzniklého provozu. Byla by možná pouze ulicemi Za Zelenou liškou a Pacovskou, což
jsou t,c, klidné vnitroblokové komunikace s omezenou šírkou prujezdu. Obe trasy
vedou podél školních budov.
Po dokoncení stavby by temito dvem~ ulicemi, používanými nyní vetšinou místními
obyvateli projelo do nových budov denne nekolik set osobních i nákladních
zásobovacích vozidel.

Navrhovaný príjezd stavebních vozidel z ulice Krcská je témer nemožný, pouze
za cenu znicení hrišf,nebo nezpevnenou ulicí Krcskou, podél klidové hrbitovní zóny
a v tesné blízkostiuceben HTFUniverzityKarlovy. Na výjezdu vozidel V ulici Pacovská
u stanovište autobusu MHDje pouze malý kruhový objezd pro osobní auta a menší

. .,nákladní vozy.
V celé lokalite je jižnyní naprostý nedostatek parkovacích míst, který by se
po postavení budov zcela vyhrotil.

Verím, že pri Vašem rozhodování prihlédnete i k temto mým pripomínká~m.

~ ::::>
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pripomínkyk zámeru výstavbyrezidence "výhledypankrác" (dríve "modré výhl~dy')

~ód zámeru PHA764 ~ ~lfi)doprava v klidu: ,

Identifikacníúdajezpracovatele Pocetlistu

-7 -03- 2011

PocetprUoh
-

Kompaktní zástavba území, pocházej[cí z 30-50 let minuléhostoletf, nenabízí prflišmožnostf k parkování, s
dnešním rozšírením individuáll'lí automobilové dopravy se tehdy proste nepocítalo a v oblasti neexistuj[ další plochy
využitelné jako parkovište.
Jen díky tomu, že bylo možné v jednosmerných ulicích zmenit systém parkování na "šikmé", byl cástecne
absorbován tlak na parkovací místa. Bohužel nekolik posledních let jsou veškeré rezervy vycerpány'a cást vozidel
je zaparkována v rozporu's platnými predpisy. Situace se bude dále zhoršovat tak, jak s generacní obmenou
nahradí starší "neridice"mladší generace, pro kterou jsou 1-2 vozidla v rodine standardem.
Navrhovaný objekt má sice vlastní parkovací stání dle 'n6rem, ovšem normy nepocítaj[ stfm, že majitelé bytu pod
100m2 budou mít více než jedno auto v rodine, že mohou používat jak služební, tak vlastní vozidlo, že za nimi
mohou doj[ždet príbuzní a známí atd. Stejne tak návštevníci restaurace, fitness, zamestnancia návštevníci kancelárí
nebudou využívat pouzejim vyhražená místa. Vpodstate jakákoli nová výstavba vždy vyvolala tlak na parkovací
místa v okoll. V prípade novostavbyv navrhované podobe (750 obyvatel + provoz restaurace, fitness, kanceláre)
pujde o tlak velmi výrazný, projeví se dominove v celé oblasti

doprava v pohybu:

Lokalita tvorí kompaktní celek, situovaný do trojúhelníku ulic vyššího rádu Olbrachtova, Budejovická a Na Strži.
Ulice v lokalite jsou prevážne jednosmerné, v "obousmerné" cásti ulice Pacovská a Jankovská s omezeným
prujezdnym profilem díky zaparkovaným vozidlum. (parkování proti predpisumje víceméne tolerováno, pri
násobném zatfžení lokality dopravou by neco takového už nebylo možné)
V lokalite neexistuj[ (existující zanikly) prechody pro ehodce, bylo by naopak žádoucí prevést nekteré ulice do.
režimu obytné zóny a všeobecnezakázat vjezd automobilum nad 3.5tuny, jelikož omezený ulicní prostor je nyní na
hrane svých možnostf, další zvýšení intenzity dopravy bude znamenat výrazne zvýšené riziko nehody pro yšechny
úcastníky silnicního provozu. Rozhledové pomery na križovatkách, šírka chodníku (zcásti zabraných parkováním),
kapacita ulicní síte - to vše je už dnes využito na reálné maximum.
Uvažovaná výstavba je z dopravního hlediska situována mimorádne nevhodne, a to tak, že dopravní obsluha pri

prfjezdu a odjezdu projede celou dosavadní obytnou zónou, neDotv oblasti existuje systém jednosmerek a ze
západní strany je oblast od ulicní síte odríznuta, takže kdokoli chce dojet na komunikaci vyššího rádu, musí projet
celým sídlištern. . .

Znásobení stávající dopravní záteže v ulicích Pacovská,.ZaZelenou liškou, Jankovská, Herálecká je nežádoucí,
existuj[cí ulicní sít nebyla navržena ani pro stávající intenzity dopravy. '
Stejf1etak okolní sít ulic vyššího rádu je již dnes pretfžena, jak díky všeobecne róstoucí IAD, tak kvuli
neregulované, mimorádne mohutné prevážne administrativní výstavbe v okoll (Budejovická, Pankrác, Michle atd).

. Ulice Na Strži je navíc spojením mezi nejvytfženejšími dopravními tepnami v metropoli, jižní spojkou a magistrálou.
Ulice Budejovická, Na Strži i Olbrachtova jsou obklopeny blokovou obytnou zástavbou, a tamejší obyvatelé jsou již
dnes nadmíru zasaženi hlukem a znecištením ovzduší, jakož i omezeni pri pešfm pohybu územím. Uvedené
komunikace budou stále více zatežovnány pokracujícr výstavbou v okolí.(desítky objektu od Kavcích Hor po
Michellskou, od Budejovické po Pankrác)
Dokoncení vnejšího okruhu situaci v této lokalite,nijak pozitivne neovlivní, nebot tato je zatfžena místní a
vnitromestskou dopravou. Situace se tak bude dále zhoršovat i bez dostavby zámeru, úmysl zatfžit území masivní
výstavbou je tak jednoznacne neprijatelný.
Zaj[mavé také je, že investor (zpracovatel) na základe údaju TSK pocítá intenzity provozu na komunikaci
Budejovická pro úsek Antala Staška -Vídenská, a nikoli pro úsek Antala Staška -'Na Strži ?!

verejná zelen a obcanská vybavenost:

Lokalita je situována v širším centru Prahy, díky masivní výstavbe posledních let v ní docházelo pouze k úbytku
zelene,kteráse dnesomezujenavnitroblokovézelenéplochy,navícnevždyverejneprístupné. .
Nejbližší park je vzdálen celý kilometr! a k jeho dosažení je potreba prekonat hned tri rušné ulice (Na Strži,
Milevskou a ~ujmanové). V podkladech vyhotovených investorem pro EIA uvádená zelená plocha na západ od
uvažované vystavby je hrbitov! cili formálne zelen, ale prakticky s omezeným prístupem a využitfm a specifickým
úcelem.
Výstavbou bude zlikvidována plocha "divoké" zelene (puvodne zahrada mš a školních kluboven, predtfm zahrádky),
která predstavuje cenné refugium ptáku a drobných savcu v jinak i'ntenziveurbanizovaném a zatežovaném území.
Samozrejme nelze od vlastníka pozemku cekat konzervaci stávajícího stavu, ovšem jakákoli nová výstavba by mela
mít podíl zelene a obytné plochy odpovídající zbytku lokality, aby nepredstavovala pro verejnou zelen v okoll
nadmernou zátež -investor nesmí zhodnocovat svuj pozemek na úkor okolí.
V prímém sousedství lokality je detské hrište, které bude negativne dotceno jak výstavbou (fakticky tri roky mimo
provoz) tak posléze zámerem" v provozu". Investor se priznává, že vzhledem k naddimenzovanému zámeru pri
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.,ystavbezabere okolní plochy, cituji: "vzhledem k tomu, že vlastní stavba zabírá celý pozemek, je pro zarízení
stavenište treba využít okolních ploch". Investor1hodlázabrat cást ulice Herálecká Uežtvorí prístupovou cestu od
sídlište Herálecká ke zmínenémi hrišti, uzavrítulici Krcskou (nyní slouží jen chodcum a cyklistum, a jako prístup ke
hrišti ze sídlište Antala Staška) a pravdepodobne zabrat další plochy Uakjinak by se težká technika dostala z ulice
Krcská do ulice Herálecká, když tyto nejsou! propojeny - jsou oddeleny práve detským hrištem a zahradou školy).
mysllm, že podobný "cínský" styl využití území a výstavby nemá v Praze 21stol. místo.
Investor privádí do území 750! nových obyvatel (tedy témer tolik jako celé sídlište Herálecká) ale neprináší s sebou

odpovídající podll verejných zelených ploch, obcanské vybavenosti 'atd.
V území neexistují detské školky (paradoxne práve parcela dotcená výstavbou byla puvodne územím MŠ a
detských kluboven), druhá nejbližší školka (v ulici Bartákova) byla také zrušena.
Pri vedomí dnešní kritické situace a budoucích požadavcích na predškolní výchovu Uejí rozšírení) je bytová
výstavba v podobném rozsahu v prímém rozporu s principy a zásadami ú.zemníhoplánování.

další vlivy na okoll:

Kvuli mimorádné výšce navrhovaných objektu bude výrazne negativním dopadem zhoršení osvetlení a oslunení
obytných domu východne a severne od objektu. Zejména bytyv nižších podlažích a byty orientované na s-sz mají již
nyní velmi špatné svetelné podmínky,.a jakékoli citelné zhoršení je neprípustné. Investor v podkladech pro EIA
uvádí, že zhoršení s jednou vyjimkou nebude v míre porušující normy, ovšem samotnou studii oslunení a osvetlení
neprikládá, takže to není možno overit. Výrazne negativní vliv 9VOU26! patrových vežáku situovaných
bezprostredne jižne a západn(! od stávající 5! podlažní zástavby je i laicky zrejmý.
Stavba podobné kapacity (750 obv + kanceláre, fitness, restaurace) má i další negativní dopady na okolí - už "jen"
'Odvozkomunálního odpadu predstavuje zátež, dalším negativem je hluk klimatizacních jednotek a odvetrávání
podzemních garáží a restaurací. Zhoršení bude predstavovat i "náhrada" zelene zástavbou a zpevnenými
betonovými ploc~ami (príjezdové cesty, parkovište, parkovacf zálivy atd).

architektura:

-.

,
Okolní-území je zastaveno prevážne obytnými domy v harmonické podobe (dodržení stejné výškové hladiny -4
patra = pet podlaží), s pravidelnými odstupy budova strídáním ploch vnitroblokové zelene, ulic a zástavby.
Výškovou hladinu a prostorovou umírnenost dodržují i tri administrativní objekty, bezprostrene sousedící s
uvažovaným zámerem, stejne jako sousední budova školy. Proporce a výškovou hladina byly dodrženy jak pri
stavbe cihlových, tak i v Praze nejstarších panelovýchdomu, a to i na s lokalitou sousedícím sídlišti Antala Staška.
Výškove primerenou hladinu dodrží i nová obytná výstavba za býv. továrnou cKc;j-polovodice(JaWa).
I zde se samozrejme projevují negativní vlivy prekotné, zejména administrativní zástavby v blízkém okolí

(nejkriklavejší sousedící stavba - nyní banka raiffeisen budejovická), ovšem realizace zámeru v navrhovaném
rozsahu26 patrových vežáku by byla pro lokalitu ranou z milosti a náhrobním kamenem. Snaha investora
zduvodnovat ci omlouvat extrémní výšku navrho"aných budov potrebou "zacelit" panorama pri pohledu z centra je
spíšekapnýmpokusemnajítnatétohruzecosipozitivního. -

Verím, že kvalifikovaní pracovníci Magistrátu i bez techto pripomínek posoudí neprípu'stnounaddimenzovanost
tohoto zámeru, ovšem aby snad investor nemohl tvrdit Uakov jím predloženém oznámení k EIA) že místní
obyvatelé budou nadšeni z náhrady pustnoucí zahrady dvema mrakodrapy, predkládám k zámeru výše zmínené
pripomínky.

s pozdravem a práním pekného dne

Radek Pohl

...
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Obracím se na Vás s prosbou o posouzení mé žádosti. Jedná se o studii '''Modré výhledy"
Pácovská ulice Praha 4 - Krc, bývalá školní zahrada,v níž by mel být postaven mrakodrap.

V této lokalite násuž ted svírá rušná doprava ulic NaStrži - nájezd na Dl, Budejovická, I.
Olbrachta,cožje težceúnosné.Zdrívejší klidné lokality se stalo velmi rušné místo. Svírají nás
mrakodrapy na Pankrácia na Budejovické.Co by mel za následek další mrakodrap v obytné ctvrti
v tesné blízkosti ulic Herálecká,ZaZelenou~liškoua dalších.Jak by další stavba mrakodrapu
ovlivnila zdraví našich detí.

Mrakodrap v Pacovskéulici:
2x 26 podlaží, 343 parkovacích míst, 216 bytu, 750 obyvatel

Dusledky:

- Narušená lokalita ctyrpatrových domu.

. I.- Provozrušné dopravy v okolních ulicích
- Nárust hluku a exhalacíz provozu nekolika set automobilu
- Porušováníhygienických norem pro oslunení bytu
- Mrakodrap vrhá obrovský stín v širokém okolí
- Dojde k celorocním vlhkým vetrným poryvum
- Zastínenídomu a parku
- Hluk a prach behem tríleté stavby
- Trvalé znehodnocení lokality

Tento výcet narušení místní lokality ukazuje, jak hrozná a neúnosná situace by nastala v prípade
uskutecnení. Proc nevybudovat na tomto pozemku park pro deti a odpocinek pro starší

obyvatele. Na tomto území sevreném rušnými silnicemi a obklopeném mrakodrapy by to bylo
velmi potrebné. Verím, že porozumíte této situaci a udeláte tak dobrou vec pro obyvatele na
tomto území.

..

Obyvatel této lokality

-

7.3.2011
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Magistrát hLm. Prahy
Odbor ochrany prostredí
Mariánské n. 2
111 21 Praha 1

V Praze dne 7.3.2011

Starosta MeC Praha 4

Ing. Pavel Horálek
Táborská 350
14045 Praha 4
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Nesouhlas se zámerem výstavby REZIDENCE VÝHLEDY PANKRÁC PRAHA 4-
KRC podle zákona c. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostredí

Objekt kde bydlím, Herálecká I 1587/3 v Krci je sousedním domem navrhovaného
polyfunkcního objektu situovaného na parc.c.1247, 1251/1, 1251/2 k.ú. Krc a jakožto
úcastník rízení podává k OZNÁMENÍ výše uvedeného ZÁMERU následující vyjádrení:

1. r

Predložený zámer stavby "REZIDENCE VÝHLEDY PANKRÁC Praha 4 - Krc "je v
prímém rozporu s platným Územním plánem sídelního útvaru hlavního mesta Prahy
schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy c. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl
úcinnosti dne 1.1.2000, ve znení všech pozdejších, schválených a platných zmen vcetne
zmeny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupltelstva hl. m. Prahy C. 30/86 ze dne 22.10.2009
formou Opatrení obecné povahy C. 6/2009 s úcinností od 12.11.2009 (dále jen "ÚP SÚ) .
Závazná cást ÚP SÚ hl. m.Prahy je vyhlášena obecne závaznou vyhláškou hl.m.Prahy
c.32/1999 Sb. hl. m. Prahy ze dne 25.1 L 1999 ve znení všech pozdejších predpisu, vcetne
zmeny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy.
ÚZEMNÍ PLÁN hl.m. PRAHY je závazný pro veškerá rozhodování v území a pro
zpracování navazující dokumentace.

Nestací tedy pouhé konstatování orgánu státní správy a projektanta, že zámer není v rozporu
s funkcním využitím podle územního plánu hLm. Prahy a ,zúžit tak,svá vyjádrení pouze na
vydání stanoviska z pohledu funkcního využití dotceného území.

Jak však definuje závazná cást ÚP SÚ hLm.Prahy uvedená V príloze c.l obecne závazné
vyhlášky hLm.Prahy c.32/1999 Sb.hLm.Prahy,v platném znení "Regulativy funkcního a
prostorového usporádání území hLm. Prahy" v Oddíle 1 Cíl územního plánu v odstavci (2):

(2) Územníplán hlavního mesta Prahy rešífunkcní využití a usporádání ploch na území
hlavního mesta Prahyjako celku, stanoví základní zásady organizace území a postup pNjeho
využitípN naplnování cílu a daností, obsažených v územních a hospodáFsk)lchzásadách,
schválených usnesením Zastupitelstva hlavního m!sta Prahy c. 31/7 ze dne 21.10.1993.

Zvýše uvedeného vyplývá, že má-Ii príslušný orgán státní správy vydat stanovisko k
stavebnímu zámeru z hlediska prípustnosti vzhledem k ÚP SÚ hl.m.Prahy, musí toto
stanovisl<.ovydat v celém rozsahu toho, co samotný územní plán ze své podstaty r-eší a
stanovuje. Nikoliv tedy pouze z hlediska Oddílu 3 Struktura funkcního využití území, ale

,,
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.soucasne také z hlediska Oddílu 8 Míra využití území a prostorové usporádání
"Regulativy funkcního a prostorového usporádání území hl.m. Prahy".

A práve posouzení predmetného zámeru stavby dle závazných regulativu ÚP SÚ hl.m.Prahy
ve smyslu vyhodnocení tohoto zámeru z hlediska míry využití a prostorového usporádání
dotceného území musí vést k jednoznacnému stanovisku: zámer stavby "REZIDENCE
VÝHLEDY PANKRÁC Praha 4 - Krc podle predložené dokumentace, je v rozporu se
stanovenou mírou využití území podle územního plánu hl.m. Prahy.

II.
Nesouhlasím se zámerem REZIDENCE VÝHLEDY PANKRÁC 4 PRAHA 4 - KRC
v navrhované podobe z následujících duvodu:

Objekt se dle ÚP nachází ve stabilizovaném území SV (všeobecne smíšené) sloužící pro
umístení polyfunkcních staveb, kde žádná z funkcí nepresáhne 60% celkové kapacity území
vymezeného danou funkcí. Stabilizované území je zastavitelné území, které je tvoreno
stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v nemž územní plán
nepredpokládá významný rozvoj.

Závazná cást ÚP SÚ hl.m.Prahy uvedená v príloze c.l obecne závazné vyhlášky hl.m.Prahy

c.32/1999 Sb.hl.m.Prahy, v platném znení " Re~ulativy funkcního a prostorového usporádání
území hl.m. Prahy" v Oddíle 8 Míra využití území a prostorové usporádání a odstavci (3)
stanovuje:
(3) Ve stabilizovaném území není stanovena míra využití území; z hlediska limitu rozvoje je
možné pouze zachování, dotvorení a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez
možnosti další rozsáhlé stavební cinnosti. ~

Dotcené území, kde se nacházejí predmetné výše uvedené parcely, je ve smyslu ÚP SÚ hl. m.
Prahy stabilizovaným územím. Na rozdíl od rozvojových a transformacních území, kde je
zpravidla míra využití území stanovena, v~ stabilizovaném území míra využití stanovena není.
A to z duvodu, že ve stabilizovaném území je další rozsáhlá stavební cinnost neprípustná.

Proto není možné ZÁMER stavet na tom, když ve stabilizovaném území není stanovena míra
využití území, že v dané lokalite je možná taková výstavba, která splní požadavky funkcního
využití dle územního plánu a požadavky vyhlášky C.26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze. Pripustit takovoll argumentaci by
znamenalo pripustit skutecnost, že výstavba ve stabilizovaném území je méne regulována než
výstavba v rozvojovém nebo transformacním území, což by bylo absolutne proti cílum a
úkolum ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.

Hl.m. Praha má vyhotovené územne plánovací podklady, mimo jiné i územne analytické
podklady. Z územne analytických podkladu hl.m. Prahy, grafická cást, výkres c.7
"Struktura zástavby" vyplývá, že v dotceném území oznaceném jako SV a OB je
vymezeno z hlediska struktury zástavby území oznacené Si!3 a definované jako zástavba
volná sídli~ní I strednepodlažní vyšší 16-25m. To také odpovídá skutecnosti, kde obytné
domyjsou 5 podlažní a ve všeobecnesmíšenémúzemníjsou objekty 4 - 5 podl.
Prostor po bývalé materské škole, kde má být umísten ZÁMER, je oznacen Arl1 - areál
rozvolnený s výškou do 10 m!!
Nelze také odhlédnout od pripravovaného nového ÚP hl.m. Prahy, projednávaného na úrovni
KONCEPTU, kde celá tato plochaje oznacena SM a ve výkrese STRUKTURY zástavby je
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,. stejne jako v ÚAP plocha ZÁMERU oznacena jako A2 -5/30 - tedy areál rozvolnený,
korespondující výškou 5 NP jako ostatní zástavby s 30% podílem zelene.

ZÁMER výstavby dvou VÝŠKOVÝCH objektu o 26 NP s 216 byty s predpokládaným
poctem obyvatel 750 je v rozporu jak s platným ÚP a územne analytickými podklady hI.m.
Prahy, tak s navrhovaným Novým ÚP hI.m. Prahy.

K ZÁMERU, pokud by nebyl v rozporu s ÚP hl.m. Prahy bych mohl namítat, že:

11 Dle ÚP oddíl 3 (10) pri umist'ování stavby na hranici funkcních ploch musí být vždy
prihlédnuto k funkci navazující plochy a tady k hladine její výškové zástavby,
21 Podle platného ÚP lze stavbu umístit jen tehdy, pokud odpovídá urbanistickému a
architektonickému charakteru prostredí a požadavkum na zachování pohody bydlení.
31Zámer je umísten na pozemcích v ochranném pásmu památkové rezervace. V oddílu 8 ost.
(11) OOP c.6/2009 se uvádí: "uvnitF ochranného pásma památkových rezervacije nutno
každou výškovou stavbu posuzovat v územním Nzení vždy jednotlive zejména vuci vltavské
kotline a vlastnímu historickémujádru v charakteristickýchpanoramatických pohledech "

K posouzení se zpracovává a dokládá model v 3D formátu, který nebyl doložen. Nebylo
zpracováno ani variantní rešení, které by nebylo v rozporu s ÚP HMP.
41 Zduvodnení potreby ZÁMERU nebyly rádne oduvodneny. Unikátní výhledy z vyšších
podlaží na panorama Prahy, dobré napojení n<j,dopravu a dosavadní nezastaveno st nejsou
argumenty pro výstavbu 216 bytu, když v Praze jsou desítky tisíc nových neprodaných bytu.
Nabídka nových provozu obcanské vybavenosti, pro kterou musí být zajištena další parkovací
místa, v bezprostrední blízkosti CENTRA Budejovická, kde jsou dostacující služby pro
široké okolí, je bezpredmetná. Argument, že kultivace dosud neudržovaného prostoru bude
prínosem~pro nejbližší okolí stavby nemuže obstát;protože.pro prirozené prostredí nekteré
flory a fauny je lepší do zelene nezasahovat nebo jen minimálne.

31 Navrhovaná stavba je v rozporu s VyhI.c. 26 hI.m. Prahy o obecných technických
.PQžadavcích na výstavbu v hI.m. Praze (dále jen OTP) cI. 22 cit.: "Stavba musí být

navržena a provedena takovým zpusobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní
podmínky jejich uživatelu ani uživatelu okolních staveb ", nebot' narušuje pohodu
bydlení sousedních nemovitostí. Je neprípustné umist'ovat stavby, které mj. svou polohou a
objemem zhoršují podmínky pro užívání sousedních nemovitostí a odporují charakteru
predmetné lokality.

POHODA BYDLENÍ ve smyslu zákonných predpisu o obecnýc1; technických požadavcích
na v:ýstavbu je souhrn cinitelu a vlivll, které prispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a
vhodné pro všechny kategorie uživatelu.

Aby byla vytvorena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je dána zejména
kvalitou jednotlivých složek životního prostredí - nízkou hladinou hluku,cistotou ovzduší,
primereným množstvím zelene, nízkými emisemi pachu a prach, oslunením a
osvetlením.

Všechny tyto složky by byly provádením a následným užíváním této predimenzované
stavby zhoršeny.

..

5/ Nebyl brán ohled na stávající obytnou zástavbu a zhoršení životního prostredí nadmernou
dopravou na nedostatecne kapacitních komunikacích. Pro sousední obytné domy z 50 let
nebyla zrízena žádná parkovací mísa, takže všechna auta stojí na prilehlých ulicích. Težko
si predstavit, kam se vmestnají další stovky aut pro rezidenty (dve auto na bytje dnes
obvyklé, bytuje 216, park. míst 370) ajejich návštevy.

I
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V 6/ objekt nebude mít v podstate pripojení na verejnou komunikaci, protože cást ul. Pacovská
nepatrí obci a tudíž to není MÍSTNÍ komunikace. Navíc je jednosmerná, takže nárust
dopravy by byl pri težko rešitelný. Predstava projektanta pri rešení STAVENIŠTNÍ dopravy
je nereálná. Není možné projíždet težkou dopravou klidovým územním obytné zóny a cástí ul.
Krcská, která vede podél hrbitovní zdi, je zde zákaz vjezdu a je to vlastne peší komunikace.
Stavbu v podstate v daných podmínkách by nebylo možné provádet, aniž by nebyly porušeny
príslušné zákonné predpisy.

Predmetný Megalomanský zámer ve snaze investora vytežit z této lokality maximum bez
ohledu na okolí v této podobe vubec nemel být zpracován, protože jak projektantovi, tak
orgánum státní správy jsou výše uvedené skutecnosti známy a musí si být vedomi toho, že by
souhlasnými stanovisky k predmetnému zámeru byly vedome porušeny zákonné predpisy.

Povinností obce a státní správy je chránit duležité místní zájmy obce, zájmy obcanu
(verejný zájem) a ne zájmy investora, jak se to bohužel v našem okolí deje!!

Z výše uvedených skutecností vyplývá, že ZÁMER stavby v rozsahu OZNÁMENÍ dle § 6
zák.c. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostredí nezachovává, nedotvárí ani
nerehabilituje stávající urbanistickou strukturu, ale byl by naopak, beze vší
pochybnosti, rozsáhlou stavební cinností, a proto je v rozporu s územním plánem hl. m.
Prahy a s verejným zájmem. ..

Na základe výše uvedeného NESOUHLASÍM s predmetným ZÁMEREM Rezidence
Výhledy Pankrác.

Požaduji projednání zámeru v celé procedure EIA podle zákona.

. "

vlastník bytu

~
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Hlavní C.j.uvedenénasamolepicímštítkupodcárovýmkódem

DOŠLOdne: - 8 -03- 2011

Identifikacní údaje zpracovatele Pocetlistu

Pocetpríloh

Vážení,

Dovolujisi vám zaslat své pripomínkyk oznámení Dany Klepalovédle zákona o EIAo zámeru stavby
Rezidence Výhledyv Praze 4 (PHA764).

1) Zámer me predevším šokuje poctem poschodí.
Vždyf celá rezidencnf oblast v okolfje tvorena domy o ctyrech podlažfch. Výškové stavby jsou až na
okrajích oblasti, s výjímkouhotelu Barceló v prirozených centrech. Neplatíveta z kapitoly4.1.9 Oznámení,
že "životnfstylobyvatelokolnfchdomunebudevýznamneovlivnen.Bude- místomožnostislunenísev
oknechza zpevuptákubudouve stínuhledetdo protejšíchoken,resp. na balkonynovýchsousedu a tijim
budou shora koukat až do "hrncu na sporáku".

2) Veže domu jsou situovány tak, že pri pohledu z nejbližšíchobytných domu v Herálecké ulicisplynou v
jednu mohutnoustenu.Melybybýtorientoványvíc severo-jižne,abymezinimizustala optickámezera
pro pohled i alespon obcasné slunce.

3) Vývodvzduchu z garáží v severovýchodním rohu pozemku znamená dodávku zplodin do oken zejména
domuc.p.954vzdálenýchasi 13 metru.(prevažujízápadnívetry).Vývodbymelbýtv úplneopacnémrohu
pozemku - na jihozápade.

4) Proti nejvíce postiženému domu c.p. 955 nejsou plánovány žádné stromy, ale naopak vchod do
provozoven se zálivem pro zásobování. Stromy jsou nutné pro psychologickou izolaci od mohutné stavby.

5) Investorzrejmevubecnezvažujezachovánídosavadnízelene, pritom li>yasi bylomožnévyhnoutse
alespon statnému smrku na jihovýchodním okraji pozemku. Každý zachovaný vzrostlý strom by stavbu
zlidštil a pomohl by usmíritstarousedlíky. Skupina listnatých stromu v severovýchodním rohu zrejme není
tak hodnotná, ale mohla by také posloužit v budoucí parkové uprave. Místo ní je navržen výstup z garáží s
výdechem zplodin.

Pokud by melo dojít k realizaci oznámeného zámeru, budu spolu se sousedy požadovat pro obyvatele
nejspostiženejších domu c.p. 1587,954 a 955 instalaci protihlukových oken a vyclenená parkovací stání na
náklady investora. '

v"
Zbynek Zitnv
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> Dobrý den,
> po informaci z letáku, který nám sdeluje, že se chystá další
> výstavba výškových budov v Krci v blízkosti obytných domu a
> VŠ Teologické husitské Vám musím napsat, že nesouhlasím s
> dalším developerskýrn zámerem v této lokalite. Udivuje mne
> arogance úredníku zvažujících takový zámer schválit. Místo
> nových betonových a sklenených budov, které vlastne nikdo
> nepotrebuje, necht se kultivují zanedbané plochy a poskytuje
> prostor ke kvalitnejšímu životu lidí i drobných obyvatelu
> stromu a trávníku.
>
>
>
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Alexandra Janoušková
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