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ÚVOD 

Předmětem Oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. je záměr „Bytové domy 

Malešický háj“. 

Výstavba nových bytových domů je uvažována při ulicích Univerzitní a Bakalářská. Zájmové 

území se nachází v k.ú. Malešice, městská část Praha 10 - Malešice.  

V řešeném území jsou navrženy dva samostatné objekty A+B a C+D+E, které se v nadzemní 

části rozdělují na celkem pět domů označených A-E, celkem s cca 100 bytovými jednotkami. 

V novém obytném souboru bude celkem cca 250 obyvatel. V podzemních podlažích všech 

objektů se nachází celkem 108 garážová stání, sklepy, kočárkárny a technické zázemí domu. 

V předkládaném Oznámení je popisován současný stav životního prostředí a dále hodnocen 

vliv záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel. Podkladem pro zpracování Oznámení byla 

dokumentace pro územní rozhodnutí (Atelier P.H.A. 03/2011), hlukové a rozptylová studie, 

dendrologický a biologický průzkum, studie oslunění, protokol o měření hluku a sadové úpravy. 

Další použité podklady jsou v kapitole F. 

Technické řešení záměru je v textu Oznámení popsáno pouze koncepčně, podrobnosti 

o záměru jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.I. Obchodní firma 

BH realty a. s. 

 

A.II. IČO 

27188353 

 

A.III. Sídlo/Adresa 

BH realty a. s. 

Gabčíkova 1239/15 

182 00  Praha 8 - Libeň. 

 

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 

oznamovatele 

Petr Vobořil,   

Praha 10, Dürerova 2169/2 
Tel. :724111601 

člen představenstva 

BH realty a.s. 

Gabčíkova 1239/15 

182 00  Praha 8 - Libeň. 

IČO: 271 88 353 

tel.: 284 685 882 

petr.voboril@p-h-a.cz  
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

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

„Bytové domy Malešický háj“ 
Záměr je zařazen do Kategorie II bodu: 

10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 

3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v 

součtu pro celou stavbu. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Záměrem investora je výstavba čistě obytného souboru při ulicích Univerzitní a Bakalářská. 

Zájmové území se nachází v k.ú. Malešice, městská část Praha 10 - Malešice.  

Dotčené území je situováno na vrcholu a severním svahu návrší Malešické stráně. Severní a 

západní hranice zájmového území sousedí s pozemky určenými k plnění funkce lesa, na 

východní straně sousedí s pozemkem pro veřejné vybavení (Domov pro seniory Malešice), na 

jižní straně pokračuje území pro bydlení (Bytové domy a rodinné domy). 

Zájmové území náleží do funkční plochy OB (čistě obytné území) s kódem míry využití 

území "E". V současné době území tvoří nezemědělská půda s nálety keřů a dřevin. Území bylo 

v minulosti využíváno pro deponii výkopku a pro staveništní dopravu při výstavbě sousedních 

bytových domů. 

V řešeném území jsou navrženy dva samostatné objekty A+B a C+D+E, které se 

v nadzemní části rozdělují na celkem pět domů označených A-E, celkem s cca 100 bytovými 

jednotkami. Do každé nadzemní části domu je samostatný přístup z komunikace (chodníku).  

Domy odpovídají současnému architektonickému trendu a přibližují se svým charakterem a 

proporcí ke stávající okolní zástavbě. Dům A+B má rozměry dvou podzemních podlaží a pět 

nadzemních podlaží terasovitě ustupuje do dvou nadzemních částí domu. Dům C+D+E má 

rozměry dvou podzemních podlaží, domy C a D mají pět nadzemních podlaží a dům E má čtyři 

nadzemní podlaží. 

Do každého ze dvou podzemních podlaží v obou domech je samostatný vjezd z opačných 

stran domu. V podzemních podlažích všech objektů se nachází celkem 108 garážová stání, 

sklepy, kočárkárny a technické zázemí domu. Prostor mezi oběma domy v jihozápadní části 

pozemku, zůstane nezastavěný a bude sadově upraven pro společné užívání obyvatel domu. 

Společný pozemek nebude oplocen ani rozdělen mezi jednotlivé domy.  

Přehledná situace záměru je uvedena na Obrázku č. 1. 



JK envi s.r.o.   

 6 

Obrázek 1: Mapa širší situace záměru (zájmové území je označeno červeně) 

 
 
Navrhovaná stavba se nachází na území městské části Praha 10 – Malešice na parcele č. 

902/2, v k.ú. Malešice, která je ve vlastnictví investora BH realty a.s., viz následující tabulka. 

Tab. 1: Seznam parcel přímo dotčených stavbou v k.ú. Malešice 

p.č. Druh pozemku Využití Vlastník/právo hospodaření Výměra 
(m2) 

902/2 jiná plocha ostatní plocha BH realty a.s, Gabčíkova 
1239/15, 182 00  Praha 8 - Libeň 8 675 

 

Realizací záměru nedojde k trvalému záboru ZPF ani PUPFL.  

Severovýchodní okraj pozemku zasahuje do plochy LR – lesní porosty. Vymezené území i 

objekty se nachází v ochranném pásmu lesa.  

Území záměru patří do ochranného pásma památkových rezervací (ve smyslu zákona č. 

20/1987 Sb. – o státní památkové péči). 

Vymezené území se nachází v ochranném pásmu s výškovým omezením letiště Kbely. 

V průběhu stavby dojde při pokládce inženýrských sítí (voda, kanalizace, teplovod, elektrika) 

k dočasnému záboru pozemků dotčených stavbou mimo řešené území. Dočasný zábor se týká 

soukromého pozemku č. 903/35 a pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy p.č 904/3 a 904/41. 

Celá plocha zájmového území je neudržovaná a zarostlá náletovými keři a stromy. V rámci 

běžných úprav v zájmovém území proběhlo v březnu 2011 kácení podlimitní náletové zeleně, 

tvořené převážně šípkovými keři. Následným dendrologickým průzkumem, provedeným 

v dubnu 2011, bylo hodnoceno 11 stromů, které v území zůstali po kácení, ve všech případech 
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se jedná o stromy listnaté, pravděpodobně náletového charakteru. Z důvodu předpokládaného 

stavebního záměru je navržen na kácení 1 strom – bříza (Betula pendula). Podrobnosti jsou 

řešeny v Dendrologickém průzkumu v příloze (studie č. 3).  

V rámci stavby budou v předstihu realizovány přípojky inženýrských sítí. Výstavba nebude 

etapizována, vzhledem k prostorovému uspořádání stavby a vzájemným vazbám. 

Součástí navrhované stavby je celkem 108 parkovacích stání v garážích. V objektu A+B je 

celkem ve dvou společných podzemních podlažích 51 parkovacích stání a v objektu C+D+E je 

celkem ve dvou společných podzemních podlažích 57 parkovacích stání. 

Podrobné informace jsou uvedeny v dokumentaci pro územní rozhodnutí (Atelier P.H.A. 

03/2011).  

Přehledné údaje o kapacitě stavby jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 2, a 3. 

Tab. 2: Bilance ploch 
Plocha m2 % 
Zastavěná plocha  2 612 30,1 
Zpevněná plocha – plocha areálu, komunikace, chodníky, parkoviště 1 930 22,3 
Plocha zeleně – rostlý terén 4 133 47,6 
Celkem plocha řešeného území* 8 675 100 

 

Tab. 3: Kapacitní údaje 

Objekt Počet bytových 
jednotek 

Počet parkovacích 
garážových stání Počet obyvatel Užitná plocha bytů 

[m2] 
Dům A 21 24 56 1 497 
Dům B 25 27 64 1 723 
Dům C 18 19 45 1 196 
Dům D 18 19 45 1 211 
Dům E 18 19 42 1 142 
Celkem 100 108 252 6 769 

 

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

kraj:  Praha 

obec: Městská část Praha 10 - Malešice 

katastrální území: Malešice 

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

B.I.4.a Charakter záměru 

Záměrem je výstavba je výstavba čistě obytného souboru „Bytové domy Malešický háj“ na 

území Malešic při ulicích Univerzitní a Bakalářská.  
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V řešeném území jsou navrženy dva samostatné objekty A+B a C+D+E, které se v nadzemní 

části rozdělují na celkem pět domů označených A-E s 2. pp a max. s 5. np. Celkem bude 

v novém obytném souboru ve 100 bytových jednotkách cca 250 obyvatel. 

V současné době území tvoří nezemědělská půda s nálety keřů a dřevin. Území bylo 

v minulosti využíváno pro deponii výkopku a pro staveništní dopravu při výstavbě sousedních 

bytových domů. 

Součástí navrhované stavby bytových domů je výstavba celkem 108 parkovacích stání 

v garážích pro OA. Součástí stavby jsou i nové inženýrské sítě napojující se na stávající 

rozvody veřejných sítí. 

B.I.4.b Možnost kumulace s jinými záměry 

V lokalitě stavby se výhledově připravují projekty další bytové výstavby (Rezidence 

Malešice). Plánovaný obytný soubor na jižní straně sousedí s bytovými a rodinnými domy. 

Na sousedním pozemku p. č. 904/3, 904/13, k.ú. Malešice je připravována realizace záměru: 

„Přístavba pavilonu pro pacienty s Alzheimerovou nemocí v areálu Domova pro seniory, ulice 

Rektorská 577, p.č. 904/3, 904/13, k.ú. Malešice.“ Součástí tohoto záměru je vybudování 

parkoviště na konci ulice Bakalářská. Mezi novým parkovištěm a jihovýchodním rohem 

pozemku p.č. 902/2 zůstane volný prostor pro realizaci napojení okružní komunikace záměru 

„Bytové domy Malešický háj“ na ulici Bakalářskou, který je určen pro jednosměrný výjezd 

vozidel Integrovaného záchranného systému (IZS).  

Jiný objekt, nebo záměr, který by bylo možné ve spojení se záměrem investora pokládat za 

sociálně, ekonomicky, či environmentálně nepříznivý, není v okolí záměru přítomen. 

I přesto je nutné, aby v případě výstavby jiných staveb v okolí, byly tyto stavby věcně, 

časově i technicky koordinovány tak, aby byla minimalizována, případně úplně vyloučena, 

možnost kumulace negativního vlivu staveb na okolí. Zejména co se to týká staveništní dopravy 

na komunikacích. 

Soulad s územním plánem 

Územní plán Hlavního města Prahy byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 

10/05 ze dne 9. 9. 1999. Závazná část územního plánu je stanovena vyhláškou hl. m. Prahy č. 

32/1999 Sb. hl. m. Prahy, schválenou usnesením Rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 1156 ze 

dne 26. 10. 1999, s účinností od 1. 1. 2000. 

Záměr „Bytové domy Malešický háj“ se nachází na pozemcích dle ÚP zařazených s funkcí 

čistě obytnou (OB) s kódem využití území „E“. Okrajově, severní částí pozemků, záměr 

zasahuje do plochy LR (lesní porosty), viz níže uvedený Obrázek č. 2. V ploše LR nebude však 

realizována žádná stavba, ani zde nedojde k sadovým úpravám, v tomto místě nesedí výkres 

územního plánu na hranice parcel dle katastru. 



Oznámení záměru v rozsahu příl. 3 zák. 100/2001 Sb. „Bytové domy Malešický háj“ 

 9

Obr. 2: Zákres do výkresu ÚP hl. m. Prahy – plán využití ploch 

 
 

Dle platného územního plánu je definice funkční plochy OB a LR následující: 
1a) OB – čistě obytné 
Území sloužící pro bydlení. 

Funkční využití: Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití). 

Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení 

sociální péče. Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 

200 m2 prodejní plochy (to vše pro uspokojení potřeb území danou funkcí). 

Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, 

komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, 

garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území danou funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití:, Lůžková a zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá 

ubytovací zařízení, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativa a veterinární 

zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní 

zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu. Stavby, zařízení a plochy pro 

provoz PID. Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin. 

6a) LR – lesní porosty 
Pozemky určené k plnění funkce lesa (ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb.). 

Funkční využití: Lesní porosty a porosty lesního charakteru, lesní školky, sady a zahrady, trvalé luční 

porosty, dětská hřiště.. 

Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, cyklistické stezky,jezdecké stezky, pěší komunikace 

a prostory. Komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného 
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danou funkcí), nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (to vše pro uspokojení potřeb území danou 

funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití:, Služební byty (pro uspokojení potřeb území o minimální výměře 

lesa 250 ha/1 byt). Zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím). 

 

Koeficienty (KPP, KZ a KZP) požadované podle UP pro kód míry využití území E jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 4: Požadované koeficienty podle ÚP pro kód míry využití území E 
SMĚRNÁ ČÁST INFORMATIVNÍ ČÁST 

KÓD MÍRY  
VYUŽITÍ  ÚZEMÍ KPP KZ PODLAŽNOST KZP TYPICKÝ CHARAKTER ZÁSTAVBY 

0,1 do 2 0,55 rozvolněná nízkopodlažní zástavba městského typu2 
0,3 3 0,37 rozvolněná nízkopodlažní zástavba městského typu2 
0,4 4 0,28 rozvolněná zástavba městského typu2 

E 1,1 

0,5 5 a více 0,22 rozvolněná zástavba městského typu2 
2 Rozvolněná zástavba městského typu je území, ve kterém jsou umístěny samostatné stavby, skupiny staveb, 

nebo stavby v otevřených blocích, které nemusí tvořit souvislou uliční frontu. 
 

Podlažnost, zastavěná plocha jednotlivých objektů a výpočty jednotlivých koeficientů, včetně 

koeficientu zeleně, jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 5, 6 a 7. Výpočet koeficientů pro 

plochu OB-E je počítaný striktně na území investora. 

Tab. 5: Podlažnost a zastavěná plocha jednotlivých objektů  

Dům Podlaží Hrubá podlažní 
plocha [m2] 

Zastavěná plocha 
[m2] 

1.pp 0 
1.np 519 
2.np 466 
3.np 412 
4.np 341 

A 

5.np 202 
1.pp 310 
1.np 519 
2.np 466 
3.np 412 
4.np 341 

B 

5.np 202 

 

Celkem objekt A+B 4 190 1 150 
1.pp 0 
1.np 343 
2.np 343 
3.np 343 
4.np 343 

C 

5.np 216 
1.pp 0 
1.np 348 
2.np 348 
3.np 348 
4.np 348 

D 

5.np 216 
1.pp 343 
1.np 343 

E 

2.np 343 
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Dům Podlaží Hrubá podlažní 
plocha [m2] 

Zastavěná plocha 
[m2] 

3.np 343 
4.np 216 
5.np 0 

Celkem objekt C+D+E 4 784 1 462 
CELKEM 8 974 2 612 

 

Tab. 6: Výpočty koeficientů KPP a KZP   
Podlažnost (HPP/ZP) 3,44 
Rozloha řešeného území (p.č. 902/2) 8 675 m2 
Rozloha funkční plochy v oblasti OB-E na p.č. 902/2 (RFP) 8 232 m2 
Koeficient podlažních ploch KPP (HPP/RFP) 1,09 
Koeficient zastavěné plochy KZP (ZP/RFP) 0,32 
 

Koeficient podlažních ploch (KPP) 

Max.kapacita funkční plochy = KPP x rozloha funkční plochy = 1,1 x 8 232 m2 = 9 055 m2 

Hrubá podlažní plocha objektů = 8 974 m2 < Max.HPP - požadavek splněn. 

Koeficient zeleně (KZ) 

Min.požadovaný KZ pro kód míry využití území E a podlažnost 5+ je 0,5. 

KZ = započitatelné plochy zeleně / rozloha funkční plochy (na pozemku investora)  

KZ = 4 133 m2 / 8 232 m2 = 0,502 > 0,5 - požadavek splněn 

(započítána pouze zeleň na rostlém terénu). 

Tab. 7: Zápočet ploch zeleně – pro celou funkční plochu 

 

 
 

Typ plošných, liniových a 
solitérních výsadeb 

 
 

M
ěr

ná
 

je
dn

ot
ka

 

Zá
po

če
t 

pl
oc

hy
 

Poznámka 
 
 

Pl
oš

né
 

uk
az

at
el

e 
ze

le
ně

 fu
nk

čn
í 

pl
oc

hy
 (m

2 ) 

Za
po

či
ta

te
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é 
pl

oc
hy

 z
el

en
ě 

 
(m

2 ) 

Výsadby stromů a keřů v 
trávníku m2 1,0 

Komplexní sadovnické 
úpravy 4 133 4 133 

Travnatá hřiště  m2 0,2 
Součást sportovních a 

rekreačních areálů 0 0 

Popínavá zeleň1 m2 1,0 
Pás podél zdi o šíři max. 0,5 

m 0 0 
Strom s 
malou 

korunou ks 10,0 Vegetační plocha min. 2 m2, 3 0 0 
Strom se 
střední 

korunou ks 25,0 Vegetační plocha min. 4 m2, 3 0 0 

R
os

tlý
 te

ré
n 

(m
in

. 7
5%

 z
ap

oč
ítá

va
né

 
pl

oc
hy

) Stromy ve 
zpevněných 
plochách2 

Strom s 
velkou 

korunou ks 50,0 Vegetační plocha min. 9 m2, 3 0 0 
Mocnost vegetačního 

souvrství více než 0,15 m m2 0,1 Trávník 0 0 
Mocnost vegetačního 

souvrství více než 0,3 m m2 0,2 Trávník, keře 0 0 
Mocnost vegetačního 

souvrství více než 0,9 m m2 0,5 
Trávník, keře, stromy s malou 

korunou 0 0 

O
st

at
ní

 z
el

eň
 (m

ax
. 

25
%

 z
ap

oč
ítá

va
né

 
pl

oc
hy

) 

Mocnost vegetačního 
souvrství více než 1,5 m m2 0,7 

Trávník, keře, stromy se 
střední korunou 0 0 
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Typ plošných, liniových a 
solitérních výsadeb 
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Poznámka 
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2 ) 

Za
po

či
ta

te
ln

é 
pl

oc
hy

 z
el

en
ě 

 
(m

2 ) 

Mocnost vegetačního 
souvrství více než 2,0 m m2 0,9 

Trávník, keře, stromy s 
velkou korunou 0 0 

Malá 
koruna, v.s. 
nad 0,9m ks 5,0 Vegetační plocha min. 2 m2, 3 0 0 
Střední 

koruna, v.s. 
nad 1,5 m ks 17,5 Vegetační plocha min. 4 m2, 3 0 0 

 
Stromy ve 

zpevněných 
plochách2 

Velká 
koruna, v.s. 
nad 2,0 m ks 40,0 Vegetační plocha min. 9 m2, 3 0 0 

Popínavá zeleň na rostlém 
terénu1 m2 6,0 

Pás podél zdi o šíři max. 0,5 
m 0 0 

CELKOVÉ ZAPOČITATELNÉ PLOCHY ZELENĚ 4 133 
MINIMÁLNÍ VÝMĚRA ZELENĚ V POSUZOVANÉ FUNKČNÍ PLOŠE 4 116 

CELKOVÁ VÝMĚRA POSUZOVANÉ FUNKČNÍ PLOCHY 8232 
VYPOČTENÝ KOEFICIENT ZELENĚ V POSUZOVANÉ FUNKČNÍ PLOŠE 0,502 

1 Popínavá zeleň na rostlém terénu v pásu do 0,5m od zdi může být započtena buď jako zeleň na rostlém terénu (započítává se 
100% plochy) nebo jako ostatní zeleň (započítává se 600% plochy). 
2 Stromy ve zpevněných plochách jsou solitérní, skupinové a liniové výsadby stromů v otevřeném terénu ve zpevněných plochách 
(na pěších komunikacích, veřejných prostranstvích, náměstích a parkovištích) na rostlém terénu a umělém povrchu (stavební 
konstrukci). Pro výpočet koeficientu zeleně se jednotlivé stromy ve vazbě na vegetační plochu stromu přepočítávají na 
započitatelnou plochu zeleně. Započitatelná plocha zeleně (stromů) ve zpevněných plochách na rostlém terénu může činit 
nanejvýše 25% celkové započitatelné plochy zeleně na rostlém terénu. 
3 Vegetační plocha stromu je vymezená plocha otevřeného terénu ve zpevněném povrchu s mříží či bez ní umožňující 
provzdušnění a přímou závlahu stromů. 
4 Ostatní zeleň zahrnuje zeleň rostoucí na umělém povrchu (stavební konstrukci) s příslušným vegetačním krytem a případně 
popínavou zeleň na rostlém terénu. 

 

Všechny požadavky stanovené směrnou částí (určené v Metodickém pokynu) ÚPn jsou 

splněny a navržené řešení je v souladu s ÚPn SÚ HMP (vyjádření č. 1). 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 

zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) 
pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

B.I.5.a Zdůvodnění potřeby záměru a umístění 

Po realizaci předpokládaného záměru vznikne možnost bydlení pro cca 250 obyvatel. Nová 

výstavba naváže jak na stávající zástavbu rodinných a bytových domů. Dojde tedy v podstatě 

jen k rozšíření stávající zástavby, nikoliv k výstavbě v nové lokalitě. V lokalitě stavby jsou navíc 

dokončeny nebo dokončovány bytové domy jiných developerů (Malešická stráň, Malešice – 

Rektorská) a připravují se projekty další bytové výstavby (Rezidence Malešice). 

Lokalita byla zvolena s ohledem na územní plán a na již vybudovanou potřebnou 

infrastrukturu. Samotné objekty jsou navrženy tak, že odpovídají současnému 

architektonickému trendu a přibližují se svým charakterem a proporcí ke stávající okolní 

zástavbě. 
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B.I.5.b Přehled zvažovaných variant 

V souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na ŽP by bylo možno pro 

navrhovaný záměr uvažovat následující varianty řešení, jejichž stručný popis uvádíme dále: 

A. Navržená varianta stavby – aktivní varianta 

B. Nulová varianta – bez realizace navrženého záměru 

C. Jiné využití území 

Varianta A – aktivní varianta 

Území bude využito pro realizaci záměru „Bytové domy Malešický háj“. Součástí projektu je 

výstavba dvou samostatných bytových domů A+B a C+D+E, které se v nadzemní části rozdělují 

na celkem pět domů označených A-E, včetně potřebné infrastruktury, komunikací. 

Celkem bude v novém obytném souboru ve 100 bytových jednotkách cca 250 obyvatel. 

Tento záměr odpovídá územnímu plánu. Aktivní varianta, tj. varianta navržená investorem, 

vychází z podnikatelského záměru investora. V důsledku toho je v předpokládaném Oznámení 

posuzována jediná varianta řešení – aktivní varianta. 

Popis aktivní varianty je uveden v  kapitole B.I.6., vliv aktivní varianty je popsán v kapitole D. 

 

REFERENČNÍ VARIANTY 

Varianta B – nulová varianta (bez činnosti) 

Na pozemcích nebude realizována žádná stavba. V současné době je zájmový pozemek 

neudržovaný a byl zarostlý náletovými keři a stromy, které investor nechal v březnu 2011 

vykácet. V území zůstalo po kácení 11 stromů, ve všech případech se jedná o stromy listnaté, 

pravděpodobně náletového charakteru.  

Území bylo v minulosti využíváno pro deponii výkopku a pro staveništní dopravu při výstavbě 

sousedních bytových domů. 

Nebude-li záměr uskutečněn, zůstane území opět neudržováno. Tato varianta je málo 

pravděpodobná vzhledem k tomu, že lokalita zamýšlené stavby bytových domů je vymezena 

jako čistě obytné území (OB). 

Varianta C – jiné využití území 

V případě, že nebude realizován záměr „Bytové domy Malešický háj“, lze očekávat, že dříve 

nebo později dojde k realizaci obdobného záměru, tj. výstavbě záměru obdobného charakteru. 

Tato výstavba by rovněž přinesla navýšení intenzity dopravy, emisí a zvýšení hluku. Protože 

pro tuto variantu neexistuje konkrétní záměr, není možné uvést její popis a posoudit vliv této 

varianty. 

Vzhledem k výše uvedenému hypotetickému významu varianty C byla pro hodnocení použita 

pouze varianta B - nulová varianta. Porovnávání variant je pak uvedeno v kapitole E. 
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

V této kapitole je uveden pouze stručný popis technického řešení, který je převzat z 

dokumentace pro územní rozhodnutí (Atelier P.H.A. 03/2011) k oznamovanému záměru. 

Detailní technické řešení záměru „Bytové domy Malešický háj“, bude upřesněno v dalších 

stupních projektu. 

Celková koncepce navrženého záměru představuje realizaci podnikatelského záměru 

investora v souladu s platným územním plánem Hlavního města Prahy. Záměr „Bytové domy 

Malešický háj“ řeší výstavbu čistě obytného souboru. Bude se jednat o výstavbu dvou 

samostatných objektů A+B a C+D+E, které se v nadzemní části rozdělují na celkem pět domů 

označených A-E s cca 100 bytovými jednotkami, včetně potřebné infrastruktury, komunikací a 

terénních úprav. 

Navržené domy jsou čistě bytové. Ve podzemních podlažích všech objektů se nachází 

garážová stání, sklepy, kočárkárny a technické zázemí domu. Byty v domech jsou rozčleněny 

do kategorií 1+kk až 5+kk, každý byt splňuje nároky kvalitního moderního bydlení, ke každému 

bytu je přiřazen balkón nebo terasa. Byty v každé nadzemní části domu jsou přístupné z 

jednoho centrálního komunikačního jádra se schodištěm a výtahem.  

Technické řešení záměru 

Objekty jsou umístěny na mírně svažitém terénu, výškový rozdíl mezi terénem na 

protihlehlých stranách objektů je cca 3 m.  

Nosný systém domů je navržen jako sloupový železobetonový monolitický skelet s křížem 

armovanými stropními deskami. Obvodové konstrukce podzemních podlaží tvoří 

železobetonové stěny. Prostorové ztužení skeletové konstrukce zajišťuje betonový tubus 

výtahové šachty a schodišťového jádra. Obvodové konstrukce nadzemních částí domu budou 

vyzdívané z keramických cihel. Obvodový plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím 

systémem s tenkovrstvou probarvenou omítkou. Výplně otvorů budou dřevěné. Objekt bude 

zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s inverzní skladbou.  

• Objekt „A+B“ 

Dům A+B má dvě společná podzemní podlaží se dvěma samostatnými vjezdy do každého 

podlaží a dvě samostatné nadzemní části se samostatnými vstupy. Při východní fasádě domu 

jsou dvě komunikační jádra spojující všechna podlaží - dvojramenné schodiště a výtahová 

šachta osobního výtahu. Schodiště je prosvětlené okenními otvory ve fasádě.  

V 2. podzemním podlaží je umístěna hromadná garáž pro osobní automobily, vstupní hala 

do schodiště domu B, sklepní kóje a předávací stanice pro vytápění celého objektu. Vjezd do 

garáže a vstup domu B je ze severní strany domu (viz Příloha, Výkres č. 5 – Půdorysy). 
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V 1. podzemním podlaží je umístěna hromadná garáž pro osobní automobily, vstupní hala 

do schodiště domu A, sklepní kóje a na severním konci domu jsou čtyři byty. Vjezd do garáže a 

vstup domu A je z jižní strany domu. 

V 1. nadzemním podlaží se dům dělí do dvou zrcadlově obrácených částí A a B. Každé další 

patro ustupuje o cca 3 m od obvodu nižšího podlaží (viz Příloha, Výkres č. 4 – Řezy). Všechny 

byty v domě mají balkóny nebo terasy na střeše ustupujících podlaží. Uprostřed dispozice 

každého patra je podélná chodba z které se vstupuje do bytů.  

V 1. nadzemním podlaží a 2. nadzemním podlaží je 2 x šest bytů. 

V 3. nadzemním podlaží a 4. nadzemním podlaží jsou 2 x čtyři byty.  

V 5. nadzemním podlaží (ustupující patro) je jeden se střešními terasami kolem celého 

ustupujícího obvodu domu. 

• Objekt „C+D+E“ 

Dům C+D+E má dvě společná podzemní podlaží se dvěma samostatnými vjezdy do 

každého podlaží a tři samostatné nadzemní části se samostatnými vstupy (viz Příloha, Výkres 

č. 4 – Řezy). Při severní fasádě domu jsou tři komunikační jádra spojující všechna podlaží - 

dvojramenné schodiště a výtahová šachta osobního výtahu. Schodiště je prosvětlené okenními 

otvory ve fasádě.  

V 2. podzemním podlaží je umístěna hromadná garáž pro osobní automobily, sklepní kóje a 

další domovní vybavení. Vjezd do garáže je z východní strany domu (viz Příloha, Výkres č. 5 – 

Půdorysy). 

V 1. podzemním podlaží domu C a D je umístěna hromadná garáž pro osobní automobily, 

sklepní kóje a předávací stanice pro vytápění celého objektu. V domě E jsou v 1. pp čtyři byty. 

Vstupy do domů jsou ze severní strany.  

V 1. nadzemním podlaží se dům dělí do tří nadzemních částí C, D a E. Všechny byty mají 

balkóny nebo terasy. Uprostřed dispozice každého typického patra se vstupuje do čtyř bytů.  

Domy C a D mají čtyři typická podlaží se čtyřmi byty na patře a jedno ustupující podlaží se 

dvěma byty na patře. Dům E má tři typická podlaží se čtyřmi byty na patře a jedno ustupující 

podlaží se dvěma byty na patře.  

Urbanistické řešení záměru 

V řešeném území jsou navrženy dva samostatné objekty A+B a C+D+E, které se v nadzemní 

části rozdělují na celkem pět domů označených A-E.  

Domy jsou situovány podél nové komunikace, která lemuje západní a severní hranici 

pozemku. Dům A+B je orientován severojižně, podél prodloužení ulice Univerzitní, dům C+D+E 

je orientován ve směru východozápad. Do každé nadzemní části domu je samostatný přístup 

z komunikace-chodníku. Do každého ze dvou podzemních podlaží v obou domech je 

samostatný vjezd z opačných stran domu. Prostor mezi oběma domy v jihozápadní části 
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pozemku, zůstane nezastavěný a bude sadově upraven pro společné užívání obyvatel domu. 

Společný pozemek nebude oplocen ani rozdělen mezi jednotlivé domy.  

Architektonické a výtvarné řešení záměru 

Domy odpovídají současném architektonickému trendu a přibližují se svým charakterem a 

proporcí ke stávající okolní zástavbě.  

Dům A+B má rozměry dvou podzemních podlaží 63,9 x 18,0 m a pět nadzemních podlaží 

terasovitě ustupuje do dvou nadzemních částí domu. Dům C+D+E má rozměry dvou 

podzemních podlaží 74,0 x 21,1 m, domy C a D mají pět nadzemních podlaží, dům E má čtyři 

nadzemní podlaží. Poslední podlaží všech domů je ustupující o 1,7 - 2,1 m od obrysu typických 

podlaží. Fasády jsou horizontálně členěny balkónovými deskami které rozmělňují hmotu stavby, 

fasáda se tím stává plastičtější. Ustupující patra vytváří tektonickou gradaci hmot s ubývající 

hmotou směrem k vyšším podlažím. Barevné řešení domu bude v bílé a šedé, doplněné o 

případné obklady (např. cementovláknitými deskami) v šedé barvě. Terasy budou mít 

nášlapnou vrstvu z betonových dlaždic šedé barvy, ploché střechy budou pokryty násypem 

z kameniva (kačírek). Okenní rámy budou z dřevěných europrofilů v přírodní barvě dřeva. 

Klempířské prvky ve fasádě a na střeše budou z titanzinkového plechu, venkovní zábradlí 

balkónů, lodžií a teras bude z ocelových, žárově zinkovaných profilů, s prosklenými výplněmi. 

Technologické a provozní řešení záměru 

Pro potřeby posuzování, ve smyslu zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je 

nutné vyhodnotit informace o takových technologiích a provozech, které mohou výrazně ovlivnit 

okolní prostředí, faktory ŽP a zdraví obyvatel. 

Vytápění a příprava TUV 

Objekty budou napojeny na centrální zásobování teplem Pražské teplárenské a.s. V 

objektech budou navrženy rozvody ústředního vytápění s konvekčními otopnými tělesy, zdrojem 

tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody budou kompaktní předávací stanice umístěné v 

2. pp domu A+B a 1. pp domu C+D+E. Bude se jednat o dvě tlakově nezávislé kompaktní 

předávací stanice voda - voda s ohřevem UT a TUV osazené deskovými výměníky. Předávací 

stanice budou mít samostatně měřené přípojky el. energie, měřený přívod studené vody a pro 

přípravu TUV, odkanalizování do veřejné kanalizace, účinné větrání a samostatný přístup. 

Ohřev teplé užitkové vody bude zajištěn deskovým výměníkem (součást výměníkové 

stanice) s akumulační nádobou. Oběhové čerpadlo ohřevu TUV bude součástí dodávky 

výměníkové stanice. 

Podrobnosti budou stanoveny v dalších stupních projektové dokumentace.  
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Zdroje hluku 

S provozem plánovaného obytného souboru souvisejí následující zdroje hluku: 

Stacionární zdroje – vzduchotechnika  

V navrhovaných bytových domech nebudou žádné významné zdroje hluku, které by mohly 

ovlivňovat hlukově své okolí.  

Hromadné garáže v podzemních podlažích obou objektů budou větrány kombinací 

přirozeného přívodu otvory z fasády (nebo z anglických dvorků) a nuceného odvodu ventilátory 

s výfukem nad střechu objektů. Průtok vzduchu bude stanoven výpočtem. 

Odvod tepla z výměníkové stanice - větrání venkovním neupraveným vzduchem přes 

anglické dvorky. Hluk ventilátoru a z provozu technologie bude snižován tlumiči hluku. 

Prostory sklípků umístěné v podzemních podlažích jsou s venkovním prostorem propojeny 

okny do anglických dvorků. 

Prostory bytů budou větrány přirozeně stavebními otvory. 

Nucené odvětrání pomocí radiálních ventilátorů bude v koupelnách a samostatných 

záchodech. Výtlačné sběrné potrubí umístěné v instalačním jádru bude nad střechou 

zakončeno tvarovkou podle architektonického návrhu. Pro napojení kuchyňských odsavačů par, 

které nejsou dodávkou stavby, jsou připravena samostatná výtlačná potrubí v instalačních 

jádrech. 

Nucené požární větrání chráněné únikové cesty bude provedeno podle požadavků projektu 

požárního zabezpečení. 

Vzduchotechnická zařízení budou navržena tak, aby ve větraných místnostech, 

v místnostech sousedících s těmito místnostmi i ve venkovním prostoru byly splněny limity pro 

hluk dle Nařízení vlády 148/2006 Sb. pro denní i noční provoz.  

Podrobné údaje budou stanoveny v dalších stupních projektové dokumentace. 

Vyvolaná doprava 

Součástí výstavby záměru „Bytové domy Malešický háj“ jsou podzemní garáže s celkem 

108 stáními. Vyvolaná doprava celkem cca 216 jízd OA/24h a NA pro odvoz tuhého 

komunálního odpadu (TKO) apod., bude směřovat na komunikaci Univerzitní. 

Noční podíl provozu uvažujeme kolem 10 % celodenního množství, jedná se tak o cca 22 

jízd směrem do ulice Univerzitní . 

Další údaje o řešení dopravy je rozvedeno v kapitole B.II.4. 

Bourací práce 

Není nutné provádět žádné bourací práce.  

Zemní práce budou spočívat zejména ve výkopových pracích a odvezení přebytečné 

nepoužitelné zeminy. Předpokládaný objem zeminy vytěžené při zemních pracích je cca 
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7 200 m3, objem zeminy využité pro zpětné zásypy a pro tvarování stávajícího terénu je cca 

4 200 m3. Vytěžená zemina o objemu cca 3 000 m3 bude odvezena k využití na jiné stavbě, 

případně na skládku mimo území stavby vybranou dodavatelskou firmou. Tato firma bude vést 

evidenci o odvezené zemině. 

Kácení a sadové úpravy 

Kácení 

V rámci běžných úprav v zájmovém území proběhlo v březnu 2011 kácení podlimitní 

náletové zeleně. 

Dendrologický průzkum, provedený v dubnu 2011, s ohodnocením stávající zeleně 

v řešeném území je přiložen jako Studie č. 3. Celkem bylo vyhodnoceno 11 stromů, které 

v území zůstaly po vykácení, ve všech případech se jedná o stromy listnaté. Kácení bylo 

navrženo v minimálním nutném rozsahu s ohledem na informace získané z dokumentace 

inventarizace dřevin v zájmovém území. 

Všechny hodnocené dřeviny jsou s největší pravděpodobností náletového charakteru, 

situování na lokalitě je nahodilé. Dřeviny nevykazují znaky rostlin pěstovaných ve školce, není 

zapěstovaná koruna. Nejsou patrné ani známky dalších pěstebních opatření – výchovný ani 

zdravotní řez. Výjimkou je dřevina č. 4 Tilia – lípa, kde došlo k odstranění kosterní větve. 

Dřeviny byly ponechány samovolnému vývoji, u č. 5 -11 Betula pendula – bříza došlo ke 

konkurenci mezi jednotlivými rostlinami, rostliny ve snaze získat více prostoru a slunce pro svůj 

růst se naklánějí. 

Z hlediska stáří dřevin byly hodnocené dřeviny zařazeny do 2 věkových kategorii. Nejčastěji 

je zastoupena věková kategorie 0 – 20 a to v 10 případech. Jedná se o dřeviny mladé. Do 

věkové kategorie 21 – 40 let je zařazena dřevina č. 3 Betula pendula – bříza, jedná se o 

dospělého jedince.  

Druhová skladba hodnocených dřevin odpovídá charakteru lokality, většinou se jedná o 

dřeviny druhově méně hodnotné, krátkověké / Malus, Betula /. Mezi hodnotné exempláře patří 

dřevina č. 2 Quercus robur – dub, který je naší domácí, dlouhověkou dřevinou. Esteticky 

hodnotné je jeho zapojení koruny. 

Průměrná sadovnická hodnota: 3,8 což odpovídá skladbě méně hodnotných dřevin, výjimku 

tvoří č. 2 Quercus – dub se sadovnickou hodnotou 2 (velmi hodnotné dřeviny). 

Ostatní vegetační kryt tvoří travnatý porost s částečným zastoupením ruderálního porostu. 

Z důvodu předpokládaného stavebního záměru je navržena na kácení dřevina č. 3 - Betula 

pendula – bříza o průměru kmene 28 cm a průměrem na řezné ploše 45 cm. Tento strom se 

nachází v půdorysu plánovaného objektu D. Všechny ostatní stromy zůstanou zachovány. 
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Vzhledem ke změně požadavku na podávání žádosti o povolení ke kácení platné od 1. 12. 

2009, má být žádost o povolení ke kácení podána pouze na stromy s obvodem kmene 

měřeným ve 130 cm nad zemí větším jak 80 cm a keřové porosty o ploše větší než 40 m2.  

Celková zjištěná ekologická hodnota šetřených dřevin:   42 775 Kč 

Cena dřeviny k odstranění (dřevina č. 3 – bříza):     3 314 Kč 

Za pokácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba v největší možné míře. 

Sadové úpravy 

Návrh sadových úprav byl provedený Ing. Františkem Moravcem v květnu 2011 a je přiložen 

jako Studie č. 5.  

Z 11 stávajících stromů bude 10 listnatých stromů zachováno. Jedná se o: 

• Malus. sp. (jabloň) - 1 ks, 

• Quercus robur (dub letní) - 1 ks, 

• Tilia cordata (lípa srdčitá) - 1 ks, 

• Betula pendula (bříza bělokorá) - 7 ks. 

Všechny ponechané stromy budou ochráněny proti negativním vlivům stavební činnosti. 

Bude provedeno zabezpečení koruny, kmene a kořenové zóny přiměřeným způsobem (dle 

doporučení Zásady ochrany stromů na staveništi – SZKT, 2009). 

Hlavním smyslem sadovnických úprav je dotvoření navrhované výstavby vhodnou výsadbou 

rostlinného materiálu a její zakomponování do celkového rázu sousedních lokalit. 

V návrhu se odráží budoucí využití ploch zeleně především jako okrasné zahrady pro 

budoucí obyvatele, ale i její maximální citlivé začlenění do stávající morfologie terénu s využitím 

především autochtonních dřevin. 

Doporučené rostliny k výsadbě: 

Stromy:  Quercus petraea dub zimní 

Tilia cordata lípa srdčitá 

Betula verrucosa bříza bělokorá 

Carpinus betulus habr obecný 

Pinus silvestris borovice lesní 

Keře:  Keře řádu Prunetalia 

Cornus sanquinea – svída krvavá 

Prunus spinosa – slivoň trnka 

Zatravněné plochy: travní semeno - parková a zátěžová směs 

Nově navržené stromy jsou umístěny do všech vhodných míst tak, aby nedošlo k jejich 

poškození či k omezení provozu.  
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Plocha pro sadové úpravy bude odplevelena od vytrvalých plevelů, potřebným způsobem 

obdělána (kultivátorováním, hrabáním apod.) a připravena pro výsadbu stromů a založení 

trávníku. Stromy budou do jamek o objemu do 1 m3 s 50 % výměnou zeminy za pěstební 

substrát, s přídavkem zásobního hnojiva s postupně se uvolňujícími živinami a s přídavkem 

půdního kondicionéru s hydroabsorbent. 

Dále budou stromy kotveny pomocí úvazku ke třem kůlům s příčkami, bude provedeno 

bandážování kmene jutovým pásem nebo rákosovou stínovkou. Po výsadbě bude upravena 

výsadbová mísa a zamulčována drcenou borovou kůrou (cca 1 m2/strom). 

Všechny nezastavěné plochy na pozemku č. 902/2 budou po dokončení výstavby 

zatravněny. Trávník bude založen výsevem do připravené půdy po dokončení všech stavebních 

prací (oplocení, zpevněné plochy apod.). Bude provedeno přihnojení hnojivem pro nově 

zakládané trávníky a založen parkový trávník výsevem (30 g/m2). Založení trávníku obsahuje 

první pokosení trávníku, opravu výsevu a uválcování. 

Podrobnosti o sadových úpravách budou stanoveny v dalších stupních projektové 

dokumentace. 

Likvidace splaškových a dešťových vod 

Z objektu budou odvedeny splaškové i dešťové odpadní vody v jednom místě. Každý objekt 

(A+B a C+D+E) bude mít samostatnou kanalizační přípojku. 

Splaškové vody (odpadní vody obsahující splašky z koupelen, WC, technické a občanské 

vybavenosti) budou odváděny do stávající splaškové stoky DN300 vedené v ulici Univerzitní. 

Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch budou likvidovány vsakem na pozemku 

záměru. Dešťové vody z konstrukcí střech a teras bytových domů budou zadržovány ve 

dvou retenčních jímkách (o minimálním objemu retence 12,3 m3 a 17,4 m3) a následně 

vsakovány nebo regulovaně vypouštěny do stávající dešťové kanalizace KT300 vedené v ulici 

Univerzitní. 

Další údaje jsou uvedeny v kapitole B.II.2. a B.III.2. 

Likvidace odpadů 

V období výstavby budou vznikat obvyklé odpady. Provozem bude vznikat smíšený 

a separovaný komunální odpad, odpad z údržby zeleně a pouliční smetky. 

Nakládání s odpady bude probíhat v souladu s platnou legislativou. Podrobnosti jsou 

uvedeny v kapitole B.III.3. 

Radon a staré zátěže 

Dle mapové aplikace Atlas životního prostředí v Praze spadá zkoumaná plocha zástavby z 

hlediska rizika vnikání radonu z podloží do budov do kategorie středního radonového rizika. 
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Střední radonový index vyžaduje ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do 

budovy, např. pomocí hydroizolačního systému. 

Dle mapové aplikace Atlasu životního prostředí v Praze, nejsou v zájmovém území staré 

ekologické zátěže předpokládány. Území však bylo v minulosti využíváno pro deponii výkopku a 

pro staveništní dopravu při výstavbě sousedních bytových domů. 

Doporučujeme v rámci dalšího stupně projektové dokumentace provedení 

inženýrskogeologického průzkumu a průzkumu kontaminace. 

Napojení na inženýrské sítě 

Navrhovaná výstavba „Bytové domy Malešický háj“ navazuje na stávající zástavbu bytových 

domů (dokončeny 2008) a technická infrastruktura je zde zrealizována v dostatečném výkonu i 

kvalitě. Nová výstavba bude napojena na inženýrské sítě ukončené na hranici pozemku bez 

nutnosti realizace nové infrastruktury mimo řešené území.  

- Dopravní napojení: obslužnost a dostupnost řešeného území bude zajištěna napojením 

na ulici Univerzitní. V místě napojení na ulici Bakalářskou je navržen pouze jednosměrný 

výjezd pro vozidla Integrovaného záchranného systému (IZS), jiná doprava nebude na ulici 

Bakalářskou vedena. Napojení na ulici Univerzitní bude řešeno stykovou křižovatkou 

prodloužením průběžné větve, napojení na ulici Bakalářskou bude realizováno šikmým 

napojením v místě ukončení stávající komunikace.  

- Napojení na veřejnou dešťovou kanalizaci: dešťové vody budou odvodněny do stávající 

dešťové stoky DN300 vedené v ulici Univerzitní. Stoka dešťové kanalizace bude 

prodloužena o cca 25 m a bude ukončena revizní šachtou v nové komunikaci. Na nový 

úsek se napojí dvě přípojky dešťové kanalizace DN200, zakončené šachtou s poklopem 

v zeleni vedle komunikace. 

- Napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci: splaškové vody budou odvodněny do 

stávající splaškové stoky DN300 vedené v ulici Univerzitní. Stoka splaškové kanalizace 

bude prodloužena o cca 25 m a bude ukončena revizní šachtou v nové komunikaci. Na 

nový úsek se napojí dvě přípojky splaškové kanalizace DN 200, zakončené šachtou 

s poklopem v zeleni vedle komunikace. 

- Napojení na veřejný vodovod: nové objekty budou napojeny na hraně řešeného území na 

stávající vodovodní řad DN150, který vede v ulici Univerzitní. Vodovodní řad bude 

prodloužen o cca 30 m a bude ukončen hydrantem za šoupětem. Z prodlouženého řadu 

budou odbočovat dvě vodovodní přípojky DN80. První přípojka pro dům CDE bude 

zakončena vodoměrnou šachtou umístěnou vedle komunikace. Druhá přípojka bude 

zavedena do 1.pp domu AB, kde bude zakončena vodoměrnou sestavou. 

- Napojení na zdroj tepla: objekty budou napojeny na centrální zásobování teplem Pražské 

teplárenské a.s. V rámci bytové výstavby Malešice - Rektorská ulice byla pro napojení 
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výstavby Malešický háj vysazena na pozemku č. 903/35 odbočka 2x DN 80. Přípojka bude 

napojena na pozemku č. 903/35 pozemkem prochází cca 2 m a pak pokračuje zájmovým 

pozemkem č. 902/2 k napojovaným objektům. Přípojky budou provedeny v bezkanálovém 

uložení z předizolovaného potrubí s alarm systémem v dimenzích 2x DN 50, (redukce 2x 

DN 80 na 2x DN 50 za napojovacím místem) a  2x DN 32. Celá trasa přípojek prochází od 

napojovacího místa volným terénem, travnatou plochou a prostorem budoucího staveniště 

nové výstavby. 

- Napojení na elektrické rozvody: objekty budou připojeny na stávající rozvody 1 kV 

PREdistribuce, a.s, položením nového kabelu vedeného z trafostanice TS3669 (v objektu 

Rektorská 577/5) přes jednotlivé přípojkové skříně objektů do dělící skříně SR3, umístěné 

na fasádě domu Univerzitní 686/14. Každý z pěti objektů A-E bude mít vlastní přípojkovou 

skříň SP5 umístěnou na fasádě vedle vstupních dveří. 

- Areálové osvětlení: osvětlení komunikace a přístupových chodníků bude řešeno instalací 

sloupkových zahradních svítidel. Trasa kabelu je vedena souběžně s vedením NN, 

napájení svítidel je ze rozvaděčů společné spotřeby, ovládání automatické. 

- Telekomunikační vedení: objekt bude napojen na veřejnou telefonní síť Telefónica O2 

Czech Republic a.s. položením nového úložného kabelu. Napojení bude provedeno ve 

stávající kabelové trase z účastnického rozvaděče na fasádě domu Univerzitní 686/14. 

Kabelová trasa povede v souběhu s kabely NN a VO. Kabel bude ukončen v účastnických 

rozvaděčích umístěných v 1.PP v každém objektu A-E. 
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpoklad zahájení stavby: 06/2012 

Předpokládaná doba výstavby: 24 měsíců 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

kraj: Praha 

obec: Městská část Praha 10 - Malešice 

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

které budou tato rozhodnutí vydávat 
Posuzování záměru zajišťuje orgán magistrátu, v tomto případě odbor ochrany prostředí 

Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1. 

O tom, jakým způsobem proběhnou správní řízení ve věcech umístění, povolení a trvalého 

užívání stavby rozhodne věcně a místně příslušný stavební úřad. V tomto případě to bude Úřad 

městské části Praha 10, Odbor stavební, Vršovická 68, 101 38  Praha 10. 
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1. Půda 
Zájmové území se nachází v katastrálním území Malešice. Celková plocha pozemků, které 

budou dotčeny záměrem je 8 675 m2. Záměr se nachází na p.č. 902/2, která je vedena v KN 

jako jiná plocha se způsobem využití jako ostatní plocha. 

Realizací záměru nedojde k trvalému záboru ZPF ani PUPFL.  

Severovýchodní okraj pozemku zasahuje do plochy LR – lesní porosty. V ploše LR nebude 

však realizována žádná stavba, ani zde nedojde k sadovým úpravám. 

Objem zeminy vytěžené při zemních pracích je cca 7 200 m3, objem zeminy využité pro 

zpětné zásypy a pro tvarování stávajícího terénu je cca 4 200 m3. Vytěžená zemina o objemu 

cca 3 000 m3 bude odvezena k využití na jiné stavbě, případně na skládku mimo území stavby.  

 

B.II.2. Voda 

Odběr vody v době výstavby 

Zdroj vody pro výstavbu bude zajištěn realizací prodloužení vodovodního řadu a přípojky, 

zakončené vodoměrnou šachtou pro budoucí objekt CDE na pozemku investora.  

V současné době není znám dodavatel stavby, proto není známo ani množství vody pro 

výstavbu. Obvykle se odběr vody u takovýchto staveb pohybuje okolo 0,8 l/s. 

Odběr vody v době provozu 

Nové objekty budou napojeny na hraně řešeného území na stávající vodovodní řad DN150, 

který vede v ulici Univerzitní. Napojení bude provedeno výsekem a budou zde osazena 

všechna 3 šoupata. Vodovodní řad bude prodloužen o cca 30 m a bude ukončen hydrantem za 

šoupětem. Z prodlouženého řadu budou odbočovat dvě vodovodní přípojky DN80. První 

přípojka pro dům CDE bude zakončena vodoměrnou šachtou umístěnou vedle komunikace. 

Druhá přípojka bude zavedena do 1. pp domu A+B, kde bude zakončena vodoměrnou 

sestavou.  

Podrobnosti budou řešeny v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. 

Bilance potřeby vody  

Výpočet potřeby vody dle vyhlášky č.9/1973 a 428/2001 Sb.:  

Bytový dům A+B  

Denní potřeba vody    Qden = 46 x byt = 120 osob x 230 l/osobu/den 

Qden = = 27 600 l/den = 27,6 m3/den 

Qden,TUV = 11,04 m3/den 

Maximální denní potřeba vody  Qm = Qd x kd =  34,5 m3/den 
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Maximální hodinová potřeba vody  Qh = Qm x kh / 24 = 3,02 m3/hod = 0,84 l/s 

Roční potřeba vody    Qrok = Qd x 365 = 10 074 m3/rok  

Bytový dům C+D+E 

Denní potřeba vody   Qd = 54 x byt = 135 osob x 230 l/osobu/den 

Qden = = 31 050 l/den = 31,05 m3/den 

Qden,TUV = 12,42 m3/den  

Maximální denní potřeba vody Qm = Qd x kd =  38,8 m3/den 

Maximální hodinová potřeba vody Qh = Qm x kh / 24 =  3,4 m3/hod = 0,94 l/s 

Roční potřeba vody   Qrok = Qd x 365 = 11 333 m3/rok 

CELKEM (dům A+B+C+D+E)  Qden = 58 650 l/den = 58,7 m3/den  
CELKEM……………………………. Qrok = 21 407 m3/rok 
 

Potřeba požární vody je počítána na součinnost dvou hydrantů na stoupačce (2,2 l/s). 

Celkem pro Bytový dům A, B bude maximální potřeba požární vody 4,4 l/s při součinnosti dvou 

stoupaček, tj. to samé pro Bytový dům C, D, E. 

 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Zemní plyn 

V době výstavby ani v době provozu nebude zemní plyn odebírán. 

Teplo 

V době výstavby - administrativní a sociální objekty zařízení staveniště budou vytápěny 

elektrickými konvektory. O staveništní odběr tepla (CZT) pro vytápění objektů před jejich 

dokončením bude požádáno u Pražské teplárenské, a.s. po dokončení vnitřních rozvodů 

vytápění. 

V době provozu - Objekty budou napojeny na centrální zásobování teplem Pražské 

teplárenské a.s. V rámci bytové výstavby Malešice - Rektorská ulice byla pro napojení výstavby 

Malešický háj vysazena na pozemku č. 903/35, k.ú. Malešice odbočka 2 x DN 80. Přípojka 

bude napojena na pozemku č. 903/35 pozemkem prochází cca 2 m a pak pokračuje zájmovým 

pozemkem č. 902/2 k napojovaným objektům.  

Tab. 8: Bilance potřeby a spotřeby tepla 

Objekt Čistá podlahová 
plocha 

Potřeba tepla 
ÚT (kW) 

Potřeba tepla 
TUV (kW) 

Potřeba tepla 
celkem (kW) 

Roční spotřeba 
tepla (MWh/rok) 

Objekt A 1 497 m2 55 50 max. 110 165 
Objekt B 1 723 m2 65 60 max. 125 190 

Celkem objekty A+B, společná stanice max. 235 kW 355 MWh/rok 
Objekt C 1 196 m2 45 40 max. 100 150 
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Objekt Čistá podlahová 
plocha 

Potřeba tepla 
ÚT (kW) 

Potřeba tepla 
TUV (kW) 

Potřeba tepla 
celkem (kW) 

Roční spotřeba 
tepla (MWh/rok) 

Objekt D 1 211 m2 45 40 max. 100 150 
Objekt E 1 196 m2 45 40 max. 100 150 

Celkem objekty C+D+E, společná stanice max. 300 kW 450 MWh/rok 

Celkem A+B+C+D+E   max. 535 kW 805 MWh/rok 
= 2 898 GJ/rok 

 

Elektrická energie 

Odběr elektrické energie v době výstavby 

Staveništní odběr elektrické energie v řádu cca 80 kW pro stavební jeřáb (1 x jistič 3 x 200 A) 

bude zajištěn dočasným kabelovým vedením ze stávající dělící skříně SR3, umístěné na fasádě 

domu Univerzitní 686/14. Kabelové vedení v chráničce bude vedené z přípojkové skříně 

povrchově přes komunikaci Univerzitní do staveništního rozvaděče na pozemku stavby a bude 

chráněné ocelovým můstkem pro přejezd vozidel. 

Spotřeba elektrické energie se bude odvíjet od způsobu a intenzity osvětlení staveniště, jinak 

budou při výstavbě hlavním zdrojem energie pohonné hmoty stavebních strojů.  

Odběr elektrické energie v době provozu 

Objekty budou připojeny na stávající rozvody 1 kV PREdistribuce, a.s, položením nového 

kabelu vedeného z trafostanice TS3669 (v objektu Rektorská 577/5) přes jednotlivé přípojkové 

skříně objektů do dělící skříně SR3, umístěné na fasádě domu Univerzitní 686/14. Každý z pěti 

objektů A-E bude mít vlastní přípojkovou skříň SP5 umístěnou na fasádě vedle vstupních dveří. 

Přípojné hodnoty předávacích stanic jsou:  pro objekt A+B  198 kW 

       pro objekt C+D+E  251 kW 

Celkem         448 kW 
 

Tab. 9: Energetická bilance 

Bytové domy Malešice Počet Plocha 
[m2] 

Soudobý příkon 
[kW] 

Bytové jednotky – dům A vč. společné spotřeby a 
výtahu, (elektrizace B1, á 1,8 kW/byt) 21  38 

Bytové jednotky – dům B vč. společné spotřeby a 
výtahu, (elektrizace B1, á 1,8 kW/byt) 25  45 

Bytové jednotky – dům C vč. společné spotřeby a 
výtahu, (elektrizace B1, á 1,8 kW/byt) 18  32 

Bytové jednotky – dům D vč. společné spotřeby a 
výtahu, (elektrizace B1, á 1,8 kW/byt) 18  32 

Bytové jednotky – dům E vč. společné spotřeby a 
výtahu, (elektrizace B1, á 1,8 kW/byt) 18  32 

Podzemní garáže, dům A+B (á 20 W/m2)  1950 39 
Podzemní garáže, dům C+D+E (á 20 W/m2)  2400 48 
Topné kabely – vjezdy do garáží   20 
Výměníková stanice   2 
Rezerva, ostatní   30 
CELKEM 100  318 
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Bytové domy Malešice Počet Plocha 
[m2] 

Soudobý příkon 
[kW] 

Meziskupinová soudobost /β/   0,75 
Maximální soudobý příkon Ps (kW)   238 

 
Maximální roční spotřeba elektrické energie 

Dům A+B:    176 MWh/rok 
Dům C+D+E:   213 MWh/rok 
 

Veřejné osvětlení 

Osvětlení komunikace a přístupových chodníků bude řešeno instalací sloupkových 

zahradních svítidel. Trasa kabelu je vedena souběžně s vedením NN, napájení svítidel je ze 

rozvaděčů společné spotřeby, ovládání automatické (soumrakové čidlo). 

 

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

B.II.4.a Stávající situace 

Dopravně nejvýznamnější komunikací pro řešené území je komunikace Malešická jako 

dopravní osa ve směru na západ do centra Prahy (Žižkov) a na východ do centra Malešic. 

Řešené území je ke komunikaci Malešická připojeno dvěma stávajícími komunikacemi – 

Univerzitní a Bakalářská. 

Městská hromadná doprava 

Nejbližší autobusová zastávka MHD v ulici Malešická je Malešická stráň (linka 297, 9 minut 

na Metro Želivského, interval 12 minut ve špičce) a je v docházkové vzdálenosti cca 250 – 

400 m od objektů v řešeném území. 

Intenzita stávající dopravy 

Jedná se o relativně klidnou lokalitu s obslužným provozem na místních komunikacích. 

Stávající dopravní zátěž v zájmovém území je dána především automobilovou dopravou na 

silnici č. 12 Českobrodská, která je vzdálena cca 300 m severním směrem od zájmového území 

a železnicí, která je ve vzdálenosti cca 200 m od zájmového území.  

Nejaktuálnější dostupné dopravní 24 hodinové intenzity automobilové dopravy pro běžný 

provoz (pracovní den, rok 2010) byly získány z podkladů spravovaných Technickou správou 

komunikací hl. m. Prahy – Útvarem dopravního inženýrství. V následující tabulce jsou uvedeny 

intenzity dopravy, počet osobních, nákladních a všech vozidel, bez vozidel pravidelné HD osob 

za 24 hodin pracovního dne na hlavních komunikacích v oblasti, v průměrný pracovní den, 

obousměrně. 
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Tab. 10 Dopravní intenzity v zájmové lokalitě – sčítání rok 2010 TSK Prahy (vozidel/24 hodin) 

Měřená komunikace (úsek komunikace) OA NA Vozidla 
celkem 

Malešická (K Červenému dvoru – Dřevčická) 16 500    400 16 900 
Českobrodská (Koněvova – Pod Táborem) 25 100 1 600 26 700 
Pod Táborem (Českobrodská – Malešická) 17 300    900 18 200 

 

Z uvedených intenzit vyplývá, že okolní komunikace Českobrodská je dopravně velmi 

zatíženou komunikací. Zatížení komunikací Univerzitní a Bakalářská automobilovou dopravou 

není v současné době známo, protože na této komunikaci nebyl proveden dopravní průzkum 

TSK hl. m. Prahy. 

B.II.4.b Období výstavby 

Dopravní obsluha stavby bude zajišťována nákladními automobily. V období výstavby je 

počítáno s maximálně cca 36 NA/den. Příjezdová trasa ke stavbě využívaná pro zásobování 

stavby (nákladní doprava) je navržena z oblasti průmyslové zóny Malešice: ulice Průmyslová – 

Černokostelecká – Dřevčická – Malešická – Rektorská – Univerzitní – oplocené staveniště.  

Příjezdová trasa pro osobní automobily a pro pěší přístup po dobu výstavby je navržena 

z ulice Univerzitní. Parkování osobních automobilů po dobu výstavby je navrženo v oploceném 

areálu staveniště.  

Vozidla stavby budou před výjezdem ze staveniště očištěna tak, aby nedocházelo ke 

znečišťování veřejných komunikací. 

V souvislosti s výstavbou bude dotčen stávající dopravní režim v přilehlých komunikacích. 

V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude proveden návrh dopravně inženýrských 

opatření. 

Dodavatel stavebních prací provede veškerá projednání, předjednání těchto tras s 

příslušnými orgány minimálně jeden měsíc před zahájením stavby. Součástí smlouvy při 

případném pronájmu veřejných komunikací budou konkrétní podmínky jejich použití. 

B.II.4.c Období provozu 

Obslužnost a dostupnost řešeného území bude zajištěna napojením na ulici Univerzitní. 

V místě napojení na ulici Bakalářskou je navržen pouze jednosměrný výjezd pro vozidla 

Integrovaného záchranného systému (IZS). Napojení na ulici Univerzitní bude řešeno stykovou 

křižovatkou prodloužením průběžné větve, napojení na ulici Bakalářskou bude realizováno 

šikmým napojením v místě ukončení stávající komunikace. V místě začátků obytné zóny budou 

navrženy příčné prahy. 

Toto řešení dopravní situace není ideální, ale vychází z reálných možností a 

majetkoprávních vztahů. Bohužel komunikace Univerzitní i Bakalářská jsou, v místě napojení na 

předpokládaný areál BD Malešický háj, součástí jiných bytových areálů a vlastníky těchto 
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staveb jsou konkrétní stavebníci, se kterými nebyla možná dohoda o případném jiném 

výhodnějším dopravním napojení. Dopravní obsluha je tedy v celém širším území řešena 

odděleně pro jednotlivé záměry a nebylo proto možné optimalizovat umístění komunikací. 

Na příjezdovou komunikaci jsou napojeny čtyři obousměrné rampy do krytých garáží 

jednotlivých objektů, jejichž šířkové uspořádání odpovídá ČSN 73 6058 – Hromadné garáže. 

Příjezdová komunikace je za vjezdem do podzemních garáží A specifikována jako 

komunikace funkční skupiny D1 - obytná zóna. Šířka obytné zóny je v rozmezí 4,0 m – 6,0 m, 

vstupy do jednotlivých objektů jsou řešeny tak, aby byl zabezpečen bezpečný vstup na 

komunikaci. Délka obytné zóny je cca 210 m, z toho 70 m je vedeno ve směru S-J, druhá část 

obytné zóny je vedena ve směry V-Z. 

Pěší přístup do řešeného území je navržen ze stávajících ulic Univerzitní (nový chodník 

podél prodloužení komunikace Univerzitní) a Bakalářská (vstup na komunikaci funkční skupiny 

D1 - obytná zóna). 

Nově je navrženo celkem 108 parkovacích stání v garážích pro OA. Vyvolaná doprava 

celkem 216 OA/24h, viz. následující tabulka, ale i NA pro odvoz tuhého komunálního odpadu 

(TKO) apod. bude směřovat na komunikaci Univerzitní. 

Základní charakteristika vyvolané dopravy OA, po realizaci záměru, je uvedena v následující 

tabulce. 

Tab. 11: Základní charakteristika dopravy OA vyvolané záměrem  
Osobní automobily Počet 
Garážové parkovací stání 108 
Příjezdy OA/den 108 
Odjezdy OA/den 108 
Příjezd/odjezd za 24 h 216* 
   Pro potřeby tohoto Oznámení je uvažována obměna PS cca 100 % 

 

Návrh řešení dopravy v klidu 

Pro návrh bytových domů se zohledněním na stávající stav, byla provedena bilance dopravy 

v klidu podle vyhlášky č. 26/1999 Hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na 

výstavbu v Praze. Výpočet dopravy v klidu (tzn. Výpočet požadovaného množství parkovacích 

stání) byl proveden na základě velikosti jednotlivých užitných ploch bytů), pro vozidla 

podskupiny O2. 

Bilance dopravy v klidu 

Tab. 12: Energetická bilance 
Dům A+B celkem Dům C+D+E celkem Dům A+B+C+D+E celkem 

Požadovaný počet stání 49 Požadovaný počet stání 59 Požadovaný počet stání 108 
Projektovaný počet stání 51 Projektovaný počet stání 57 Projektovaný počet stání 108 
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Celkem je navrženo 108 garážových parkovacích stání. V hromadných garážích pro osobní 

motorová vozidla jsou vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 

postižené, v 1. pp domu AB je to 1 stání z 18 stání, v 2. pp domu AB jsou to 2 stání z 33, v 1. pp 

domu CDE jsou to 2 stání z 23, v 2. pp domu CDE jsou to 2 stání z 34. Celkem tedy v garážích 

bytových domů bude 7 p.s. určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu (dle vyhlášky 

398/2009 je min. 5% z parkovacích stání). 

Celkový minimální požadovaný počet parkovacích stání dle vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy 

v platném znění je 108. Navrženo je celkem 108 stání. Návrh tedy vyhovuje požadavkům 

vyhlášky č. 26/1999 Sb. 

 

B.II.5 Ochranná pásma 

Území se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. V bezprostřední 

blízkosti se nenacházejí žádné památkově chráněné stavby.  

Vymezené území bezprostředně sousedí s plochami stabilizovanými jako LR (lesní porosty) 

a nachází se v ochranném pásmu lesa. Navrhované objekty leží v ochranném pásmu lesa (ve 

vzdálenosti 50 m od okraje lesa). V období výstavby je doporučováno dočasně umístit při jižní 

hranici plot k zamezení dotčení jižní hranice lesa. 

Okrajově, severní částí pozemků, záměr zasahuje do plochy LR (lesní porosty), v ploše LR 

nebude však realizována žádná stavba, ani zde nedojde k sadovým úpravám. 

Vymezené území se nachází v ochranném pásmu s výškovým omezením letiště Kbely. 

Podél jihovýchodní hranice pozemku je veden vodovod DN 150 s ochranným pásmem 1,5 m 

od vnějšího líce stěny potrubí. Navrhovaný objekt nezasahuje do jeho ochranného pásma. 

Výstavbou záměru „Bytové domy Malešický háj“ nedojde ke vzniku nových ochranných a 

bezpečnostních pásem, vyjma ochranných pásem nově navržených inženýrských sítí.  

Ochranná pásma inženýrských sítí – budou dodrženy zásady prostorového uspořádání sítí 

dle ČSN 73 6005 a zákona č. 222/1994 Sb.  

Budou respektovány zásady ČSN DIN 18 920 - „Ochrana stromů, porostů a ploch pro 

vegetaci při stavebních činnostech“ a podmínky „Dohody o technických zásadách spolupráce 

při ochraně, obnově a tvorbě stromořadí včetně podmínek pro ukládání sítí ve vztahu k zeleni v 

hl.m. Praze“. 
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B.III. Údaje o výstupech  

B.III.1. Ovzduší 

Pro potřeby Oznámení byla RNDr. Marcelou Zambojovou zpracována rozptylová studie 

znečištění ovzduší, která je součástí příloh Oznámení jako Studie č. 1.  

Předmětem této rozptylové studie je zhodnocení vlivu záměru „Bytové domy Malešický háj“ 

na imisní situaci. Předmětem posuzované stavby je výstavba pěti bytových domů v Malešicích u 

ulic Univerzitní a Bakalářská. Tepelné potřeby objektů budou zajištěny z centrálního zdroje 

tepla Pražské teplárenské. Jediným zdrojem znečišťování ovzduší bude navazující 

automobilová doprava. 

Mezi škodliviny emitované z provozu posuzovaného záměru patří škodliviny obsažené 

ve výfukových plynech z navazující automobilové dopravy - především oxidy dusíku, oxid 

uhelnatý, suspendované částice PM10 a benzen. 

Studie souhrnně inventarizuje druhy a množství emitovaných škodlivin a následně modeluje 

imisní příspěvky výstavby i provozu řešeného záměru. Výsledné hodnoty imisního příspěvku 

jsou zhodnoceny ve vztahu k imisnímu pozadí. Posouzení imisního pozadí je provedeno 

především na základě výsledků imisních měření na relativně nejbližší imisní stanici Praha 10 

Šrobárova a na základě modelování imisních koncentrací znečišťujících látek na území 

hlavního města Prahy modelem ATEM, aktualizace rok 2010. 

Stávající stav a imisní pozadí 

Pro vyhodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší 

v zájmové lokalitě lze využít dva zdroje informací. Jednak to jsou výsledky měření na nejbližší 

imisní stanici a dále výsledky modelování imisních koncentrací znečišťujících látek na území 

hlavního města Prahy modelem ATEM. 

Nejbližší imisní stanicí je stanice Praha 10 Šrobárova umístěná cca 2,3 km jihozápadním 

směrem od zájmové lokality. Vzhledem k naprosté odlišnosti dopravního zatížení obou lokalit ji 

však lze považovat za málo reprezentativní. 

Pro vyhodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší 

v zájmové lokalitě jsou dále použity výsledky modelování imisních koncentrací znečišťujících 

látek na území hlavního města Prahy modelem ATEM, aktualizace rok 2010. V řešené lokalitě 

záměru jsou v tomto modelu umístěny dva referenční body: bod č 7721 v ulici Malešická a bod 

č. 7722 u ulice Rektorská. 

Rozborem větrné růžice, vypracované ČHMÚ Praha zjišťujeme, že nejvyšší četnosti větrů 

jsou z jihozápadních, západních a severozápadních směrů. Celková četnost výskytu větrů 

z těchto směrů je 43,21 %, tj. 158 dní ročně. Zastoupení klidového stavu označeného jako 

calm, představuje 17,66 % celkové četnosti. 
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Z hlediska rychlosti větru, která má také značný vliv na rozptyl emisí, je rozdělení následující: 

- vítr do rychlosti 2,5 m.s-1, tj. I. rychlostní třída, se vyskytuje ve vysokém procentu 65,56 

%, tj. 239 dní ročně 

- vítr ve II. rychlostní třídě o rychlosti 2,6 - 7,5 m.s-1, má výskyt 30,74 %, tj. 112 dní za rok 

- vítr ve III. rychlostní třídě o rychlosti větší než 7,5 m.s-1, který je pro rozptyl nejvýhodnější, 

je zastoupen pouze 3,7 %, t.j. 14 dní v roce. 

V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty imisních koncentrací oxidu 
dusičitého na výše jmenované imisní stanici ASROM Šrobárova v posledních třech letech 

spolu s příslušnými imisními limity. 

Tab. 13: Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (µg/m3) 

Imisní stanice Rok 
Max. hodinová imise 

NO2 
IHh = 200 µg/m3 

19. nejvyšší hodnota 
imise NO2 

Průměrná roční 
imise NO2 

IHr = 40 µg/m3 
2007 - - 37,1 
2008 - - 41,7 

ASROM 
Praha 10 
Šrobárova 2009 - - 39,7 

 

Imisní limit pro nejvyšší hodinovou imisní koncentraci NO2 je stanoven na 200 µg/m3. Tato 

hodnota nesmí být překročena více než 18 krát za kalendářní rok. Na imisní stanici Šrobárova 

nejsou hodinová maxima zjišťována. Maximální hodinový limit byl na stanicích v České 

republice v posledním roce 2009 překročen pouze na imisní stanici Praha 2 Legerova. V řešené 

lokalitě lze očekávat významně příznivější imisní hodnoty než v blízkosti této stanice umístěné 

v bezprostřední blízkosti Severojižní Magistrály. Na ostatních imisních stanicích v Praze, ale i 

v celé ČR, byly zjištěné 19. nejvyšší hodinové imise NO2 hluboko pod hodnotou imisního limitu 

200 μg/m3. 

Průměrná roční imisní koncentrace na stanici Šrobárova byla v posledním publikovaném 

roce 2010 podlimitní, v předchozím roce byly splněna pouze s využitím meze tolerance pro 

tento rok. 

V modelovém hodnocení kvality ovzduší jsou v řešené lokalitě umístěny 2 výše jmenované 

referenční body. Výsledné imisní hodnoty oxidu dusičitého z modelového hodnocení kvality 

ovzduší hlavního města Prahy (model ATEM) jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 14: Výsledné imisní koncentrace oxidu dusičitého v modelu ATEM za rok 2010 (µg/m3) 

Referenční 
bod 

Nejvyšší hodinová 
imise NO2 

IHh = 200 µg/m3 
19 MV  

hodinové imise 

Průměrná roční 
imise NO2 

IHr = 40 µg/m3 
7721 97,895 0 23,073 
7722 93,496 0 24,017 

 
Z tabulky výsledných imisních koncentrací modelu ATEM pro rok 2010 vyplývá plnění 

imisních limitů v řešené lokalitě s významnou imisní rezervou. 
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Další sledovanou škodlivinou jsou tuhé znečišťující látky frakce PM10. V následující 

tabulce jsou uvedeny naměřené imisní koncentrace na imisní stanici Šrobárova. 

Tab. 15: Naměřené imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek PM10 (µg/m3) 

Měřící stanice Rok 
Nejvyšší denní 

imise PM10 
IHd = 50 µg/m3 

36. nejvyšší hodnota 
denní imise PM10 

 

Průměrná roční 
imise PM10 

IHr = 40 µg/m3 
2007 98,0 44,0 28,7 
2008 102,0 41,0 28,2 ASROM Praha 10 

Šrobárova 
2009 - - - 

 
Imisní koncentrace PM10 nejsou v jednotlivých výpočtových bodech modelu ATEM 

aktualizace 2010 publikovány. Grafický výstup naznačuje, že v řešené lokalitě lze očekávat 

průměrné roční imise PM10 v rozmezí 20 až 25 μg/m3. 

Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 μg/m3. Tento imisní limit 

nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Maximální denní hodnoty nejsou v rámci 

modelu ATEM počítány. Také podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP není území Prahy 10 

zahrnuto z důvodu překročení maximálního denního ani průměrného ročního imisního limitu pro 

PM10 mezi oblasti OZKO (tam spadá překročením ročního limitu pro NO2).  

Imisní limit roční lze na základě výsledků imisních měření i na základě modelu ATEM 

očekávat v řešené lokalitě hluboko pod imisním limitem. 

 

Další znečišťující látkou emitovanou dopravou je benzen. Imisní koncentrace benzenu 

zjištěné na imisní stanici Šrobárova jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 16: Naměřené imisní koncentrace benzenu (µg/m3) 

Měřící stanice Rok 
Průměrná roční 
imise benzenu 
IHr = 5 µg/m3 

2007 2,1 
2008 - ASROM Praha 10 

Šrobárova 
2009 - 

 
V posledních dvou publikovaných letech nejsou naměřené roční průměry benzenu na imisní 

stanici Šrobárova uvedeny. Počet imisních stanic sledujících koncentrace benzenu je omezen. 

Na imisních stanicích v Praze se průměrné roční koncentrace benzenu pohybují v posledním 

roce v rozmezí 0,8 až 1,6 µg/m3, tedy hluboko pod hodnotou imisního limitu i pod hodnotou 

dolní meze pro vyhodnocování stanovené v případě benzenu na 2 µg/m3.  

V následující tabulce jsou uvedeny výsledné průměrné roční hodnoty imisních koncentrací 

benzenu z modelu ATEM.  



JK envi s.r.o.   

 34 

Tab. 17: Výsledné imisní koncentrace benzenu v modelu ATEM za rok 2010 (μg/m3) 

Referenční bod Průměrná roční imise benzenu 
IHr = 5 µg/m3 

7721 0,955 
7722 0,758 

 
Z tabulky výsledných imisních koncentrací modelu ATEM aktualizace 2010 vyplývá plnění 

ročního imisního limitu pro benzen v řešené lokalitě s významnou imisní rezervou. Jedná se o 

hodnoty, které se pohybují nejen pod hodnotou imisního limitu, ale i pod hodnotou dolní meze 

pro vyhodnocování ve smyslu nařízení vlády č. 597/2006 Sb. 

Území pod správou stavebního úřadu městského úřadu Praha 10, pod jehož působnost 

řešená lokalita spadá, je zahrnuto mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodu 

překročení průměrného ročního limitu pro oxid dusičitý na zhruba pětině území (konkrétně 

21,3 % území). Lze očekávat, že tento podíl Prahy 10 s překračováním limitu pokrývají oblasti 

podél hlavních silničních tahů procházejících územím Prahy 10, a že v řešené lokalitě 

u záměrem nejexponovanější obytné zástavby na ulicích Univerzitní je roční limit pro NO2 

plněn. 

Závěrem hodnocení pozaďové imisní situace lze konstatovat, že v řešené lokalitě lze 

očekávat plnění platných imisních limitů pro předmětné škodliviny, kterými jsou škodliviny 

obsažené ve výfukových plynech z automobilové dopravy - oxid dusičitý, suspendované částice 

PM10 i benzen. 

Množství emisí vznikajících při výstavbě 

Za dočasný plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (příprava 

staveniště, demoliční, výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména 

prachové částice. Dalším zdrojem emisí budou pojezdy nákladních automobilů a stavební 

mechanizace. 

Maximální intenzita pojezdu stavební mechanizace se předpokládá ve fázi zemních prací, 

kdy lze předpokládat pojezd maximálně 5 strojů po staveništi současně. Pro výpočet imisí 

z navazující dopravy v době výstavby jsou dále použity primární emise z navazující nákladní 

dopravy po veřejných komunikacích (35 NA/den). Pro výpočet emisí ze stavební mechanizace 

jsou použity emisní faktory pro použití kapalných paliv ve spalovacích pístových vznětových 

motorech uvedené ve vyhlášce č. 205/2006 Sb. Pro emise z pojezdů nákladních automobilů je 

využita databáze MEFA06 vztažená na 70 jízd těžkých nákladních automobilů za den při 

rychlosti 10 km/h po staveništi a 40 km/h po veřejných komunikacích pro podmínky Prahy. 

Následující tabulka uvádí emisní toky primárních emisí ze stavební mechanizace a z pojezdů 

nákladních automobilů. 
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Tab. 18: Emise z pojezdu stavební mechanizace a nákladní dopravy 
Emise (kg/den) Emisní tok 
NOx PM10 

stavební mechanizace 5,04 0,101 
pojezdy NA fáze  (výpočtový rok 2011) 0,48 0,046 
staveniště celkem 5,52 0,147 
doprava na navazujících komunikacích * 0,75 0,050 

* emise z úseku o délce 1 km 

 
Z hlediska ochrany ovzduší je třeba upozornit na skutečnost, že při přípravě a zakládání 

stavby bude při provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými 

technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní 

životní prostředí. Z hlediska dopravy dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění 

vozovek především při zemních pracích a další výstavbě. V případě potřeby bude zabezpečeno 

skrápění plochy staveniště. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a 

sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení staveniště pro celou dobu 

výstavby. Při uplatnění opatření proti prašnosti nebude vliv na ovzduší v období výstavby 

významný, bude časově omezený. 

Množství emisí vznikajících při provozu 

Vytápění a zásobování teplou vodou bude zajištěno z centrálního zdroje tepla, jediným 

zdrojem emisí bude navazující automobilová doprava. 

Zdrojem emisí budou podzemní garáže v každém objektu a dále navazující doprava 

realizovaná na venkovních komunikacích. Předmětem stavby je 5 bytových domů (A, B, C, D a 

E). V každém domě budou dvě podzemní patra garáží. Jedná se o celkový počet 108 
parkovacích stání. Garáže jsou větrané přirozeným přívodem (větrací otvory ve fasádě) a 

nuceným odtahem nad střechu každého objektu. Nucený odtah bude dimenzován na množství 

vzduchu cca 150 m3/h na 1 stání. V domech A a B je v každém 25 parkovacích stání, v každém 

z domů C, D a E je 19 stání. Příjezdy do garáží jsou po nové komunikaci (obytná zóna, 

max.rychlost 20 km/h), která se připojuje do stávající komunikace Univerzitní. 

Pro výpočet emisí jsou použity jednotné emisní faktory pro motorová vozidla uvedené v PC 

programu MEFA 06 (Mobilní Emisní FAktory, ATEM Praha, VŠCHT Praha, červen 2006). Do 

výpočtu v programu MEFA06 byly zadány intenzity dopravy předpokládající, že během hodiny 

ranní dopravní špičky odjede všech 108 parkujících vozidel. Denní intenzity dopravy jsou 

předpokládány na úrovni 2krát 108, tj. 216 jizd/den. Rychlost jízdy v garážích je uvažována 

10 km/h. Program MEFA06 má v sobě zahrnuto složení vozového parku (podíl moderních či 

dieselových vozidel) pro použité podmínky hlavního města Prahy. Do výpočtu jsou dále 

zahrnuty víceemise ze studených startů. Emisní toky z parkovacích stání v garážích jsou 

uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 19: Emise z z navazující dopravy – garáže a areálové komunikace 
Emise Emise NOx PM10 benzen 

g/h špičky 14,84 0,68 1,08 
g/den 29,7 1,36 2,14 
kg/rok 10,84 0,5 0,78 

 
Z tabulky vyplývá, že nejvyšší emisní hmotnostní tok z garáží připadá na oxidy dusíku, 

kterých bude emitováno z pojezdu na parkovacích stáních cca 11 kg/rok. Emise benzenu a 

částic PM10 činí necelý kg/rok. Přestože v případě emisí PM10 se jedná pouze o primární částice 

obsažené ve výfukových plynech, lze tyto emise označit za nevýznamné. Kvantifikace 

sekundární prašnosti by byla spekulativní. Celkový emisní tok by měl do budoucna klesat 

v souvislosti s postupující obnovou vozového parku. Celkově lze emisní toky z provozu záměru 

označit za relativně velice nízké odpovídající celkovému počtu 108 stání a délce pojezdu 

v garážích. 

Do modelování imisních příspěvků jsou zahrnuty pojezdy navazující dopravy také na 

veřejných komunikacích. Emisní toky odpovídající intenzitám dopravy a jízdnímu režimu jsou po 

přepočtu na úsek dlouhý 1 km uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 20: Emise z navazující dopravy na veřejných komunikacích 
Emise (kg/den)*  

NOx PM10 Benzen 
obslužná komunikace – rychlost jízdy 20 
km/h 

296,4 7,8 14,2 
veřejné komunikace – rychlost jízdy 50 km/h 273,2 7 7 

* emise z úseku o délce 1 km 
 

Referenční body 

Příspěvky k imisním koncentracím byly počítány v následujících 6 referenčních bodech 

umístěných do míst nejbližší obytné zástavby: 

Referenční bod č. 1 Univerzitní č.p. 686 
Referenční bod č. 2 Bakalářská č.p. 650/27 
Referenční bod č. 3 Univerzitní č.p. 683 
Referenční bod č. 4 Akademická č.p. 663 
Referenční bod č. 5 Rektorská  č.p. 559/6 
Referenční bod č. 6 Malešická  č.p.  584/67 

Umístění referenčních bodů je patrné z přílohy 1 rozptylové studie, která je součástí příloh 

Oznámení jako Studie č. 1. Výpočet je dále proveden, vzhledem k charakteru bytových domů, 

ve výšce jednotlivých obytných pater. 

Imisní limit 

Posouzení vlivu všech emisních zdrojů na kvalitu ovzduší je provedeno přepočtem emisních 

vydatností z jednotlivých zdrojů emisí na imisní koncentrace a porovnáním imisních koncentrací 

s imisními limity. V nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality 
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ovzduší, jsou stanoveny imisní limity pro vybrané znečišťující látky. Zmíněné nařízení vlády 

obsahuje dále hodnoty horní a dolní meze pro posuzování. 

Tab. 21: Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost 
překročení za rok 

1 hodina 200 µg/m3
 18 Oxid dusičitý 

1 kalendářní rok 40 µg/m3 - 
24 hodin 50 µg/m3 35 PM10 1 kalendářní rok 40 µg/m3 - 

 

Tab. 22: Horní a dolní meze posuzování 

Znečišťující látka Doba průměrování Horní mez Dolní mez 

1 hodina 140 µg/m3 / 181) 100 µg/ m3 / 181) Oxid dusičitý 
1 kalendářní rok 32 µg/m3

 26 µg/m3 
24 hodin 30 µg/ m3 / 71)

 20 µg/ m3 / 71) PM10 1 kalendářní rok 14 µg/m3
 10 µg/m3 

1) Povolený počet překročení za kalendářní rok 

 

Zhodnocení příspěvku k imisním koncentracím 

Nejbližší imisní stanicí je stanice Praha 10 Šrobárova umístěná cca 2,3 km jihozápadním 

směrem od zájmové lokality. Vzhledem k naprosté odlišnosti dopravního zatížení obou lokalit ji 

však lze považovat za málo reprezentativní. Pro vyhodnocení současného imisního zatížení 

škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové lokalitě jsou využity výsledky modelování 

imisních koncentrací znečišťujících látek na území hlavního města Prahy modelem ATEM, 

aktualizace rok 2010. 

Jiným podkladem pro posouzení imisního pozadí je Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP 

uvedené ve Věstníku MŽP 04/2010, kterým se vymezují oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

V příloze 2 rozptylové studie, která je součástí příloh Oznámení jako Studie č. 1, jsou 

grafická znázornění imisních příspěvků provozu posuzovaného zařízení. 

Imise při výstavbě 

• Zhodnocení imisních příspěvků oxidu dusičitého 

Imisní příspěvky způsobené stavební mechanizací a staveništní dopravou se budou 

pohybovat v případě maximálních hodinových imisí oxidu dusičitého u nejbližší obytné zástavby 

na úrovni 2 až 3 μg/m3. V případě průměrných ročních imisí oxidu dusičitého se pohybuje imisní 

příspěvek stavební mechanizace a nákladní dopravy na úrovni setin až maximálně desetin 
μg/m3. 

Lze předpokládat, že imisní příspěvek k maximálním hodinovým i průměrným ročním imisím 

NO2 v období výstavby záměru nezpůsobí překročení platných imisních limitů, které jsou dle 

modelu ATEM v pozadí s rezervou plněny. 
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• Zhodnocení imisních příspěvků suspendovaných částic PM10 

Primární imisní příspěvky staveništní dopravy v období výstavby záměru se budou 

pohybovat v případě maximálních denních imisí suspendovaných částic PM10 na úrovni desetin 

μg/m3 a v případě průměrných ročních imisí na řádové úrovni nejvýše setin μg/m3. Hodnoty 

odpovídají relativně vyšším emisím PM10 z nákladních dieselových vozidel. 

Kritickou znečišťující látkou při výstavbě jsou suspendované částice PM10. Emisní faktory 

umožňují však vypočíst imisní příspěvky pouze z primárních zdrojů. Sekundární znečištění 

ovzduší, neboli znovuzvíření usazených částic, závisí na řadě dalších faktorů jako je množství 

volné složky na ploše, na velikostním složení usazeného prachu, vlhkosti, na rychlosti větru atp. 

Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších 

koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 

m/s. Tyto stavy lze v místě výstavby očekávat cca po dobu 3,7 % doby trvání v roce. Také 

modelování těchto imisí je problematické. U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů 

takový, že výpočtové stanovení má řádové chyby a tím nulovou výpovědní sílu. Pro odhad 

imisních příspěvků prachu lze využít výsledků imisních měření provedených v okolí staveb 

metra. Imisní měření samozřejmě zahrnují primární i sekundární částice i sekundární prašnost. 

Imisní příspěvek k maximálním denním imisím v době sucha lze odhadnout na desetiny 

mikrogramu až maximálně 1 μg/m3. 

V modelovém zpracování znečištění ovzduší v Praze (model ATEM) nejsou maximální denní 

imise suspendovaných částic frakce PM10 počítány. Území pod správou stavebního úřadu 

městského úřadu Praha 10, pod jehož působnost řešená lokalita spadá, není zahrnuto mezi 

oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodu překročení maximálního denního limitu 

pro suspendované částice PM10 (tam spadá překročením ročního limitu pro oxid dusičitý).  

Imisní příspěvky k maximálním denním imisím nelze navíc jednoduše sčítat s hodnotami 

imisního pozadí. Imisní příspěvky staveništní dopravy na úrovni maximálně desetin 
mikrogramu a imisní příspěvky celkové sekundární prašnosti odhadnuté na maximálně 
1 mikrogram lze považovat za přijatelné vzhledem k podlimitním hodnotám pozadí a vzhledem 

k časové omezenosti tohoto zdroje emisí.  

V poslední aktualizaci modelu ATEM rok 2010 nejsou publikovány výsledné imisní 

koncentrace PM10 v jednotlivých výpočtových bodech. Zveřejněno je pouze pole imisních 

koncentrací. V řešené lokalitě místa výstavby i blízkého okolí spadají výsledné průměrné roční 

imisní koncentrace PM10 do podlimitního rozmezí 20 až 25 μg/m3. 

Emise z výstavby řešeného záměru nezpůsobí překročení imisního limitu ročního pro 

suspendované částice PM10, který je v pozadí s rezervou plněn. 
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Imise při provozu 

Zdrojem imisních příspěvků v období provozu bytových domů Malešický háj bude pouze 

navazující automobilová doprava. Projektovaný počet parkovacích stání činí 108 stání. 

• Zhodnocení imisních příspěvků oxidu dusičitého 

Imisní příspěvky způsobené provozem záměru se budou pohybovat v případě 

maximálních hodinových imisí oxidu dusičitého u nejbližší obytné zástavby v rozmezí 0,4 až 1,4 
μg/m3. V případě průměrných ročních imisí oxidu dusičitého se pohybuje imisní příspěvek 

provozu řešeného záměru na úrovni setin mikrogramu, v rozmezí 0,017 až 0,037 μg/m3. 

Rozdíly v hodnotách imisních příspěvků v jednotlivých obytných podlažích jsou zanedbatelné. 

Lze předpokládat, že imisní příspěvek k maximálním hodinovým i průměrným ročním 

imisím NO2 v období provozu záměru nezpůsobí překročení platných imisních limitů, které jsou 

dle modelu ATEM v pozadí s rezervou plněny. 

• Zhodnocení imisních příspěvků suspendovaných částic PM10 

Zdrojem emisí je pouze navazující automobilová doprava, vypočítané imisní příspěvky mají 

původ v primárních emisích částic frakce PM10 obsažených ve výfukových plynech 

z automobilové dopravy. 

Imisní příspěvky provozu záměru se budou pohybovat v případě maximálních denních imisí 

suspendovaných částic PM10 na úrovni setin mikrogramu. V případě průměrných ročních imisí 

jsou imisní příspěvky ještě o řád nižší, na úrovni nanogramů. Hodnoty těchto imisních příspěvků 

lze označit za nevýznamné bez ohledu na hodnoty imisního pozadí. 

Je nutné si dále uvědomit, že se jedná o imisní příspěvky vypočítané z primárních emisí, tj. 

z emisí obsažených ve výfukových plynech. Dalším zdrojem emisí tuhých částic je v případě 

automobilové dopravy dále uvolňování částic z otěrů pneumatik, brzd a vozovek. V neposlední 

řadě se na imisním příspěvku bude podílet resuspenze. Imisní příspěvek z těchto obtížně 

modelovatelných zdrojů lze odhadnout v případě provozu bytových domů Malešický háj na 

řádové úrovni setin až desetin mikrogramu. Tyto částice mající především mechanický 

původ vzniku (mechanické odloučení částic z pneumatik, brzdových destiček, povrchů vozovek 

či zvíření částic podléhajících sedimentaci) budou tvořit relativně hrubou frakci (2,5 až 10 µm). 

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví zasluhují pozornost však především částice ultrajemné (pod 

0,1 µm) a jemné (0,1 až 2,5 µm). Tyto utrajemné a jemné částice jsou v emisích z automobilové 

dopravy zastoupeny především v primárních emisích ze spalovacích procesů. 

V modelovém zpracování znečištění ovzduší v Praze (model ATEM) nejsou maximální denní 

imise suspendovaných částic frakce PM10 počítány. Území pod správou stavebního úřadu 

městského úřadu Praha 10, pod jehož působnost řešená lokalita spadá, není zahrnuto mezi 

oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodu překročení maximálního denního limitu 
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pro suspendované částice PM10 (tam spadá překročením ročního limitu pro NO2). Na imisní 

stanici Šrobárova byla v posledním zveřejněném roce zjištěna 36. nejvyšší denní imise na 

úrovni 41,0 μg/m3. 

Imisní příspěvky k maximálním denním imisím navíc nelze jednoduše sčítat s hodnotami 

imisního pozadí. Výsledné imisní příspěvky navazující dopravy k bytovým domům na úrovni 
setin mikrogramu lze označit za zanedbatelné, které ani spolu s imisním příspěvkem 

sekundární prašnosti na maximálně desetiny mikrogramu, nezpůsobí překročení platného 

imisního limitu pro maximální denní imisi PM10 

Emise z provozu Bytových domů Malešický háj nezpůsobí překročení imisního limitu ročního 

pro suspendované částice PM10, který je v pozadí s rezervou plněn. 

• Zhodnocení imisních příspěvků benzenu 

Imisní příspěvky způsobené provozem záměru se budou pohybovat v případě průměrných 

ročních imisí na zanedbatelné úrovni maximálně nanogramů/m3. 

Lze předpokládat, že imisní příspěvek provozu řešeného záměru Bytové domy Malešický háj 

k průměrným ročním imisím benzenu na úrovni maximálně nanogramů po zprovoznění 

nezpůsobí překročení imisního limitu ročního pro benzen, který je v řešené lokalitě hluboko pod 

imisním limitem. 

Závěr 

V rámci provozu řešeného záměru „Bytové domy Malešický háj“ bude jediným zdrojem emisí 

navazující automobilová doprava. Vytápění a teplá voda budou zajištěny napojením na CZT. 

K nejvýznamnějším škodlivinám obsaženým ve výfukových plynech z automobilové dopravy, 

pro které je tato rozptylová studie řešena, patří oxidy dusíku, benzen a suspendované částice 

PM10.  

Rozptylová studie řeší imisní příspěvky v období výstavby i provozu záměru. Zdrojem emisí 

budou podzemní garáže v každém objektu a dále navazující doprava realizovaná na 

venkovních komunikacích. V rámci řešeného záměru vznikne v pěti navrhovaných objektech 

108 nových parkovacích stání. Celkově lze emise z provozu řešeného záměru Bytové domy 

Malešický háj, které odpovídají nevýrazným intenzitám navazující dopravy, označit za relativně 

velice nízké. 

Na základě vyhodnocení výsledků rozptylové studie lze předpokládat, že příspěvky výstavby 

i provozu řešeného záměru k průměrným ročním i maximálním imisím oxidu dusičitého, 

suspendovaných částic PM10 a benzenu nezpůsobí překročení příslušných imisních limitů, které 

jsou v pozadí plněny. Hodnoty imisních příspěvků z výstavby i provozu řešeného záměru lze 

označit za nevýznamné. 
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Celkově z hlediska vlivů na ovzduší lze řešený záměr „Bytové domy Malešický háj“ v daných 

místních podmínkách označit za přijatelný a za vyhovující stávající legislativě v oblasti ochrany 

ovzduší. 

 

B.III.2. Odpadní vody 

Navrhovaná lokalita spadá do povodí ÚČOV Praha. Odpadní a dešťové vody jsou v širším 

zájmovém území odváděny oddílnou kanalizační soustavou. 

V navrhovaném areálu budou vznikat následující odpadní vody: 

1. splaškové odpadní vody, 

2. čisté dešťové vody ze střech, 

3. dešťové vody z  komunikací. 

B.III.2.a Splaškové vody 

Etapa stavby 

U míst soustředěné stavební činnosti budou umístěny mobilní chemické záchody podle 

potřeb zhotovitele stavby. Po vybudování nové kanalizační přípojky budou splaškové vody ze 

sociálního zařízení stavby odvedeny do stávající splaškové kanalizace. 

Etapa provozu 

Splaškové vody (odpadní vody obsahující splašky z koupelen, WC, technické a občanské 

vybavenosti) budou odváděny do stávající splaškové stoky DN300 vedené v ulici Univerzitní. 

Na kanalizaci se napojí běžné zařizovací předměty s normálním znečištěním odpadních vod 

bez nutnosti předčištění odpadních vod před vypuštěním do veřejné kanalizace (umyvadla, 

vany, sprchové mísy, dřezy a klozety).  

Stoka splaškové kanalizace bude prodloužena o cca 25 m a bude ukončena revizní šachtou 

v nové komunikaci. Na nový úsek se napojí dvě přípojky splaškové kanalizace DN 200, 

zakončené šachtou s poklopem v zeleni vedle komunikace. 

Množství odpadních vod (splaškových) 

Množství splaškových odpadních vod vychází z bilance potřeby vody uvedené v kapitole 

B.II.2:   => Denní množství splaškových vod: Qden = 58,7 m3/den 
=> Roční množství splaškových vod Qrok = 21 407 m3/rok. 

B.III.2.b Dešťové vody 

Etapa výstavby 

Hlavní vliv na odtok srážek v průběhu výstavby bude mít postup a způsob realizace HTÚ, 

kvalita provedení dočasné kanalizace a retence.  
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Dešťové vody z prostoru staveniště (stavební jámy) budou drenážním potrubím svedeny do 

dočasné akumulační jímky a z ní budou čerpány mimo oblast staveniště a likvidovány vsakem. 

Etapa provozu 

Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch (zámková dlažba) budou likvidovány 

vsakem na pozemku záměru. Celková délka povrchového drénu průřezu 0,5 x 0,7 m (š. x hl.) 

podél komunikace bude 239 m.  

Retenční objem kameniva frakce 16 - 32 = 30 % objemu kameniva 

Retenční objem drénu = 0,5 x 0,7 x 239 x 0,30 = 25,1 m3 

Dešťové vody z konstrukcí střech a teras bytových domů budou, na základě výsledků 

hydrogeologického průzkumu, který bude realizovaný v rámci DSP vsakovány ve vsakovacích 

jímkách nebo zadržovány v retenčních jímkách a regulovaně vypouštěny do stávající dešťové 

stoky DN300 vedené v ulici Univerzitní. Retenční jímky budou osazeny jako podzemní nádrže s 

regulací odtoku a budou umístěny před revizní šachtou na domovní části přípojky: 

Bytový dům A+B  

Minimální objem retence je 12,3 m3. 

Vnitřní rozměry jímky z vodostavebního betonu (š x d x h) = 2,3 x 2,3 x 3,0 m. 

Rozměry vsakovacího žebra s výplní kamenivem by byly (š x d x h) = 1 x 25 x 2 m. 

Bytový dům C+D+E 

Minimální objem retence je 17,4 m3. 

Vnitřní rozměry jímky z vodostavebního betonu = 2,7 x 2,7 x 3,0 m (š x d x hl.). 

Rozměry vsakovacího žebra s výplní kameniva by byly (š x d x h) = 1 x 36 x 2 m. 

Dešťové vody z vjezdové rampy do 2.pp objektu E (pod úrovní dešťové kanalizace) budou 

liniovou vpustí svedeny do akumulační jímky, z které budou přečerpávány do dešťové 

kanalizace. Dešťové odpady z teras budou vybaveny sifóny s mechanickou zápachovou 

uzávěrkou.  

Stoka dešťové kanalizace bude prodloužena o cca 25 m a bude ukončena revizní šachtou 

v nové komunikaci. Na nový úsek se napojí dvě přípojky dešťové kanalizace DN200, zakončené 

šachtou s poklopem v zeleni vedle komunikace. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny odtokové poměry v zájmovém území před realizací a 

po realizaci záměru. 

Tab. 23: Odtokové poměry v zájmovém území před realizací záměru 

Povrch Plocha 
[m2] 

Roční objem 
srážek 

[m3/rok] 
Odtokový 
koeficient 

Odtok 
[m3/rok] 

Trvalý travní porost 8 675 0,6 0,05 260 
CELKEM 8 675 - - 260 
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Tab. 24: Odtokové poměry v zájmovém území po realizací záměru – varianta retence 
Typ plochy m2 m3/m2/rok Odtokový 

koeficient Odtok m3/rok 

Zastavěná plocha 2 612 0,6 0,9 1 410 
Zpevněná plocha – betonová dlažba 476 0,6 0,8 228 
Zpevněná plocha – zámková dlažba 1 454 0,6 0,6 523* 

Plocha zeleně 4 133 0,6 0,05 124 
Celková plocha řešeného území 8 675   2 286 

Vsakování – cca 50%*    - 262 
Výsledný povrchový odtok    2 025 

*Tyto dešťové vody budou odvedené do povrchového vsakovacího drénu o celkové délce 239 m. 

 

Tab. 25: Odtokové poměry v zájmovém území po realizací záměru – varianta vsakování srážek 
Typ plochy m2 m3/m2/rok Odtokový 

koeficient Odtok m3/rok 

Zastavěná plocha 2 612 0,6 0 0 
Zpevněná plocha – betonová dlažba    476 0,6 0,8   228 
Zpevněná plocha – zámková dlažba 1 454 0,6 0,6    523* 

Plocha zeleně 4 133 0,6 0,05   124 
Celková plocha řešeného území 8 675       876 

Vsakování – cca 50%*      - 262 
Výsledný povrchový odtok        614 

*Tyto dešťové vody budou odvedené do povrchového vsakovacího drénu o celkové délce 239 m. 

 

Změna odtokových poměrů 

Oproti původnímu stavu ve variantě bez retence dojde k zvýšení povrchového odtoku ze 

zájmového území o cca 1 765 m3/rok. Což znamená že dotace podzemních vod se sníží jen o 

cca 0,056 l/s. 

Oproti původnímu stavu nedojde k výraznému zvýšení povrchového odtoku z území, 

v důsledku použití povrchového vsakovacího drénu, kam se budou odvádět dešťové vody ze 

zpevněných ploch ze zámkové dlažby (počítáme zde s 50 % vsakem) a vysokému zastoupení 

ploch zeleně. 

Oproti původnímu stavu ve variantě vsakování srážek dojde k zvýšení povrchového odtoku 

ze zájmového území jen o cca 352 m3/rok. Což znamená že dotace podzemních vod se sníží 

pouze o cca 0,019 l/s. 

Pro zjištění zda je v lokalitě možné vsakování v uvažovaném rozsahu, bude udělán podrobný 

hydrogeologický průzkum aby se zjistila přesná úroveň hladiny podzemní vody.  
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B.III.3. Odpady 

Etapa výstavby 

S veškerými odpady, které během stavby vzniknou, bude nakládáno ve smyslu ustanovení 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním znění, vyhlášky č. 381/2001 Sb. v aktuálním 

znění, vyhlášky č. 383/2001 Sb. v aktuálním znění. 

Při výstavbě stavebních objektů vznikne řada odpadů, z nichž budou převládat zejména 

výkopová zemina, zdivo, kámen, zbytky stavebních materiálů, obalové materiály, kovy, dřevo a 

kabely. U odpadů bude snaha o maximální míru využití, případně recyklace. 

V následující tabulce jsou odpady klasifikovány podle Katalogu odpadů (Vyhlášky 

č. 381/2001 Sb.) s návrhem na způsob nakládání s odpady.  

Tab. 26: Základní přehled odpadů vznikajících při výstavbě 
Kód 

odpadu Druh odpadu Kategorie Nakládání s odpady 

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky N Odstranění 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 12 O Odstranění 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace/odstranění 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace/odstranění 

15 01 03 Dřevěné obaly O recyklace/odstranění 
15 01 04 Kovové obaly O Recyklace 
15 01 05 Kompozitní obaly O Recyklace/odstranění 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné N Odstranění 

17 01 01 Beton O Recyklace/odstranění 
17 01 02 Cihly  O Recyklace/odstranění 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky  O Recyklace/odstranění 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky N/O Recyklace/odstranění 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O Recyklace/odstranění 

17 02 01 Dřevo  O Recyklace 
17 02 02  Sklo O Recyklace 

17 02 03 Plast O Recyklace 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace/odstranění 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O Recyklace/odstranění 
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N Odstranění 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O Využití/recyklace 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03 O Recyklace/odstranění 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry O Recyklace/odstranění 

17 09 03* 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné 
látky 

N Recyklace/odstranění 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O Recyklace/odstranění 
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Kód 
odpadu Druh odpadu Kategorie Nakládání s odpady 

20 01 01 Papír a lepenka  O Recyklace 
20 01 02 Sklo  O Recyklace 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N Odstranění 
20 01 39  Plasty O Recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Odstranění 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Využití 
   Vysvětlivky: O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 

 

Etapa provozu 

Vzhledem k nevýrobnímu charakteru záměru budou za standardních podmínek vznikat 

běžné komunální a zahradní odpady. 

Přehled očekávaných druhů vznikajícího odpadu a jejich zatřídění podle Katalogu odpadů je 

uveden v následující tabulce. 

Tab. 27: Základní přehled odpadů vznikajících při provozu 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie Způsob nakládání 

12 01 01 Kovy  O R 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje N Z 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O R / Z 
15 01 02 Plastové obaly O R / Z 
15 01 04 Kovové obaly O R / Z 
15 01 05 Kompozitní obaly O R / Z 
15 01 07 Skleněné obaly O R / Z 

15 02 01* Sorbenty, upotřebené čistící tkaniny, filtrační materiál, 
ochranné tkaniny N Z 

20 01 01 Papír O R 
20 01 02 Sklo (bílé, barevné) O R 
20 01 39 Plast O R 
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N Z 
20 01 39 Plasty O R 

20 02 Odpady ze zahrad a parků O V / R 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O V 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Z 
20 03 03 Uliční smetky O Z 
20 03 07 Objemový odpad O V / R 

     Vysvětlivky: O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad, R – recyklace, Z – předáno k odstranění oprávněné firmě, V - využití 
 

Nakládaní s odpady 

Období výstavby 

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během 

výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu 
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s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění 

kategorizace vzniklých odpadů. 

Dodavatel stavby provádějící výstavbu nových objektů musí mít zajištěn odběr všech odpadů 

k využití nebo odstranění. Nebezpečné odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v aktuálním znění. 

Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů 

odpadů vznikajících během realizace stavby. 

Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky 

č.383/2001 Sb., o podobnostech nakládání s odpady. Pro shromažďování uvedených druhů 

odpadů je nutné zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich 

vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. 

Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu 

znehodnocení nebo úniku. Původce stavebního odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout 

k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. 

Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí 

mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu 

přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 

Období provozu 

Vystavěním plánovaného obytného souboru naroste počet obyvatel o cca 250 osob. Na 

jednoho obyvatele byl pro kapacitní výpočty předpokládán vznik komunálního odpadu v 

množství 42 l/osobu za týden to znamená cca 10 500 l směsného odpadu/týden, četnost 

vyvážení nádob na směsný odpad byla stanovena na 2 x za týden. Podle těchto předpokladů 

jsou navrženy nádoby pro směsný komunální odpad o objemu 1 100 litrů (kontejner, rozměry 

1360 x 1220 x 1465 mm). Pro každý dům A-E je navržena jedna nádoba s četností vyvážení 2 x 

za týden. 

Nádoby pro shromažďování směsného komunálního odpadu jsou umístěny v zastřešeném 

stání při komunikaci mezi domy B a C. Toto místo je jednoduše přístupné sběrným vozům. 

Počet navržených nádob vychází z celkového navrhovaného počtu osob v domě. Nádoby pro 

tříděný odpad - sklo, papír, plasty a kartony jsou umístěny společném stanovišti na nároží ulic 

Univerzitní a Prorektorská, ve vzdálenosti cca 120 m od domu A.   

Odděleně bude shromažďován a tříděn nebezpečný odpad, který bude předán v určenou 

dobu na městem označeném místo.  

Stanoviště pro velkoobjemových kontejnery je určeno městskou částí na nároží ulic 

Rektorská a Bakalářská, ve vzdálenosti cca 230 m od domu E. 

Nakládání s komunálním odpadem území hlavního města Prahy se řídí Obecně závaznou 

vyhláškou hlavního města Prahy č. 5/2007 Sb., kterou se stanoví systém shromažďování, 
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sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území 

hl. m. Prahy. 

Další odpady, které mohou v objektu vznikat v souvislosti s provozem obytného domu, 

budou zneškodňovány firmami zajišťujícími opravy a servisní služby. Bude se jednat zejména o 

odpady z technologických zařízení. 

B.III.4. Ostatní: Hluk, vibrace 

B.III.4.a Hluk 

Pro potřeby Oznámení zpracoval Ing. Jaroslav Pazderka hlukovou studii pro hluk z dopravy, 

dopravy v klidu a stacionárních zdrojů a hlukovou studii pro hluk ze stavební činnosti, které jsou 

součástí příloh Oznámení jako Studie č. 2a a č. 2b.  

Hluková studie obsahuje stanovení a posouzení hlukových poměrů v chráněném venkovním 

prostoru a venkovním prostoru staveb, souvisejících s uvažovanou výstavbou areálu „Bytové 

domy Malešický Háj“ k.ú.Malešice, při ulici Univerzitní a Bakalářská. V lokalitě jsou dokončeny 

nebo dokončovány bytové domy jiných projektů (Malešická stráň, Malešice – Rektorská ). 

Cílem je vyhodnotit vliv nově uvažovaného obytného souboru na okolní venkovní chráněné 

prostředí a venkovní prostředí staveb. Pro potřeby tohoto posouzení byla orientačně zjištěna 

současná hluková situace v lokalitě. 

Měření hluku z automobilové, železniční a letecké dopravy v místě plánované výstavby bylo 

provedeno Ing. Martinem Šílem a Matějem Krýzou, INECO průmyslová ekologie s. r. o., 

v období od 19. do 20. 4. 2011. Protokol měření hluku je přiložen jako Studie č. 6. 

Limity a zdroje hluku 

Limity hluku 

Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Sledovanými místy 

(kontrolní body výpočtu) jsou nejbližší bytové a rodinné domy dotčené lokality – 2 m před 

fasádami objektů s okny (venkovní chráněný prostor staveb) a na hranici pozemků R.D. 

(venkovní chráněný prostor). 

Tab. 28 Požadavky na venkovní chráněný prostor 

Veličina 
Chráněný venkovní prostor 
a venkovní prostor staveb 

technologické zdroje 

Chráněný venkovní prostor 
a venkovní prostor staveb 

doprava veř. kom. 
Základní hladina akust. 

tlaku LAeqT 
50 50 

Korekce 0 + 5 
Korekce na noční dobu 

22,00 – 6,00 hod - 10 - 10 

max. přípustná LAeqT 
50 (den, 8hlučná hodina) 

40 (noc,1hlučná hodina) 
55 (celý den) 
45 (celá noc) 
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Zdroje hluku 

• Doprava vně obytného souboru: relativně klidnou lokalitu bez zřejmých stacionárních 

zdrojů hluku, s obslužným provozem na místních veřejných komunikacích. Na pozadí je 

(zejména v noci) rozpoznatelný příspěvek hluku z provozu na silnici č.12 Českobrodská a 

železnice, vzdálených cca 250 m severně přes lesopark.  

V rámci měření hluku z dopravy provedeného v období od 19. do 20. 4. 2011 bylo 

zjištěno následující: 

Místo měření:  měřené místo č. 1) v místě plánovaného bytového domu B, který je 

situován v severozápadní části pozemku, výška 8 m.  

   měřené místo č. 2) v místě plánovaného bytového domu E, který je 

situován ve východní části pozemku, výška 3 m. 

- den:  měřené místo č. 1) LAeq,T = 47,9 dB 

měřené místo č. 2) LAeq,T = 46,9 dB 

- noc: měřené místo 1) LAeq,T = 46,3 dB 

měřené místo 2) LAeq,T = 45,2 dB 

 
Hlavní zdroje hluku: automobilová doprava (převážně ze silnice č. 12 – Českobrodská a 

ulic Univerzitní a Bakalářská), železniční doprava z žižkovského nákladního nádraží a 

letecký provoz (převážně z přeletů vrtulníků). 

• doprava v klidu – odjezdy a příjezdy osobních automobilů v souvislosti s uvažovaným 

provozem souboru „B.D. Malešický Háj“ – Příloha 8.3, z čehož vychází počty průjezdů na 

jednotlivých místních komunikacích areálu, k výpočtu zvolených. Poměr denních/nočních 

průjezdů je určen v poměru 1/10. Do statistiky je vřazen i omezený počet nákladních 

automobilů (odpady, obsluha). 

• stacionární (technologické) zdroje - nejsou tč. blíže specifikovány, uvádí se několik 

výduchů VZT na střechách objektů – z čehož dominantní bude odvětrání garážových 

prostor. Dalším známým zdrojem je přirozené větrání garáží přes zatlumené VZT mřížky 

a anglické dvorky, přes anglický dvorek je rovněž řešeno větrání předávací stanice. 

V této fázi přípravy stavby je hluk emitovaný stacionárními zdroji řešen požadavkově:         

 LAeq,T1m < 60 dB pro denní (24h) provoz, < 50 dB pro noční (24h) provoz (u vyústek a 

anglických dvorků VZT v blízkosti oken 55 / 45 dB). 

 

Výpočty hluku 

Podrobnosti jsou uvedeny v hlukové studii, která je v příloze toho Oznámení jako Studie č. 

2, a v protokolu o měření hluku, který je v příloze toho Oznámení jako Studie č. 6, zde uvádíme 

jen výsledky studií. 
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Stávající hlukové poměry 

V dané lokalitě je dominantní hluk automobilové dopravy na silnici č. 12 (Českobrodská) a 

železniční dopravy z žižkovského nákladního nádraží. Vzhledem ke složení a množství dopravy 

trvá hluk po celou dobu denní a noční. V době noční je menší automobilová doprava. 

Obrázek 2 Situace s vyznačením místa měření 

 

Tab. 29 Výsledné hodnoty: měřené místo č. 1 - současný stav / DEN 

Číslo 
měření: 1) 

Místo a podmínky měření: v místě plánovaného bytového domu B, který je situován ve 
severozápadní části pozemku. Měřící mikrofon byl umístěn ve výšce 8 m nad zemí a 

směřoval k silnici č. 12 (Českobrodská) a k železniční trati.  
Doba 

měření 
LA1 
(dB 

LA5 
(dB 

LA10 
(dB 

LA50 
(dB 

LA90 
(dB 

LA95 
(dB 

LA99 
(dB 

LAmin 
(dB 

LAmax 
(dB 

LAeq,16h 
(dB) 

od 6:00 do 
22:00 hod 53,9 51,3 50,0 46,8 45,2 44,9 44,4 37,6 76,3 47,9 

 

Tab. 30 Výsledné hodnoty: měřené místo č. 2 - současný stav / DEN 

Číslo 
měření: 2) 

Místo a podmínky měření: v místě plánovaného bytového domu E, který je situován ve 
východní části pozemku. Měřící mikrofon byl umístěn ve výšce 3 m nad zemí a směřoval 

k silnici č. 12 (Českobrodská) a k železniční trati.  
Doba 

měření 
LA1 
(dB 

LA5 
(dB 

LA10 
(dB 

LA50 
(dB 

LA90 
(dB 

LA95 
(dB 

LA99 
(dB 

LAmin 
(dB 

LAmax 
(dB 

LAeq,16h 
(dB) 

od 6:00 do 
22:00 hod 53,9 50,9 49,5 45,6 43,7 43,3 42,9 35,7 76,2 46,9 

 

Tab. 31 Výsledné hodnoty: měřené místo č. 1 - současný stav / NOC 

Číslo 
měření: 1) 

Místo a podmínky měření: v místě plánovaného bytového domu B, který je situován ve 
severozápadní části pozemku. Měřící mikrofon byl umístěn ve výšce 8 m nad zemí a 

směřoval k silnici č. 12 (Českobrodská) a k železniční trati. 
Doba 

měření 
LA1 
(dB 

LA5 
(dB 

LA10 
(dB 

LA50 
(dB 

LA90 
(dB 

LA95 
(dB 

LA99 
(dB 

LAmin 
(dB 

LAmax 
(dB 

LAeq,16h 
(dB) 

od 22:00 do 
6:00 hod 51,3 49,4 48,6 45,5 43,6 43,3 42,8 34,3 68,6 46,3 
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Tab. 32 Výsledné hodnoty: měřené místo č. 2 - současný stav / NOC 

Číslo 
měření: 2) 

Místo a podmínky měření: v místě plánovaného bytového domu E, který je situován ve 
východní části pozemku. Měřící mikrofon byl umístěn ve výšce 3 m nad zemí a 

směřoval k silnici č. 12 (Českobrodská) a k železniční trati.  
Doba 

měření 
LA1 
(dB 

LA5 
(dB 

LA10 
(dB 

LA50 
(dB 

LA90 
(dB 

LA95 
(dB 

LA99 
(dB 

LAmin 
(dB 

LAmax 
(dB 

LAeq,16h 
(dB) 

od 22:00 do 
6:00 hod 49,9 48,2 47,4 44,6 42,6 42,2 41,7 33,3 65,0 45,2 

 
 

Období provozu 

Obrázek 3 Body výpočtu pro nový stav – hluk jen z provozu nově uvažovaného obyt. souboru 

 
 

Tab. 33 Příspěvek hluku z provozu nové zástavby – výsledky v kontrolních bodech / DEN 
Bod výpočtu 1 2 3 4 5 6 7 

Výška (m) 5,0 5,0 10,0 5,0 8,0 3,0 3,0 
LAeqT   (dB) 43,5 39,0 33,9 27,9 28,0 39,3 32,7 

 
Tab. 34 Příspěvek hluku z provozu nové zástavby – výsledky v kontrolních bodech / NOC 

Bod výpočtu 1 2 3 4 5 6 7 

Výška (m) 5,0 5,0 10,0 5,0 8,0 3,0 3,0 
LAeqT   (dB) 35,9 31,9 27,9 21,7 23,8 30,6 24,6 
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Hluk po realizaci nové zástavby celkem 

V dané lokalitě je dominantní hluk automobilové dopravy na silnici č. 12 (Českobrodská) a 

železniční dopravy z žižkovského nákladního nádraží.  

Při místním šetření zpracovatelem hlukové studie bylo zjištěno, že se jedná o relativně 

klidnou oblast – pouze s obslužnou dopravou stávající zástavby na místních komunikacích a na 

pozadí mírně znatelný příspěvek hluku od silnice a železnice na Kolín (přes lesopark, 

vzdálenost severně od pozemku určeného k nové zástavbě je cca 250 m. 

Současná hladina akustického tlaku v prostoru stávající bytové zástavby LAeq,T < 50 dB ve 

dne a 45,2  a 46,3 dB (dominantně z dopravy) v noci.  

Podstatné je posouzení, že hluk z provozu nového obytného areálu nezpůsobí sám o sobě 

překročení legislativně stanovených hygienických limitů a v součtu zaznamenatelné zvýšení 

hlukové zátěže současné. 

 

Hluk v období výstavby 

Z předpokládaného harmonogramu výstavby byl (z hlediska hlukové zátěže okolí, 

největšího souběhu hlučných stavebních prací) vybrán časový úsek s průběžnou HSV na objekt 

E a dokončovacími pracemi (zateplování) na objekt C + D, v prostoru budoucích objektů A + B 

je současně uvažováno se zemními (základovými) pracemi. Větší přiblížení realitě bude možné 

v dalších stupních zpracovávané projektové dokumentace včetně zpřesněných ZOV, kdy může 

být vhodnější posouzení ve více fázích stavby. 

Za chráněná (výpočtová) místa při jednotlivých fázích výstavby je považován venkovní 

prostor okolních stávajících obytných staveb s tím předpokladem, že dodržení legislativních 

limitů zabezpečí rovněž max. přípustný hluk ve vnitřních chráněných prostorech při zavřených 

oknech s definovanými zvukově izolačními vlastnostmi. 

Zdroje hluku 

Dominantními zdroji budou zemní a dopravní stroje, zejména vrtání pilot, těžení a nakládání 

zeminy, odvoz. Dále připevňování tepelné izolace na fasádách s vrtáním a zatloukáním 

talířových hmoždinek. Nelze pominout ani stroje a přípravky na dělení (řezání) dřevěných, 

kovových a keramických prvků. 

Doprava - závoz stavebního materiálu a odvoz zeminy: 

Příjezdová trasa ke stavbě využívaná pro zásobování stavby (nákladní doprava) je navržena 

z  oblasti průmyslové zóny Malešice: ulice Průmyslová – Černokostelecká – Dřevčická – 

Malešická – Rektorská – Univerzitní – oplocené staveniště.  

Příjezdová trasa pro osobní automobily a pro pěší přístup po dobu výstavby je navržena 

z ulice Univerzitní. Parkování osobních automobilů po dobu výstavby je navrženo v oploceném 

areálu staveniště.  
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Doprava bude realizována po hlavních komunikacích města, kde se svým denním hlukovým 

příspěvkem prakticky neprojeví. Posouzena je hluková dopravní zátěž v okolí místní 

komunikace Univerzitní (platí i pro ulici Rektorskou), hluk z oploceného areálu stavby je zvláště 

stavební činnosti (včetně vnitřní dopravy). 

Limity hluku 

Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. 

Tab. 35 Požadavky na chráněný venkovní a vnitřní prostor staveb 

Veličina 
Venkovní prostor 

staveb, stavby pro 
bydlení, hluk ze 

stavební činnosti 

Venkovní prostor 
staveb, stavby pro 

bydlení, dopravní hluk-
veřejné komunikace 

Vnitřní prostor staveb 
obytné místnosti 
hluk z venkovní 

stavební činnosti 
zákl. hladina akust. tl.A 

LAeqT 
50 50 40 

korekce na místní 
podmínky/stavbu (7-21h) + 15 +5 0 

Hyg.limit LAeqT ( dB ) 65 ( den ) 55 ( den ) 40 ( den ) 

Poznámky : stanoví se pro denní dobu 7,00 – 21,00 hod., [ 1 ] korekce na zkrácenou dobu se u této stavby 
nepoužije. Venkovní prostor staveb je míněn cca 2 m před fasádami chráněných objektů – staveb pro bydlení. 

 

Použité stavební mechanismy 

V době zpracování Studie nebyl ještě znám podrobnější harmonogram výstavby a tudíž 

může dojít ke změně nasazených mechanismů a dílčího postupu  výstavby.  

Pro bezpečnost výpočtu bylo uvažováno se současným nasazením uvažovaných strojů, 

mechanismů a nářadí po dobu 7,00 – 21,00 hodin (s jejich hladinami akustických výkonů dle 

hodinového využití dle následující tabulky). 

U těžkých nákladních automobilů byla použita v korekce + 3 dB 

Tab. 36 Hlukové údaje pravděpodobně použitých mechanismů 
stroj - nářadí provoz / den 10 m 1 – 3m *LWA 

rypadlo (lžíce cca 0,5 m3 ) 6 hod 80 90 95 
nakladač 6 hod 80 90 95 

vrtná souprava pro piloty 5 hod 85 95 100 
nákladní automobil stojící 3 hod - 7,5m 80 85 
nákladní automobil jízda max.36 průjezdů - Hluk+  

čerpadlo na beton 5 hod 70 85 90 
autojeřáb 3 hod 75 85 85 

věžový jeřáb 6 hod 65 78 85 
cirkulárka 2 hod 85 95 90 

ruční nářadí – vrtání do zdiva 6 hod - 88 95 
    * s přihlédnutím k provozní době a Nařízení vlády č. 198/2006 Sb umístění strojů: předběžné 
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Výpočtová simulace strojů, automobilů a nářadí ve zvoleném časoprostoru výstavby 

předpokládá nasazení: 

    1 rypadlo, 1 nakladač 
3 provozně stojící nákladní automobily 
1 vrtná souprava - piloty 
   pojezdy nákladních automobilů 
1 čerpadlo na beton 
1 autojeřáb, 1 věžový jeřáb 
1 okružní pila, truhlářská, zámečnická a klempířská prac 
v uzavřeném přístřešku 

2 místa vrtání do zdiva – připevnění fasádního zatepl. systému 
 

Výpočty hluku ze stavební činnosti 

Obrázek 4 Situace pro výpočet  

 
 

Tab. 37 Výsledky pro denní stavební činnost (dB) 
č. místa 
výpočtu 

výška 
m 

LAeqT výpoč. 
doprava 

LAeqT výpoč. 
stroje. 

LAeqT celk. 
součtová 

Posouzení dle 
části 3 

1 5,0 51,3 38,4 51,3 vyhovuje 
2 5,0 46,3 60,0 60,2 vyhovuje 
3 10,0 46,8 61,4 61,6 vyhovuje 
4 5,0 43,3 58,0 58,1 vyhovuje 
5 8,0 41,8 57,5 57,7 vyhovuje 
6 3,0 37,5 54,2 54,3 vyhovuje 
7 3,0 33,9 54,4 54,4 vyhovuje 
8 1,5 33,5 46,9 47,1 vyhovuje 
Pozn. protihlukové úpravy již zahrnuty do zadání výpočtu. 
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Pro účely této studie byl vybrán dominantní časový souběh stavebních prací z hlediska 

hlukové zátěže pro nejbližší chráněný venkovní prostor a prostor staveb. Vychází ze současně 

získaných poznatcích o budoucí výstavbě. Skutečnost bude zřejmě obdobná simulované situaci 

a bude znamenat spíše bezpečnější plnění hlukových hygienických limitů pro dotčené chráněné 

nejbližší okolí uvažované stavby 

Závěry akustické studie 

Na základě posouzení současné hlukové zátěže a výpočtu předpokládaného hluku 

z provozu nově uvažované zástavby bytových domů Malešický Háj v dotčené lokalitě lze 

očekávat, že příspěvek hluku z interní dopravy (místní komunikace) a předpokládaných 

technologických zdrojů nově uvažovaného komplexu staveb celkovou hlukovou zátěž dotčené 

lokality zvýší minimálně a tak, že tato bude nadále pod hygienickým, legislativně stanoveným 

limitem. 

Při dodržení zadávacích podmínek této studie, tj. zejména počtu a druhu stavebních strojů a 

automobilů, dodržení harmonogramu výstavby, prací pouze v denní době a při realizaci 

protihlukových opatření je z výsledků akustických výpočtů a posouzení hlukových příspěvků 

stavební činnosti zřejmé, že tento hluk by neměl způsobit překročení max. přípustných hodnot 

hlukové zátěže v okolním chráněném venkovním prostředí staveb. Tím se předpokládá 

současné dodržení hygienických limitů hluku i ve vnitřních chráněných prostorech okolních 

bytových domů (při zavřených oknech s běžnou neprůzvučností  R ≥ 30dB ). 

 

B.III.4.b Vibrace 

Záměr nebude zdrojem vibrací. 

 

B.III.5 Doplňující údaje 

Rizika havárií 

Možností havárie v období výstavby je únik paliva nebo oleje ze stavebních strojů, resp. 

v období provozu z osobních automobilů. V případě úniku ropných látek bude únik likvidován 

vhodným sorbentem, příp. bude kontaminovaná zemina odtěžena a dále s ní bude nakládáno v 

souladu s platnou legislativou. 

Jiné havárie nejsou v případě dodržení obecně platných předpisů předpokládány. Veškeré 

nestandardní situace budou řešeny dle platné legislativy. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

Záměrem je výstavba čistě obytného souboru při ulicích Univerzitní a Bakalářská. Zájmové 

území se nachází v k.ú. Malešice, městská část Praha 10 - Malešice. 

V řešeném území jsou navrženy dva samostatné bytové domy A+B a C+D+E, které se 

v nadzemní části rozdělují na celkem pět domů označených A-E, celkem s cca 100 bytovými 

jednotkami. Do každé nadzemní části domu je samostatný přístup z komunikace (chodníku). 

Dotčené území je situováno na vrcholu a severním svahu návrší Malešické stráně. Severní a 

západní hranice zájmového území sousedí s pozemky určenými k plnění funkce lesa, na 

východní straně sousedí s pozemkem pro veřejné vybavení (Domov pro seniory Malešice), na 

jižní straně pokračuje území pro bydlení (Bytové domy a rodinné domy). 

Zájmové území náleží do funkční plochy OB (čistě obytné území) s kódem míry využití 

území "E". V současné době území tvoří nezemědělská půda s nálety keřů a dřevin. Území bylo 

v minulosti využíváno pro deponii výkopku a pro staveništní dopravu při výstavbě sousedních 

bytových domů. 

Okrajově, severní částí pozemků, záměr zasahuje do plochy LR (lesní porosty). V ploše LR 

nebude však realizována žádná stavba, ani zde nedojde k sadovým úpravám.  

Uvažovaný záměr je v souladu s územním plánem, viz. Příloha – Vyjádření č.1. 

Realizací záměru nedojde k trvalému záboru ZPF ani PUPFL. 

Dotčená parcela spadá do oblasti památkově chráněného území PCHÚ. 

Vymezené území se nachází v ochranném pásmu lesa. Navrhované objekty leží 

v ochranném pásmu lesa. 

C.I.1. Ekosystém 

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou 

navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací, a které se vzájemně 

ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase. V naší přírodě se nacházejí dva typy ekosystému: 

a) přirozený – přirozený přírodní ekosystém s minimálními nebo žádnými zásahy člověka. 

Druhově bohaté území s nižší produkcí. Jsou schopné autoregulace a vývoje, při částečném 

porušení mají možnost obnovy 
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b) umělý – dnes převažující typ ekosystému. Vznikl zásahem člověka. Lze mezi ně zařadit 

pole, louky, zahrady, parky, lesy, rybníky, přehrady, akvária… Druhově méně početné, proto 

nestabilní, snadno narušitelné, nejsou schopny autoregulace. 

Ekosystém zájmového území lze zařadit do umělých ekosystémů. 

Jedná se o území doposud funkčně nevyužívané. Obecně lze ale konstatovat, že se jedná o 

pohledově i funkčně významnou lokalitu navazující na severu a západě na lesní porosty 

Malešického háje. Mapa potenciální přirozené vegetace udává pro zájmové území tuto základní 

vegetační jednotku: lipová doubrava TILIO 

Území se nachází v antropogenně silně pozměněném prostředí v hranicích současně 

zastavěného území. Území bylo v minulosti využíváno pro deponii výkopku a pro staveništní 

dopravu při výstavbě sousedních bytových domů. Okolí záměru prochází v současnosti 

postupným zastavováním bytovými domy, v souladu s územním plánem.  

C.I.2. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako vzájemně propojená soustava 

přírodně blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Je tvořen biocentry 

a biokoridory a interakčními prvky. 

Severní a západní hranice zájmového území sousedí s pozemky určenými k plnění funkce 

lesa patřící do celoměstského systému zeleně. 

Nejbližšími prvky ÚSES je funkční lokální biocentrum L1/85, nacházející se asi 900 m 

severovýchodně od zájmového území a nefunkční lokální biokoridor L4/257, který se nachází 

asi 1 km severně od zájmového území. 

L1/85 – Smetanka - funkční lokání biocentrum 

druh:  EVKP 

druh pozemku: lesní půda, vodní plochy, louky 

popis: výrazný zalesněný vrch, který je ze tří stran obtékán Rokytkou. Spadá 

pod LHC Praha, polesí Libeň, oddělení 355, porosty C, D. 

specifikace: kopec, vodní tok s nivou 

návrh opatření: doplnění břehových porostů u Rokytky. Úprava druhové skladby lesních 

porostů ve prospěch původních druhů. 

cíl. společenstva: lesní, vodní, břehová 

využití:  krátkodobá rekreace 

L4/257– Vítkov – Vidrholec - nefunkční lokální biokoridor 

druh:  EVLP 

druh pozemku: lesní pozemky, orná půda, vodní plochy, ostatní plochy, zahrady, sady 
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popis: převážně terestrický (kromě tří křížení s Rokytkou) biokoridor spojuje 

lokální biocentrum Vítkov s nadregionálním biocentrem Vidrholec. Začíná 

v lesních porostech severních svahů Vítkova, východně od ulice 

Spojovací pokračuje stávajícím sadem. 

specifikace: svah, v místech křížení s Rokytkou vodní tok a niva 

návrh opatření: přeměna druhové skladby porostů ve prospěch původních druhů. Na orné 

půdě založení koridoru. 

cíl. společenstva: lesní, lesostepní, v místech křížení s Rokytkou i vodní a břehová 

využití:  pěstební účely, rekreace. 

Prvky všech úrovní ÚSES procházejí mimo území navrhovaným k realizaci záměru. 

C.I.3. Významné krajinné prvky (VKP) 

Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 

krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými 

prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části 

krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny orgán 

ochrany přírody jako významný krajinný prvek např. mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, 

trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a 

odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a 

parků. 

Dle výše uvedeného mezi VKP ze zákona patří lesy. Severovýchodní okraj pozemku 

zasahuje do plochy LR – lesní porosty (ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb.) a do ochranného 

pásma lesa. 

Na rozdíl od VKP ze zákona se v řešeném území, ani v jeho okolí, nenachází žádný 

registrovaný významný krajinný prvek dle §6 (ani VKP navržený k registraci). 

Severovýchodní okraj pozemku zasahuje do lesní ploch, kterou lze dle zákona označit za 

VKP. V ploše LR nebude však realizována žádná stavba, ani zde nedojde k sadovým úpravám, 

proto nepředpokládáme, při dodržení standardních postupů a opatření, negativní vliv záměru na 

VKP. 

C.I.4. Zvláště chráněná území (ZCHÚ) a chráněná ložisková území (CHLÚ) 

Lokalita navrhované výstavby se nenachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ) ve smyslu 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území 

národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní 

památky, přírodní rezervace, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. Na území 
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stavby se nenachází ložiska nerostných surovin a stavba neleží v chráněném ložiskovém území 

(CHLÚ). 

V řešeném území ani v jeho blízkém okolí se nenachází ZCHÚ ani CHLÚ.  

C.I.5. Území přírodních parků (PřP) 

Přírodní parky jsou podle z. č. 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů zřizovány k ochraně 

území s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, a které není zvláště 

chráněno podle části třetí zákona, o ochraně přírody a krajiny. Jsou vyhlašovány příslušným 

orgánem ochrany přírody obecně závazným předpisem, ve kterém se stanovuje omezení 

využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo narušení stavu tohoto území, resp. 

krajinného rázu. 

Zájmové území nezasahuje do žádného přírodního parku.  

Nejbližším přírodním parkem je PP Smetanka, který se nachází zhruba asi 900 m 

severovýchodně od zájmového území. Park má rozlohu 150,1 ha a nachází se na území 

městských částí Praha 9 a 14. Území přírodního parku se rozkládá kolem Rokytky a její údolní 

nivy. Na jihozápadě hraničí s Kyjským rybníkem, který není zahrnut do přírodního parku. 

Středem přírodního parku se táhne lesnatý hřeben vrchu Smetanka (242 m n. m.), svah U 

hloubětínské vinice (Hloub) a svah Pod Hájem nad osadou Aloisov. 

Přírodní park navazuje ve východní části na přírodní park Klánovice-Čihadla a společně 

vytváří hlavní území „zeleného klínu“ táhnoucího se od východního okraje Prahy do centra, 

který se v závěru projevuje vrchem Vítkov (270 m n. m.) na Žižkově. 

V řešeném území se nenachází žádný přírodní park.  

C.I.6. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných 

principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů 

živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, 

nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). 

Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu 

přírody: směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) a směrnice 

92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

(„směrnice o stanovištích“). Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, 

živočichů a typy přírodních stanovišť mají být lokality soustavy Natura 2000 vymezeny.  

Požadavky obou směrnic byly začleněny do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Podle směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí 

oblasti – PO (v originále Special Protection Areas – SPA) a podle směrnice o stanovištích 
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evropsky významné lokality – EVL (v originále Sites of Community Importace – SCI). Společně 

tvoří tyto dva typy lokalit soustavu Natura 2000. 

Zájmové území není, jak dokládá Vyjádření č. 2 v příloze, v kolizi ani v kontaktu s Ptačími 

oblastmi, vyhlášenými na území ČR podle § 45e zák. č 218/2004 Sb., ani není v kolizi či 

v kontaktu s Evropsky významnými lokalitami, vyhlášenými NV č. 132/2005 Sb. Ve smyslu § 

45a – 45d zák. č. 218/2004 Sb.  

V zájmové lokalitě ani v jejím okolí se nenachází žádné Evropsky významné lokality ani Ptačí 

oblasti (systém Natura 2000).  

C.I.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Území historického a kulturního významu 

Zájmové území se nachází v městské části Praha 10 - Malešice. 

Praha 10 je situována v jihovýchodní části hlavního města a zahrnuje území o rozloze 

přibližně 1 900 hektarů. Jména bývalých historických obcí - Vršovice, Strašnice, Malešice, 

Záběhlice, Vinohrady, Michle - tvoří (po sloučení v roce 1960 a po oddělení Prahy 15 v roce 

1994) jednotlivé katastry Prahy 10. Některé katastry patří do Prahy 10 celou svou rozlohou, jako 

Vršovice, Malešice, jiné z větší či menší části, další zase jen částí okrajovou, zcela nepatrnou a 

téměř nezalidněnou, jako například Žižkov, Hloubětín, Hrdlořezy a Kyje. Je tedy možno 

konstatovat, že ačkoliv některé výše uvedené obce mají téměř tisíciletou historii - jako celek je 

městská část Praha 10 velmi mladá. 

Malešice - původní osada patřila v roce 1309 vyšehradské a svatovítské kapitule, ze staré 

zástavby se zachovala pozdně barokní kaplička v ulici Na Univerzitním statku a také zámeček z 

roku 1689.  

Historické jádro obce MČ Praha 10 je nejblíže ve vzdálenosti cca 500 m jihovýchodním 

směrem a historické jádro obce MČ Praha 9 je nejblíže ve vzdálenosti cca 600 m 

severovýchodním směrem. 

Zájmové území určené pro výstavbu bytových domů se nachází v ochranném pásmu 

v Pražské památkové rezervaci vyhlášeném rozhodnutím bývalého odboru kultury NVP čj. 

Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981 (ve smyslu zákona číslo 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

Ve vlastním zájmovém území nejsou, dle dostupných údajů, evidovány architektonické ani 

historické památky. Nenacházejí se zde žádné kulturní památky, které by vyžadovaly zvláštní 

ochranu či záchranu před vlastní stavbou či jejím provozem. 
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Památkově chráněné objekty v blízkém okolí:  

• Výklenková kaplička: jedná se o pozdně barokní kapličku umístěnou v ulici Na 

Univerzitním statku. Kaplička se nachází ve vzdálenosti cca 700 m jihovýchodním 

směrem od záměru. 

• Venkovská usedlost: usedlost se nachází v ulici Tomsova 15/1, ve vzdálenosti cca 

700 m jihovýchodním směrem od záměru. 

• Malešický zámek-zámeček: je umístěn v ulici Malešické nám. 9/1 a nachází se ve 

vzdálenosti cca 900 m východním směrem od záměru. Malešický zámek stojí na místě 

středověké tvrze. Byl postaven v letech 1686 až 1689 stavitelem Jakubem Antonínem 

Canavallem jako jednopatrová stavba s barokním ostěním oken a portálu. V současné 

době je veřejnosti nepřístupný.  

• Kaple svatého Václava: kaple se nachází ve vzdálenosti cca 800 m jihovýchodním 

směrem od záměru v ulici Malešické náměstí. 

 

Území archeologického významu 

Architektonické nebo archeologické památky by neměly být stavbou ovlivněny, protože 

v místě doposud nebyly zjištěny. 

V případě výskytu archeologického nálezu, musí být postupováno v souladu s právními 

předpisy (zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči ve znění pozdějších změn a dodatků). 

Přestože se nepředpokládá výskyt archeologických památek, je dle zákona č. 20/1987 Sb., §19, 

investor povinen umožnit a hradit záchranný výzkum. 

Investor musí ohlásit stavbu dva týdny před termínem zahájení zemních prací na adresu 

příslušného archeologického pracoviště. Investor je povinen pracovníkům archeologických 

pracovišť umožnit provádět v průběhu zemních prací archeologický dozor, záchranu a 

dokumentaci případných archeologických nálezů a objektů.  

Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za 

provádění prací, při nichž k archeologickému nálezu došlo a to nejpozději do druhého dne po 

archeologickém nálezu nebo potom, co se o archeologickém nálezu dozvěděl. Archeologickým 

nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho 

činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. Archeologický 

nález i naleziště musejí být ponechány beze změny až do prohlídky archeologem. 

Zájmové území určené pro výstavbu bytových domů se nachází v ochranném pásmu 

v Pražské památkové rezervaci. V řešeném území se nenacházejí památkově chráněné 

objekty.  

Navrhovaná stavba se nenachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 

22, odst.2, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příslušné organizaci bude umožněno provedení archeologického výzkumu. Jeho zajištění bude 

projednáno v dostatečném předstihu před zahájením zemních prací. 

Záměr nebude mít vliv na území historického, kulturního nebo archeologického významu. 

C.I.8. Území hustě zalidněná 

Hlavní město Praha se rozkládá na ploše 49,609 km2. K 1. 1. 2010 je, dle údajů z evidence 

obyvatel MVČR, počet obyvatel hl. m. Prahy 1 285 977. Hustota zalidnění je 2 592 obyvatel na 

km2. 

Zájmové území se nalézá v katastrálním území Malešice a správně spadá pod městskou 

část Praha 10 - Malešice. Městská část Praha 10 - Malešice se rozkládá na ploše cca 3,81 km2. 

Dle evidence obyvatel žije v dané městské části cca 11 000 obyvatel. Hustota obyvatel je cca 

2 887 obyvatel/km². To je více než je pražský průměr. 

Z hlediska Prahy se jedná o území více zalidněné. Realizací záměru dojde k navýšení počtu 

obyvatel v Praze 10 – Malešice o cca 250 obyvatel. 

C.I.9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

Pro účely Oznámení byla zpracována hluková studie (Ing. Jaroslav Pazderka, Pazderka a 

spol.), která je součástí příloh Oznámení jako Studie č. 2. Jedná se  o relativně klidnou lokalitu 

bez zřejmých stacionárních zdrojů hluku, s obslužným provozem na místních veřejných 

komunikacích. Na pozadí je (zejména v noci) rozpoznatelný příspěvek hluku z provozu na silnici 

č.12 Českobrodská a železnice, vzdálených cca 250 m severně přes lesopark. Na základě 

krátkodobého orientačního měření hluku lze předpokládat, že hladina akustického tlaku je 

v prostoru pozemku, určeného pro novou výstavbu LAeq,T < 50 dB ve dne a < 45 dB v noci. 

Pro účely Oznámení byla zpracována RNDr. Marcelou Zambojovou rozptylová studie, která 

je součástí příloh Oznámení jako Studie č. 1. Závěrem hodnocení pozaďové imisní situace lze 

konstatovat, že v řešené lokalitě lze očekávat plnění platných imisních limitů pro předmětné 

škodliviny, kterými jsou škodliviny obsažené ve výfukových plynech z automobilové dopravy - 

oxid dusičitý, suspendované částice PM10 i benzen. 

Území pod správou stavebního úřadu městského úřadu Praha 10, pod jehož působnost 

řešená lokalita spadá, je zahrnuto mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodu 

překročení průměrného ročního limitu pro oxid dusičitý na zhruba pětině území (konkrétně 

21,3 % území). Lze očekávat, že tento podíl Prahy 10 s překračováním limitu pokrývají oblasti 

podél hlavních silničních tahů procházejících územím Prahy 10 a že v řešené lokalitě 

u záměrem nejexponovanější obytné zástavby na ulicích Univerzitní je roční limit pro NO2 

plněn. 

Záměr se nenachází v území zatěžované nad únosnou míru.  
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C.I.10. Staré ekologické zátěže 

V současné době zájmové území tvoří nezemědělská půda s nálety keřů a dřevin. 

Dle mapové aplikace Atlasu životního prostředí v Praze nejsou v zájmovém území staré 

ekologické zátěže předpokládány. Území však bylo v minulosti využíváno pro deponii výkopku a 

pro staveništní dopravu při výstavbě sousedních bytových domů. 

Staré ekologické zátěže v řešeném území nebyly zjišťovány, vzhledem k tomu, že zájmové 

území bylo dříve využíváno pro deponii výkopku a pro staveništní dopravu, doporučujeme 

v rámci dalšího stupně projektové dokumentace provedení inženýrskogeologického průzkumu a 

průzkumu kontaminace. 

C.I.11. Extrémní poměry v dotčeném území 

Extrémními poměry mohou být například svahové pohyby, záplavové území či procesy 

probíhající v průběhu nebo po dokončení důlní činnosti. Takovéto extrémní poměry v zájmové 

lokalitě zjištěny nebyly. 

Extrémní poměry v zájmové lokalitě zjištěny nebyly. 
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C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí 

v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

C.II.1. Klima a Ovzduší 

Klima 

Řešené území spadá, podle atlasu klimatických oblastí (Quitt, 1971), do klimatické oblasti 

T2, která se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a 

teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou 

zimou. 

Tab. 38: Základní charakteristiky klimatické oblasti T2 (dle Quitta 1971) 

Charakteristika Hodnota 

Průměrných teplot v lednu (ºC) -2 – (-3) 
Průměrných teplot v dubnu (ºC) 8 – 9 

Průměrných teplot červenci (ºC) 18 – 19 
Průměrných teplot říjnu (ºC) 7 – 9 

Počet letních dní 50 – 60 

Počet mrazových dní 100 – 110 
Počet ledových dní 30 – 40 

Počet dní s teplotou alespoň 10°C 160 – 170 

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 350 – 400 
Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200 – 300 
Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm 90 – 100 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50 
Počty dnů jasných 40 – 50 

Počty dnů zatažených 120 – 140 

 

Ovzduší 

Znečištění ovzduší na území hl. m. Prahy je z plošného hlediska největší ze všech krajů ČR. 

K překračování limitních hodnot dochází na většině území Prahy alespoň u jedné ze 

sledovaných znečišťujících látek. Na polovině území Prahy jsou překračovány limitní hodnoty 

navýšené o mez tolerance. Převažující podíl na emisích znečišťujících látek, produkovaných 

v hl. m. Praze, má stále narůstající automobilová doprava. Pro NOx, těkavé organické látky 

(VOC) a CO jsou mobilní zdroje dominantními zdroji, v roce 2003 byl podíl mobilních zdrojů na 

celkových emisích NOx 83 %, na emisích CO 91 %. Na území hl. m. Prahy je zřejmý trvalý 

dlouhodobý pokles emisí tuhých znečišťujících látek (TZL), SO2 i NOx ze stacionárních zdrojů.  

Území pod správou stavebního úřadu městského úřadu Praha 10, pod jehož působnost 

řešená lokalita spadá, je zahrnuto mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodu 

překročení průměrného ročního limitu pro oxid dusičitý na zhruba pětině území (konkrétně 
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21,3 % území). Lze očekávat, že tento podíl Prahy 10 s překračováním limitu pokrývají oblasti 

podél hlavních silničních tahů procházejících územím Prahy 10 a že v řešené lokalitě 

u záměrem nejexponovanější obytné zástavby na ulicích Univerzitní je roční limit pro NO2 

plněn. 

Dle podkladů z Rozptylové studie zpracované RNDr. Marcelou Zambojovou, viz. Příloha č.1, 

lze předpokládat, že příspěvky výstavby i provozu řešeného záměru k průměrným ročním i 

maximálním imisím oxidu dusičitého, suspendovaných částic PM10 a benzenu nezpůsobí 

překročení příslušných imisních limitů, které jsou v pozadí plněny. Hodnoty imisních příspěvků 

z výstavby i provozu řešeného záměru lze označit za nevýznamné. 

Podle klasifikace klimatu na území hl. m. Prahy spadá lokalita pro realizaci navrhovaného 

záměru do území s dobrou kvalitou klimatu. Území pod správou stavebního úřadu městského 

úřadu Praha 10 je zahrnuto mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překročení 

průměrného ročního limitu pro oxid dusičitý na zhruba pětině území. Lze očekávat, že tento 

podíl s překračováním limitu pokrývají oblasti podél hlavních silničních tahů procházejících 

územím Prahy 10 a že v řešené lokalitě na ulicích Univerzitní je roční limit pro NO2 plněn. 

C.II.2. Horninové prostředí a přírodní zdroje, hydrogeologie, radon 

Dotčené území je situováno na vrcholu a severním svahu návrší Malešické stráně. Severní a 

západní hranice zájmového území sousedí s pozemky určenými k plnění funkce lesa. Lokalita 

se nachází cca 260 m n.m , výškový rozdíl terénu mezi jižní a severní hranicí území činí cca 

3 m, svah je v mírném sklonu k porostu Malešického háje. 

Geologické poměry 

Z regionálně geologického hlediska náleží toto území k pražskému paleozoiku, se 

zastoupením hornin svrchního ordoviku. Skalní podklad je budovám facií letenského souvrství. 

Litologicky se jedná o drobovité, z části až prokřemenělé, jemně písčité břidlice, které jsou ve 

zdravé formě šedé barvy, tlustě deskovitě vrstevnaté, ve formě zvětralé jsou šedohnědé, místy 

ve formě fosilního zvětrání žlutošedé až fialové. Kvartérní pokryv tvoří deluviální sutě, středně 

ulehlé, s výplní tvořenou prachovitopísčitými hlinami až jíly. Úlomky podkladních hornin jsou 

převážně poloopracované, nepravidelných tvarů. Deluviální sedimenty pokrývá v průměru 

0,50 m mocná vrstva humózní hlíny, ve většině případů smíšená s navážkou komunálního typu. 

Lokalita se nachází na geologické mapě 1224 – Praha.  

Geologické poměry na lokalitě lze stručně shrnout : 

Hornina 

Typ horniny: sediment zpevněný 

Hornina: droba, pískovec, prachovec, břidlice 

Popis: střídání drob, pískovců, prachovců a jílovitých břidlic 
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Litostratigrafie 

Souvrství: letenské 

Regionální zařazení 

Soustava:  Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum 

Oblast:  středočeská oblast (bohemikum) 

Region:  Barrandien 

Jednotka:  paleozoikum Barrandienu 

Subjednotka: pražská pánev 

Hydrogeologické poměry 

Po stránce hydrogeologické se nachází staveniště na území s nesouvislým kolektorem 

podzemní vody. Jednotlivé pramenní linie jsou vázány na propustnější suťové vrstvy, které jsou 

propojeny s freatickou vodou. Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní vodu mělce 

infiltrovanou, je její režim přímo závislý na četnosti atmosférických srážek s krátkou dobou 

zpoždění.  

Hladina podzemní vody nemá podle archivních sond spojitý horizont, naražená hladina 

kolísá mezi 1,8 - 5,2 m, ustálená kolísá mezi 3,2 - 4,0 m.  

V hlubších výkopech se patrně přijde na podzemní vodu. Při hloubení jámy je třeba 

v předstihu v rohu jámy prohlubovat jímku, vodu do ní stahovat a čerpat. Přítoky budou 

zvládnutelné běžnými čerpadly.  

Založení objektů se předpokládá na pilotách kombinovaných se základovou deskou. 

S ohledem na výskyt podzemní vody bude vhodné řešit suterény jako izolované, resp. bílé vany 

za použití kvalitních betonů. 

Před dalším stupněm projektové dokumentace doporučujeme provedení podrobného 

inženýrskogeologického průzkumu. 

Radon 

Dle mapové aplikace Atlas životního prostředí v Praze spadá zkoumaná plocha zástavby z 

hlediska rizika vnikání radonu z podloží do budov do kategorie středního radonového rizika. 

Střední radonový index vyžaduje ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do 

budovy, např. pomocí hydroizolačního systému. 

Ustálená hladina podzemní vody kolísá mezi 3,2-4,0 m. Založení objektů se předpokládá na 

pilotách kombinovaných se základovou deskou. V zájmovém území lze konstatovat střední  

riziko objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. 
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C.II.3. Půda 

Celková plocha záměru je 8 675 m2. Záměr se nachází na území městské části Praha 10 – 

Malešice na parcele č. 902/2, v k.ú. Malešice. 

Pozemek č. 902/2 je veden v KN jako jiná plocha s využitím jako ostatní plocha.  

Realizací záměru nedojde k trvalému záboru ZPF ani PUPFL. 

Severovýchodní okraj pozemku zasahuje do plochy LR – lesní porosty. V ploše LR nebude 

však realizována žádná stavba, ani zde nedojde k sadovým úpravám. 

V současné době je celá plocha zájmového území neudržovaná a zarostlá náletovými keři a 

stromy. 

Skrytá kulturní vrstva půdy bude využita na vylepšení půdních poměrů v lokalitě stavby. 

Realizací záměru nedojde k záboru ZPF ani PUPFL. 

C.II.4. Hydrologie 

Celé širší území spadá do povodí Vltavy 1-12-01. Zájmová lokalita spadá do hydrologického 

pořadí č. 1-12-01-034 – Rokytka.  

Nejbližší vodotečí je potok Rokytka, protékající severovýchodně od lokality, ve vzdálenosti 

cca 900 m (Hrdlořezy). Tento tok nepatří v této oblasti do seznamu významných vodních toků, 

dle vyhlášky 470/2001 Sb. v platném znění. 

Vlastním hodnoceným územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a 

nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad.  

Zájmové území se nenachází na území ochranného pásma vodního zdroje. Zájmové území 

neleží v záplavovém území. 

Vlastním hodnoceným územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok. Nejblíže k 

záměru se nachází potok Rokytka, ve vzdálenosti cca 900 m severovýchodně od zájmového 

území. 

C.II.5. Krajina 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje pojem krajinný ráz jako „přírodní, 

kulturní a historická charakteristika určitého místa nebo oblasti“. Krajinný ráz je chráněn podle 

ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  

Severní a západní hranice zájmového území sousedí s pozemky určenými k plnění funkce 

lesa, na východní straně sousedí s pozemkem pro veřejné vybavení (Domov pro seniory 

Malešice), na jižní straně pokračuje území pro bydlení (Bytové domy a rodinné domy), (viz 

Příloha, Dokument č. 2 a 3 – Vizualizace a Zákresy). 
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V současné době území tvoří nezemědělská půda s nálety keřů a dřevin. Základní 

předpokladem urbanizace celé lokality je vyřešení staveb i dopravní obsluhy tak, aby 

nevytvářely ekologickou zátěž nad nezbytně nutnou míru.  

Dopravní obsluha s napojením na stávající komunikace je organizována tak, aby došlo k 

minimálnímu narušení klidových zón. Z tohoto důvodu jsou odstavná stání pro automobily 

umístěna v hromadných garážích v podzemí jednotlivých objektů. Objekty neprodukují 

škodliviny a exhalace. Jediným zdrojem znečištění ovzduší jsou větrací šachty parkingů, 

vyvedené nad střechy budov.  

Zástavba jako celek nepůsobí agresivně, je řešena tak, aby integrálně navázala na 

zastavěné části okolních stávajících oblastí a reliéf jednotlivých objektů respektuje morfologii 

území. 

Historické souvislosti 

Zájmové území se nachází v k.ú. Malešice, městská část Praha 10 - Malešice. Praha 10 je 

situována v jihovýchodní části hlavního města. Jména bývalých historických obcí - Vršovice, 

Strašnice, Malešice, Záběhlice, Vinohrady, Michle - tvoří (po sloučení v roce 1960 a po oddělení 

Prahy 15 v roce 1994) jednotlivé katastry Prahy 10. Je tedy možno konstatovat, že ačkoliv 

některé výše uvedené obce mají téměř tisíciletou historii - jako celek je městská část Praha 10 

velmi mladá. 

Původní osada Malešice patřila v roce 1309 vyšehradské a svatovítské kapitule, ze staré 

zástavby se zachovala pozdně barokní kaplička v ulici Na Univerzitním statku a také zámeček z 

roku 1689.  

Zájmové území představuje městskou zcela urbanizovanou krajinu. Řešené území není 

součástí oblasti s kulturně historickým významem ani oblasti se zvýšenou hodnotou krajinného 

nebo urbanistického rázu. Posuzovaný záměr je v souladu s koncepcí územního plánu. Záměr 

navazuje na současnou okolní zástavbu vícepatrových budov.  

C.II.6. Fauna a flóra 

Pro účely posouzení stávající flóry byl proveden dendrologický průzkum Ing. Ivanou 

Řehákovou v dubnu 2011, viz Příloha - Studie č. 3. V zájmovém území byl v květnu 2011 Mgr. 

Janem Losíkem, PhD. proveden biologický průzkum za účelem zjištění stavu společenstev s 

důrazem možnosti výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, viz Studie č. 4. 

Potenciální přirozenou vegetací je mozaika teplomilných dubohabřin (asociace Melampyro 

nemorosi-Carpinetum a Tilio-Betuletum). Přirozenou náhradní vegetací na suchých stanovištích 

jsou xerotermní trávníky, na mělkých půdách svazu Festucion valesiaceae, v mezofilnějších 

podmínkách svazů Koelerio-Phleion phleoidis a Bromion. Na vlhkých loukách byly zastoupeny 

různé asociace svazů Alopecurion pratensis a Arrhenatherion. V lesních lemech se vzácně 
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objevují společenstva svazu Geranion sanguinei, křoviny svazů Prunion spinosae i Prunion 

fruticosae. Fauna území je původně ryze hercynská, se západoevropským vlivem (ježek 

západní, ropucha krátkonohá). 

Území patří k nejstarším sídelním oblastem u nás. Osídlení je velmi staré, souvislé od 

neolitu. Zdejší krajina byla již v prehistorické době na většině plochy odlesněna. V současné 

době je blízké okolí místa záměru urbanizované, lesy jsou omezeny jen na drobné fragmenty a 

jejich struktura je výrazně ovlivněna působením člověka. V širším okolí se na ojedinělých 

nezastavěných plochách vyskytují agrikultury nebo nereprezentativní ruderální vegetace. 

Lokalita má charakter zarůstajícího nezemědělského pozemku s nálety keřů a dřevin. Území 

bylo v minulosti využíváno pro deponii výkopku a pro staveništní dopravu při výstavbě 

sousedních bytových domů. 

Flora 

Jedná se o území doposud funkčně nevyužívané. Obecně lze ale konstatovat, že se jedná o 

pohledově i funkčně významnou lokalitu navazující na severu a západě na lesní porosty 

Malešického háje. Mapa potenciální přirozené vegetace udává pro zájmové území tuto základní 

vegetační jednotku: lipová doubrava TILIO. 

Plocha určená k umístění záměru je pokryta ruderální vegetací, v níž převažují druhy jako 

třtina křovištní, zlatobýl kanadský, turan roční a kopřiva dvoudomá. Na řadě míst také zcela 

dominuje ostružiník ježiník. Uvedené druhy tvoří na sledované ploše nepravidelnou mozaiku, 

přičemž na řadě míst se jedná o monodominantní porosty. Dále se zde hojně vyskytuje pelyněk 

černobýl, svízel přítula, místy i vrbka úzkolistá. Další druhy rostlin se na lokalitě uplatňují jen 

roztroušeně nebo se vyskytují při okrajích cest a na několika narušených místech. Zastoupeny 

jsou především běžné druhy mezofilních trávníků: tomka vonná, srha laločnatá, ovsík vyvýšený, 

pampeliška lékařská, rozrazil rezekvítek, šťovík kyselý, řebříček obecný, hluchavka bílá, svízel 

bílý, mochna plazivá, třezalka tečkovaná, jetel luční, j. plazivý, jitrocel kopinatý, štírovník 

růžkatý, kostřava ovčí, vikev chlupatá a vikev setá. 

V rámci běžných úprav v zájmovém území proběhlo v březnu 2011 kácení podlimitní 

náletové zeleně, bylo odstraněno několik jedinců mladších stromů pocházejících ze 

spontánního náletu. Šlo o vrbu jívu, borovici lesní a ořešák královský. V současné době se zde 

nachází několik odrostlejších bříz bělokorých, dub letní, lípa srdčitá a jabloň obecná. Ojediněle 

zde nalezneme i mladé jedince javoru mléče, jeřábu ptačího, hlohu a hrušně obecné. Hojný je 

také ostružiník křovitý, který místy tvoří souvislé porosty. Spíše jednotlivě se na ploše vyskytuje 

svída krvavá a růže šípková. 

Na lokalitě bylo zjištěno celkem 77 taxonů vyšších rostlin. Jejich přehled včetně vědeckých 

názvů je uveden v tabulce 1. Vesměs se jednalo o běžné druhy nebo nepůvodní rostliny a 

plevele. Vegetace na lokalitě je z hlediska ochrany přírody nevýznamná. Nevyskytují se zde 
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žádné vzácné ani zákonem chráněné druhy a ani struktura porostů není ve srovnání s vegetací 

okolní krajiny nijak výjimečná. Z biologického hlediska jsou významnější porosty náletových 

dřevin a travo-bylinné vegetace na sousední parcele, která s dotčenou plochu sousedí od 

západu. 

Dendrologický průzkum, provedený v dubnu 2011, s ohodnocením stávající zeleně 

v řešeném území je přiložen jako Studie č. 3. Celkem bylo vyhodnoceno 11 stromů, které 

v území zůstaly po kácení, ve všech případech se jedná o stromy listnaté. Kácení bylo 

navrženo v minimálním nutném rozsahu s ohledem na informace získané z dokumentace 

inventarizace dřevin v zájmovém území. 

Všechny hodnocené dřeviny jsou s největší pravděpodobností náletového charakteru, 

situování na lokalitě je nahodilé. Dřeviny nevykazují znaky rostlin pěstovaných ve školce, není 

zapěstovaná koruna. Nejsou patrné ani známky dalších pěstebních opatření – výchovný ani 

zdravotní řez. Výjimkou je dřevina č. 4 Tilia – lípa, kde došlo k odstranění kosterní větve. 

Dřeviny byly ponechány samovolnému vývoji, u č. 5 -11 Betula pendula – bříza došlo ke 

konkurenci mezi jednotlivými rostlinami, rostliny ve snaze získat více prostoru a slunce pro svůj 

růst se naklánějí. 

Z hlediska stáří dřevin byly hodnocené dřeviny zařazeny do 2 věkových kategorii. Nejčastěji 

je zastoupena věková kategorie 0 – 20 a to v 10 případech. Jedná se o dřeviny mladé. Do 

věkové kategorie 21 – 40 let je zařazena dřevina č. 3 Betula pendula – bříza, jedná se o 

dospělého jedince.  

Druhová skladba hodnocených dřevin odpovídá charakteru lokality, většinou se jedná o 

dřeviny druhově méně hodnotné, krátkověké / Malus, Betula /. Mezi hodnotné exempláře patří 

dřevina č. 2 Quercus robur – dub, který je naší domácí, dlouhověkou dřevinou. Esteticky 

hodnotné je jeho zapojení koruny. 

Průměrná sadovnická hodnota: 3,8 což odpovídá skladbě méně hodnotných dřevin, výjimku 

tvoří č. 2 Quercus – dub se sadovnickou hodnotou 2 (velmi hodnotné dřeviny). 

Ostatní vegetační kryt tvoří travnatý porost s částečným zastoupením ruderálního porostu. 

Z důvodu předpokládaného stavebního záměru je navržena na kácení dřevina č. 3 - Betula 

pendula – bříza o průměru kmene 28 cm a průměrem na řezné ploše 45 cm. Tento strom se 

nachází v půdorysu plánovaného objektu D. Všechny ostatní stromy zůstanou zachovány. 

Vzhledem ke změně požadavku na podávání žádosti o povolení ke kácení platné od 1. 12. 

2009, má být žádost o povolení ke kácení podána pouze na stromy s obvodem kmene 

měřeným ve 130 cm nad zemí větším jak 80 cm a keřové porosty o ploše větší než 40 m2.  

Celková zjištěná ekologická hodnota šetřených dřevin:   42 775 Kč 

Cena dřeviny k odstranění (dřevina č. 3 – bříza):     3 314 Kč 

Za pokácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba v největší možné míře. 



JK envi s.r.o.   

 70 

Fauna 

Biologický průzkum, provedený v květnu 2011 je přiložen jako Studie č. 4. 

Společenstvo živočichů na lokalitě je tvořeno běžnými druhy, které jsou schopny kolonizovat 

člověkem silně ovlivněná stanoviště. Ze savců byl podle stop a pobytových značek zjištěn 

výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) a myšic rodu Apodemus. Vzhledem k poloze na okraji 

zastavěného území je pravděpodobný občasný výskyt synantropních hlodavců jako je myš 

domácí (Mus musculus) a potkan (Rattus norvegicus). Výskyt plazů ani obojživelníků nebyl 

zjištěn. Lokalita svým charakterem neodpovídá stanovištním nárokům většiny druhů z těchto 

skupin. 

Také hnízdění ptáků nebylo na ploše určené k umístění záměru zaznamenáno. Důvodem je 

zřejmě absence souvislejších porostů dřevin, které by poskytovaly vhodné úkryty. Běžné druhy 

ptáků však hnízdí v sousedním lesním porostu a v porostech náletových dřevin západně od 

plochy. Podle hlasových projevů byly v blízkém okolí lokality určeny tyto druhy: pěnice 

černohlavá, (Sylvia atricapilla), drozd zpěvný (Turdus philomelos), pěnkava obecná (Fringilla 

coelebs), sojka obecná (Garrulus glandarius), sýkora koňadra (Parus major), straka obecná 

(Pica pica), holub hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), 

budníček menší (Phylloscopus collybita) a bažant obecný (Phasianus colchicus). 

Zástupci bezobratlých byli sledováni pouze orientačně s důrazem na zjištění přítomnosti 

zvláště chráněných druhů. Kromě běžných druhů epigeonu (pavouci čeledi Lycosidae, svinule 

Glomeris sp.), plžů (hlemýžď zahradní Helix pomatia, suchomilka obecná Xerolenta obvia, 

páskovka keřová Cepaea hortensis) a hmyzu bělásek řepkový (Pieris napi), babočka paví oko 

(Inachis io), kvapník modrý (Harpalus affinis), mravenec obecný (Lasius niger). Zajímavější byl 

častější výskyt samotářských včel rodu Hoplitis a Osmia, které osidlovaly opuštěné ulity plžů. 

Přítomnost zvláště chráněných druhů nebyla přímo na lokalitě zaznamenána. Na okraji lesního 

porostu a na sousední zarůstající ploše však byli pozorováni čmeláci rodu Bombus a mravenci 

rodu Formica. Oba uvedené taxony patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii 

ohrožený. Jedná se však o relativně běžné zástupce hmyzu, kteří osidlují i zahrady a plochy 

městské zeleně. 

Na základě terénního průzkumu dotčeného území bylo zjištěno, že na místě plánované 

stavby se vyskytují porosty ruderální a synantropní vegetace, která není z hlediska ochrany 

přírody nijak hodnotná. Porosty na ploše poskytují úkrytová stanoviště pouze pro běžné druhy 

bezobratlých živočichů a drobné zemní savce. Také živočichové zaznamenaní v blízkém okolí 

jsou přizpůsobeni k životu v člověkem silně ovlivněných biotopech. Všechny zjištěné druhy mají 

v daném území stabilní populace, které osidlují vhodná stanoviště i v těsném okolí místa 

záměru. Ovlivnění sledované plochy proto nezpůsobí jejich vymizení. Výskyt zvláště 

chráněných druhů nebyl na dotčené ploše aktuálně zaznamenán. V blízkém okolí žijí ohrožení 
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čmeláci rodu Bombus a mravenci rodu Formica. K ovlivnění těchto chráněných druhů nedojde, 

jejich hnízdní kolonie se na ploše dotčené stavbou nevyskytují. 

C.II.7. Obyvatelstvo 

Realizací záměru „Bytové domy Malešický háj“ dojde k navýšení počtu obyvatel v městské 

části Praha 10 - Malešice, k.ú. Malešice o cca 250 obyvatel. 

Záměr se nachází na pozemcích dle ÚP zařazených s funkcí čistě obytnou (OB) s kódem 

využití území „E“.  

Realizací záměru dojde k navýšení počtu obyvatel v Praze 10 – Malešice o cca 250 

obyvatel. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti 

a významnosti 

D.I.1. Charakteristika a odhad velikosti vlivu na obyvatelstvo a veřejné 
zdraví 

S ohledem na fakta uvedená v předchozích kapitolách není zpracovateli Oznámení známa 

žádná skutečnost, která by signalizovala možná zdravotní rizika vyplývající ze záměru. 

Samozřejmě nelze vyloučit rizika úrazu při výstavbě, která však musí být minimalizována 

patřičnými bezpečnostními předpisy, respektive jejich prosazováním. 

Ze sociálního a ekonomického hlediska bude kladem celého záměru možnost kvalitního 

bydlení. Negativním vlivem souvisejícím se záměrem bude nárůst dopravy. 

Počet obyvatel ovlivněných účinky projektovaného záměru 

Řešená lokalita leží na území městské části Praha 10 - Malešice. Realizací záměru budou z 

části ovlivněni obyvatelé žijící v bytových a rodinných domech v ulicích Univerzitní, Bakalářská 

a Rektorská a obyvatelé žijící v Domově pro seniory Malešice za ulicí Bakalářskou a to v období 

výstavby. Jedná se o cca 500 obyvatel. Obyvatelé okolních domů budou záměrem ovlivněni 

především v době hrubých terénních úprav. Hygienické limity pro stavební hluk však budou 

v každém případě dodrženy. 

Faktory pohody 

K narušení faktorů pohody v nejbližším okolí staveniště bude docházet především prašností 

a hlukem dopravních mechanizmů. Staveništní hluk lze omezit výběrem stavebních firem 

s moderním technickým vybavením. S ohledem na stávající obytnou zástavbu je nutné, aby pro 

realizaci stavby byly vybrány takové technologie a stavební mechanizmy, které budou případná 

omezení stávajících obyvatel minimalizovat. Neznečišťovat přístupové komunikace a udržovat 

např. kropením prašné povrchy tak, aby bylo víření prachu minimalizovalo. 

Studií oslunění bylo již v rámci studie projektu prokázáno, že všechny byty bytových domů 

Malešický háj budou dostatečně osluněny dle požadavků ČSN 73 4301, tj. více jak 90 minut k 

1. březnu na více jak 1/3 obytné plochy celého bytu. Tato studie tvoří přílohu Oznámení jako 

Studie č. 6.  

Pro účely Oznámení byla zpracována Hluková studie (Ing. Jaroslav Pazderka), která je 

součástí příloh Oznámení jako Studie č. 2. 



Oznámení záměru v rozsahu příl. 3 zák. 100/2001 Sb. „Bytové domy Malešický háj“ 

 73 

Jedná se o relativně klidnou lokalitu bez zřejmých stacionárních zdrojů hluku, s obslužným 

provozem na místních veřejných komunikacích. Na pozadí je (zejména v noci) rozpoznatelný 

příspěvek hluku z provozu na silnici č.12 Českobrodská a železnice, vzdálených cca 250 m 

severně přes lesopark.  

Na základě krátkodobého orientačního měření hluku lze předpokládat, že hladina 

akustického tlaku je v prostoru pozemku, určeného pro novou výstavbu LAeq,T < 50 dB ve dne a 

< 45 dB (dominantně z dopravy) v noci. 

V průběhu zemních a základových prací je třeba počítat s akustickými clonami v úrovni 

oplocení stavebního pozemku u sousedících obytných domů na jihu a omezením počtu 

průjezdů nákladních automobilů v ulici Univerzitní. Je rovněž nutno počítat s lokálními 

protihlukovými úpravami u dominantních stacionárních zdrojů vč. např. technologie kotvení 

tepelně izolačního fasádního systému. 

Na základě posouzení současné hlukové zátěže a výpočtu předpokládaného hluku 

z provozu nově uvažované zástavby bytových domů Malešický Háj v dotčené lokalitě lze 

očekávat, že příspěvek hluku z interní dopravy (místní komunikace) a předpokládaných 

technologických zdrojů nově uvažovaného komplexu staveb celkovou hlukovou zátěž dotčené 

lokality zvýší minimálně a tak, že tato bude nadále pod hygienickým, legislativně stanoveným 

limitem. 

Pro potřeby Oznámení byla RNDr. Marcelou Zambojovou zpracována rozptylová studie 

znečištění ovzduší, která je součástí příloh Oznámení jako Studie č. 1. V rámci provozu 

řešeného záměru „Bytové domy Malešický háj“ bude jediným zdrojem emisí navazující 

automobilová doprava. Vytápění a teplá voda budou zajištěny napojením na CZT. 

Dle vyhodnocení výsledků rozptylové studie lze předpokládat, že příspěvky výstavby i 

provozu řešeného záměru k průměrným ročním i maximálním imisím oxidu dusičitého, 

suspendovaných částic PM10 a benzenu nezpůsobí překročení příslušných imisních limitů, které 

jsou v pozadí plněny. Hodnoty imisních příspěvků z výstavby i provozu řešeného záměru lze 

označit za nevýznamné. 

Na základě výsledků výše uvedených studií není předpokládáno významné ovlivnění faktorů 

pohody. Pozitivní vliv bude, že po realizaci vznikne možnost bydlení pro cca 250 obyvatel. 

Na základě výsledků výše uvedených studií není předpokládáno významné ovlivnění faktorů 

pohody. Pozitivní vliv bude, že po realizaci vznikne možnost bydlení pro cca 250 obyvatel. 

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Bytové domy Malešice“ označit v místních 

podmínkách za dobře přijatelný. 
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D.I.2. Charakteristika a odhad velikosti vlivu na klima a ovzduší 

Pro potřeby Oznámení byla RNDr. Marcelou Zambojovou zpracována rozptylová studie, 

která zahrnuje vliv oznamovaného záměru. Tato studie je součástí příloh jako Studie č. 1. Zde 

uvádíme pouze její závěry: 

- V rámci provozu řešeného záměru „Bytové domy Malešický háj“ bude jediným zdrojem 

emisí navazující automobilová doprava. Vytápění a teplá voda budou zajištěny napojením 

na CZT. 

- K nejvýznamnějším škodlivinám obsaženým ve výfukových plynech z automobilové 

dopravy, pro které je tato rozptylová studie řešena, patří oxidy dusíku, benzen a 

suspendované částice PM10.  

- Rozptylová studie řeší imisní příspěvky v období výstavby i provozu záměru. Zdrojem emisí 

budou podzemní garáže v každém objektu a dále navazující doprava realizovaná na 

venkovních komunikacích. V rámci řešeného záměru vznikne v pěti navrhovaných objektech 

108 nových parkovacích stání. Celkově lze emise z provozu řešeného záměru Bytové domy 

Malešický háj, které odpovídají nevýrazným intenzitám navazující dopravy, označit za 

relativně velice nízké. 

- Na základě vyhodnocení výsledků rozptylové studie lze předpokládat, že příspěvky výstavby 

i provozu řešeného záměru k průměrným ročním i maximálním imisím oxidu dusičitého, 

suspendovaných částic PM10 a benzenu nezpůsobí překročení příslušných imisních limitů, 

které jsou v pozadí plněny. Hodnoty imisních příspěvků z výstavby i provozu řešeného 

záměru lze označit za nevýznamné. 

Celkově z hlediska vlivů na ovzduší lze řešený záměr „Bytové domy Malešický háj“ v daných 

místních podmínkách označit za přijatelný a za vyhovující stávající legislativě v oblasti ochrany 

ovzduší. 

D.I.3. Charakteristika a odhad velikosti vlivů na hlukovou situaci a event. 
další fyzikální charakteristiky 

Pro potřeby Oznámení zpracoval Ing. Jaroslav Pazderka hlukovou studii pro hluk z dopravy, 

dopravy v klidu a stacionárních zdrojů a hlukovou studii pro hluk ze stavební činnosti, které jsou 

součástí příloh Oznámení jako Studie č. 2a a č. 2b.  

Zde uvádíme pouze jejich závěry: 

- V průběhu zemních a základových prací je třeba počítat s akustickými clonami v úrovni 

oplocení stavebního pozemku u sousedících obytných domů na jihu a omezením počtu 

průjezdů nákladních automobilů v ulici Univerzitní. Je rovněž nutno počítat s lokálními 

protihlukovými úpravami u dominantních stacionárních zdrojů vč. např. technologie 

kotvení tepelně izolačního fasádního systému. 
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- Na základě posouzení současné hlukové zátěže a výpočtu předpokládaného hluku 

z provozu nově uvažované zástavby bytových domů Malešický Háj v dotčené lokalitě lze 

očekávat, že příspěvek hluku z interní dopravy (místní komunikace) a předpokládaných 

technologických zdrojů nově uvažovaného komplexu staveb celkovou hlukovou zátěž 

dotčené lokality zvýší minimálně. Tato bude nadále pod hygienickým, legislativně 

stanoveným limitem. 

- Při dodržení zadávacích podmínek hlukové studie, tj. zejména počtu a druhu stavebních 

strojů a automobilů, dodržení harmonogramu výstavby, prací pouze v denní době a při 

realizaci protihlukových opatření je z výsledků akustických výpočtů a posouzení 

hlukových příspěvků stavební činnosti zřejmé, že tento hluk by neměl způsobit 

překročení max. přípustných hodnot hlukové zátěže v okolním chráněném venkovním 

prostředí staveb. Tím se předpokládá současné dodržení hygienických limitů hluku i ve 

vnitřních chráněných prostorech okolních bytových domů (při zavřených oknech 

s běžnou neprůzvučností  R ≥ 30dB). 

Z hlediska akustické situace lze vliv předpokládaného záměru v zájmovém území označit, 

za méně významný. 

D.I.4. Charakteristika a odhad velikosti vlivů na povrchové a podzemní 
vody 

Hodnocení vlivu na povrchové a podzemní vody vychází ze znalostí popsaných v kapitole 

B.III.2, C.II.2 a C.II.4. 

Záměr nezasahuje do žádného vodního toku ani vodní plochy. V bezprostředním okolí 

zájmové lokality není vyvinuta žádná ani občasná vodoteč. Nejbližší vodotečí je potok Rokytka, 

protékající severovýchodně od lokality, ve vzdálenosti cca 900 m (Hrdlořezy). 

Zájmové území se nenachází na území ochranného pásma vodního zdroje. Zájmové území 

neleží v záplavovém území. 

Hladina podzemní vody nemá podle archivních sond spojitý horizont, naražená hladina 

kolísá mezi 1,8 - 5,2 m, ustálená kolísá mezi 3,2 - 4,0 m.  

Potenciální riziko pro kvalitu podzemní vody hlavně v průběhu výstavby, ale i provozu, 

představují úkapy nebo úniky ropných látek (nafta, motorové a hydraulické oleje apod.) 

z nákladních automobilů a stavebních strojů. Toto riziko je minimalizováno v případě 

respektování požadavku dobrého technického stavu této používané techniky. 

Splaškové i dešťové odpadní vody budou z objektu odvedeny v jednom místě. Každý objekt 

(A+B a C+D+E) bude mít samostatnou kanalizační přípojku. 

Splaškové vody (odpadní vody obsahující splašky z koupelen, WC, technické a občanské 

vybavenosti) budou odváděny do stávající splaškové stoky DN300 vedené v ulici Univerzitní. 
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Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch budou likvidovány vsakem na pozemku. 

Dešťové vody z konstrukcí střech a teras bytových domů budou vsakovány ve vsakovacích 

žebrech nebo zadržovány ve dvou retenčních jímkách (o minimálním objemu retence 12,3 m3 a 

17,4 m3) a regulovaně vypouštěny do stávající dešťové kanalizace KT300 vedené v ulici 

Univerzitní. Další údaje jsou uvedeny v kap.B.III.2. 

Oproti původnímu stavu ve variantě bez retence dojde k zvýšení povrchového odtoku ze 

zájmového území o cca 1 765 m3/rok. Což znamená že dotace podzemních vod se sníží jen o 

cca 0,056 l/s. Oproti stávajícímu stavu nedojde k výraznému zvýšení povrchového odtoku 

z území. 

Oproti původnímu stavu ve variantě vsakování srážek dojde k zvýšení povrchového odtoku 

ze zájmového území jen o cca 352 m3/rok. Což znamená že dotace podzemních vod se sníží 

pouze o cca 0,019 l/s. 

Pro zjištění zda je v lokalitě možné vsakování v uvažovaném rozsahu bude potřeba udělat 

podrobný hydrogeologický průzkum a zjistit přesnou úroveň hladiny podzemní vody.  

Veškeré vodohospodářské zásahy budou prováděny v souladu s platnou legislativou. 

Při dodržení standardních opatření a postupů bude vliv záměru na povrchové a podzemní 

vody nevýznamný. 

D.I.5. Charakteristika a odhad velikosti vlivů na půdu 

Celková plocha záměru je 8 675 m2. Záměr se nachází na území městské části Praha 10 – 

Malešice na parcele č. 902/2, v k.ú. Malešice. 

Pozemek č. 902/2 je veden v KN jako jiná plocha s využitím jako ostatní plocha.  

Realizací záměru nedojde k trvalému záboru ZPF ani PUPFL.  

V současné době je celá plocha zájmového území neudržovaná a zarostlá náletovými keři a 

stromy. 

Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka ornice. Skrytá kulturní vrstva půdy 

bude využita na vylepšení půdních poměrů v lokalitě stavby. 

Z hlediska ochrany půdy před znečištěním je důležité dodržování pracovní kázně 

a příslušných předpisů v oblasti ochrany půd. Zejména v průběhu výstavby lze v podstatě 

eliminovat riziko znečištění půd odstavováním vozidel na nepropustných plochách 

a prováděním údržby a kontroly strojů.  

Při dodržení standardních opatření a postupů nebude vliv záměru na půdu významný. 
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D.I.6. Charakteristika a odhad velikosti vlivů na horninové prostředí 
a přírodní zdroje 

V rámci stavby a provozu nebudou využívány místní zdroje. Horninové prostředí bude 

ovlivněno v rámci výstavby záměru – výkopy pro podzemní části staveb, nepředpokládá se 

však jejich negativní ovlivnění. Odtěžená zemina bude použita pro vyrovnání a úpravu terénu 

v řešeném území. 

Na základě současného stupně poznání lze konstatovat, že Oznamovaný záměr nemůže 

výrazně ovlivnit horninové prostředí nebo přírodní zdroje. 

D.I.7. Charakteristika a odhad velikosti vlivů na faunu, flóru a ekosystémy 

Na základě dendrologického a biologického průzkumu zpracovatel nepředpokládá, že se 

v území záměru „Bytové domy Malešický háj“ v Praze 10 – Malešice trvale vyskytuje druh fauny 

a flóry taxativně vyjmenovaných ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších novel.  

Při realizaci záměru dojde k trvalému zastavění části sledované plochy. Během stavebních 

prací bude dotčena většina vegetace na lokalitě. Všechny vzrostlé stromy však budou 

zachovány kromě jedné břízy bělokoré, která se nachází v půdorysu jednoho z plánovaných 

objektů. Ovlivněné porosty nejsou z hlediska ochrany přírody významné, jedná se o ruderální 

vegetaci s hojným výskytem nepůvodních invazních druhů. Mezi jediný hodnotný exemplář patří 

dřevina č. 2 Quercus robur (dub), která zůstane zachována. Odstraněný strom a porosty křovin 

je možné částečně nahradit výsadbami na volných místech v rámci plánovaných sadových 

úprav.  

Narušení vegetace bude znamenat ztrátu úkrytů pro přítomné živočichy. Takto však budou 

ovlivněny jen běžné druhy drobných zemních savců a bezobratlých živočichů. Tyto druhy však 

osidlují i sousední plochy, takže záměr nebude znamenat ohrožení jejich existence v širším 

okolí záměru. Hlukem a pohybem osob během stavebních prací mohou být rušeni ptáci hnízdící 

na sousedních plochách v těsném okolí staveniště. Tento vliv bude pouze dočasný a dotkne se 

jen hojně rozšířených druhů, které jsou přizpůsobeny k životu v blízkosti člověka. Ani v tomto 

případě tedy nedojde k ohrožení existence populací v okolí dotčené lokality. 

Oba zvláště chráněné taxony, které byly v okolí místa záměru zaznamenány (čmeláci rodu 

Bombus a mravenci rodu Formica) nebudou plánovanou výstavbou přímo dotčeny. Jejich 

hnízda se nacházejí mimo ovlivněné území. Úbytek potenciálních potravních stanovišť 

způsobený likvidací ruderální vegetace nebude představovat vážné ohrožení jejich existence, 

protože obdobné porosty se vyskytují v blízkém okolí dotčené plochy. 

Záměr nebude mít významný vliv na flóru a faunu, resp. ekosystémy v řešeném území. 
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D.I.8. Charakteristika a odhad velikosti vlivů na krajinu 

Zájmové území se nachází v k.ú. Malešice, městská část Praha 10 - Malešice. Praha 10 je 

situována v jihovýchodní části hlavního města. Původní osada Malešice patřila v roce 1309 

vyšehradské a svatovítské kapitule, ze staré zástavby se zachovala pozdně barokní kaplička v 

ulici Na Univerzitním statku a také zámeček z roku 1689.  

Severní a západní hranice zájmového území sousedí s pozemky určenými k plnění funkce 

lesa, na východní straně sousedí s pozemkem pro veřejné vybavení (Domov pro seniory 

Malešice), na jižní straně pokračuje území pro bydlení (Bytové domy a rodinné domy), (viz 

Příloha, Dokument č. 2 a 3 – Vizualizace a Zákresy). 

V současné době území tvoří nezemědělská půda s nálety keřů a dřevin.  

Území bylo v minulosti využíváno pro deponii výkopku a pro staveništní dopravu při výstavbě 

sousedních bytových domů. 

Zástavba jako celek nepůsobí agresivně, je řešena tak, aby integrálně navázala na 

zastavěné části okolních stávajících oblastí a reliéf jednotlivých objektů respektuje morfologii 

území. 

Zájmové území představuje urbanizovanou městskou krajinu. Posuzovaný záměr je 

v souladu s koncepcí územního plánu. Záměr navazuje na současnou okolní zástavbu 

vícepatrových budov.  

Ovlivnění krajinného rázu bude slabé. 

Je možné konstatovat, že s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu je navrhovaný 

zásah do krajinného rázu, chráněného dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny hodnotit jako přijatelný a navrhovanou stavbu lze akceptovat.  

D.I.9. Charakteristika a odhad velikosti vlivů na dopravní situaci a místní 
komunikační síť 

Veškerá vyvolaná doprava bude směřovat na komunikaci Univerzitní. Celkem se jedná o 

cca 216 jízd OA/24h a NA pro odvoz tuhého komunálního odpadu (TKO).  

Noční podíl provozu uvažujeme kolem 10 % celodenního množství, jedná se tak o cca 22 

jízd směrem do ulice Univerzitní.  

Toto řešení dopravní situace není ideální, ale vychází z reálných možností a 

majetkoprávních vztahů. Bohužel komunikace Univerzitní i Bakalářská jsou, v místě napojení na 

předpokládaný areál BD Malešický háj, součástí jiných bytových areálů a vlastníky těchto 

staveb jsou konkrétní stavebníci, se kterými nebyla možná dohoda o případném jiném 

výhodnějším dopravním napojení. Dopravní obsluha je tedy v celém širším území řešena 

odděleně pro jednotlivé záměry a nebylo proto možné optimalizovat umístění komunikací. 
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Vyvolaná doprava z objektu bytových domů nebude mít významný vliv na dopravní situaci. 

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole B.II.4. 

Vliv záměru na dopravní situaci a místní komunikační síť nebude významný. 

D.I.10. Charakteristika a odhad velikosti vlivů na chráněné přírodní objekty 
a území 

Přímo v řešené lokalitě se nenachází žádné chráněné přírodní objekty ani chráněná území. 

Nejbližším skladebným prvek ÚSES je přírodní park PP Smetanka, který se nachází zhruba 

asi 900 m severovýchodně od zájmového území. Park má rozlohu 150,1 ha a nachází se na 

území městských částí Praha 9 a 14. Území přírodního parku se rozkládá kolem Rokytky a její 

údolní nivy. Přírodní park navazuje ve východní části na přírodní park Klánovice-Čihadla a 

společně vytváří hlavní území „zeleného klínu“ táhnoucího se od východního okraje Prahy do 

centra, který se v závěru projevuje vrchem Vítkov (270 m n. m.) na Žižkově. 

Z hlediska ochrany přírody nebude mít navrhovaná stavba negativní vliv na chráněné 

přírodní objekty ani území. 

D.I.11. Shrnující přehled významnosti jednotlivých vlivů 

Předpokládané vlivy záměru na životní prostředí a rámcový odhad jejich významnosti je 

uveden v následující tabulce. 

Tab. 39: Přehledná charakteristika vlivů záměru a jejich významnosti 
Kategorie významnosti 

Kapitola Předmět hodnocení 
I. II. III. 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví  x  
D.I.2. Vlivy na klima a ovzduší  x  

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální charakteristiky  x  
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  x  
D.I.5. Vliv na půdu   x 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje   x 
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy   x 
D.I.8. Vlivy na krajinu  x  

D.I.9. Vliv na dopravní situaci a místní komunikační síť  x  
D.I.10. Vlivy na chráněné přírodní objekty a území   x 

Vysvětlivky:  I. složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost 
  II. složka běžného významu, aplikace standardních postupů 
  III. složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení 

 

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do 

níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. 
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
V případě negativních vlivů se jedná především o vlivy dočasného charakteru spojené 

s výstavbou areálu betonárny. Dalšími podstatnými vlivy, kterým je věnována pozornost, je 

působení na dopravní situaci, kvalitu ovzduší a hlukové poměry a vliv na krajinu v širším okolí 

zájmového území. 

Charakteristika vlivů navrhovaného záměru je popsána v předchozích kapitolách Oznámení. 

Dále v textu je proto uveden pouze rozsah vlivů. 

 
Rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví (kap. D.I.1.) 

• Realizací záměru dojde k navýšení počtu obyvatel v Praze 10 – Malešice o cca 250 

obyvatel. 

• Výstavbou budou ovlivněni obyvatelé žijící v bytových a rodinných domech v ulicích 

Univerzitní, Bakalářská a Rektorská a obyvatelé žijící v Domově pro seniory Malešice za 

ulicí Bakalářskou. Celkem se jedná o maximálně 500 exponovaných obyvatel. 

• Vliv na veřejné zdraví a obyvatelstvo nebude negativní, za předpokladu dodržení 

navržených opatření, která jsou uvedena v kap. D.IV. 

• Ze sociálního a ekonomického hlediska bude kladem celého záměru možnost kvalitního 

bydlení. 

•  Negativním vlivem souvisejícím se záměrem bude nárůst dopravy. 

 
Rozsah vlivů na klima a ovzduší (kap. D.I.2.) 

• Vliv na klima a ovzduší se projeví především v období výstavby, kdy dojde k navýšení 

prašnosti. Minimalizaci negativních vlivů lze docílit za předpokladu dodržení 

standardních opatření, která jsou uvedena v textu Oznámení (kap. D.IV.). 

• Území pod správou stavebního úřadu městského úřadu Praha 10, pod jehož působnost 

řešená lokalita spadá, je zahrnuto mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) 

z důvodu překročení průměrného ročního limitu pro oxid dusičitý na zhruba pětině území 

(konkrétně 21,3 % území). Lze očekávat, že tento podíl Prahy 10 s překračováním limitu 

pokrývají oblasti podél hlavních silničních tahů procházejících územím Prahy 10 a že 

v řešené lokalitě u záměrem nejexponovanější obytné zástavby na ulicích Univerzitní je 

roční limit pro NO2 plněn. 

• Na základě vyhodnocení výsledků rozptylové studie lze předpokládat, že příspěvky 

řešené stavby k průměrným ročním i maximálním imisím suspendovaných částic PM10, 

oxidu dusičitého a benzenu nezpůsobí překročení příslušných imisních limitů, které jsou 

v pozadí plněny. Hodnoty imisních příspěvků z výstavby i provozu řešeného záměru lze 

označit za nevýznamné. 
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• Celkově z hlediska vlivů na ovzduší lze řešený záměr „Bytové domy Malešický háj“ v 

daných místních podmínkách označit za přijatelný a za vyhovující stávající legislativě 

v oblasti ochrany ovzduší. 

 
Rozsah vlivů na hlukovou situaci a event. další fyzikální charakteristiky (kap. D.I.3.) 

• Na základě posouzení současné hlukové zátěže a výpočtu předpokládaného hluku 

z provozu nově uvažované zástavby bytových domů Malešický Háj v dotčené lokalitě lze 

očekávat, že příspěvek hluku z interní dopravy (místní komunikace) a předpokládaných 

technologických zdrojů nově uvažovaného komplexu staveb celkovou hlukovou zátěž 

dotčené lokality zvýší minimálně a tak, že tato bude nadále pod hygienickým, 

legislativně stanoveným limitem. 

• Pro případnou eliminaci negativního působení hluku v rámci výstavby a provozu záměru 

jsou v  hlukové studii navržena protihluková opatření (viz kapitola D.IV.). 

• Z hlediska akustické situace lze vliv předpokládaného záměru v zájmovém území 

označit za méně významný. 

• Při dodržení navržených opatření záměr nebude zdrojem vibrací.  

 
Rozsah vlivů na povrchové a podzemní vody (kap. D.I.4.) 

• Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch budou likvidovány vsakem na 

pozemku. Dešťové vody z konstrukcí střech a teras bytových domů budou vsakovány ve 

vsakovacích žebrech nebo zadržovány ve dvou retenčních jímkách (o minimálním 

objemu retence 12,3 m3 a 17,4 m3) a regulovaně vypouštěny do stávající dešťové 

kanalizace. 

• Oproti původnímu stavu ve variantě bez retence dojde k zvýšení povrchového odtoku ze 

zájmového území o cca 1 765 m3/rok. Což znamená že dotace podzemních vod se 

sníží jen o cca 0,056 l/s. Oproti stávajícímu stavu nedojde k výraznému zvýšení 

povrchového odtoku z území. 

• Oproti původnímu stavu ve variantě vsakování srážek dojde k zvýšení povrchového 

odtoku ze zájmového území jen o cca 352 m3/rok. Což znamená že dotace podzemních 

vod se sníží pouze o cca 0,019 l/s. 

• Pro zjištění zda je v lokalitě možné vsakování v uvažovaném rozsahu bude potřeba 

udělat podrobný hydrogeologický průzkum a zjistit přesnou úroveň hladiny podzemní 

vody.  

• Při dodržení standardních opatření a postupů bude vliv záměru na povrchové a 

podzemní vody nevýznamný. 
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Rozsah vlivů na půdu (kap. D.I.5.) 

• Realizací záměru nedojde k trvalému záboru půdy náležející do ZPF.  

• Realizací záměru nedojde k trvalému záboru PUPFL. 

• V současné době je celá plocha zájmového území neudržovaná a zarostlá náletovými 

keři a stromy. 

• Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka ornice. Skrytá kulturní vrstva 

půdy bude využita na vylepšení půdních poměrů v lokalitě stavby. 

• Při dodržení standardních opatření není očekáván negativní vliv na půdu. 

 
Rozsah vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje (kap. D.I.6.) 

• Vliv záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje nebude žádný. 

 
Rozsah vlivů na faunu, flóru a ekosystémy (kap. D.I.7.) 

• Dle studie sadových úprav (studie č. 5) se jedná se o území doposud funkčně 

nevyužívané. Obecně lze ale konstatovat, že se jedná o pohledově i funkčně 

významnou lokalitu navazující na severu a západě na lesní porosty Malešického háje. 

Mapa potenciální přirozené vegetace udává pro zájmové území tuto základní vegetační 

jednotku: lipová doubrava TILIO. 

• Dle inventarizace dřevin se v zájmovém území nacházejí dřeviny náletového původu, 

které vznikly na neošetřovaných a nevyužívaných plochách (Studie č. 3). Celkem bylo 

vyhodnoceno 11 stromů, které v území zůstaly po kácení, ve všech případech se jedná 

o stromy listnaté. Z důvodu předpokládaného stavebního záměru je navržena na kácení 

dřevina č. 3 - Betula pendula – bříza o průměru kmene 28 cm a průměrem na řezné 

ploše 45 cm. Tento strom se nachází v půdorysu plánovaného objektu D. Všechny 

ostatní stromy zůstanou zachovány. 

• Na základě terénního biologického průzkumu (Studie č. 4) dotčeného území bylo 

zjištěno, že na místě plánované stavby se vyskytují porosty ruderální a synantropní 

vegetace, která není z hlediska ochrany přírody nijak hodnotná. Porosty na ploše 

poskytují úkrytová stanoviště pouze pro běžné druhy bezobratlých živočichů a drobné 

zemní savce. Také živočichové zaznamenaní v blízkém okolí jsou přizpůsobeni k životu 

v člověkem silně ovlivněných biotopech. Všechny zjištěné druhy mají v daném území 

stabilní populace, které osidlují vhodná stanoviště i v těsném okolí místa záměru. 

Ovlivnění sledované plochy proto nezpůsobí jejich vymizení. Výskyt zvláště chráněných 

druhů nebyl na dotčené ploše aktuálně zaznamenán. V blízkém okolí žijí ohrožení 

čmeláci rodu Bombus a mravenci rodu Formica. K ovlivnění těchto chráněných druhů 

nedojde, jejich hnízdní kolonie se na ploše dotčené stavbou nevyskytují. 

• Záměr nebude mít významný vliv na flóru a faunu, resp. ekosystémy v řešeném území. 
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Rozsah vlivů na krajinu (kap. D.I.8.) 

• S ohledem na zákonná kritéria je navrhovaný zásah do krajinného rázu, chráněného dle 

§12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny přijatelný a navrhovanou stavbu 

lze akceptovat.  

• Zájmové území představuje silně urbanizované území městského typu.  

• Posuzovaný záměr je v souladu s koncepcí územního plánu. Záměr navazuje na 

současnou okolní zástavbu vícepatrových budov. 

 
Rozsah vlivů na dopravu a místní komunikační síť (kap. D.I.9.) 

• Veškerá vyvolaná doprava bude směřovat na komunikaci Univerzitní. Celkem se jedná o 

cca 216 jízd OA/24h a NA pro odvoz tuhého komunálního odpadu (TKO). 

• Noční podíl provozu uvažujeme kolem 10 % celodenního množství, jedná se tak o cca 

22 jízd směrem do ulice Univerzitní. 

• Vliv záměru na dopravní situaci a místní komunikační nebude významný. 

 
Rozsah vlivů na chráněné přírodní objekty a území (kap. D.I.10.) 

• Přímo v řešené lokalitě se nenachází žádné chráněné přírodní objekty ani chráněná 

území. 

• Nejbližším skladebným prvek ÚSES je přírodní park PP Smetanka, který se nachází 

zhruba asi 900 m severovýchodně od zájmového území. 

• Z hlediska ochrany přírody nebude mít navrhovaná stavba negativní vliv na chráněné 

přírodní objekty ani území. 

 

Celkové zhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky prostředí popsané v předchozích 
kapitolách 

Následující tabulka hodnotí vlivy záměru na vybrané faktory životního prostředí. 

Tab. 40: Rekapitulace vlivů záměru a zhodnocení jejich významnosti po realizaci na okolí 
pořadové 
číslo Předmět hodnocení Bodové hodnocení 

I. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví + 1,0 
II. Vlivy na klima a ovzduší - 0,5 

III. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální charakteristiky - 0,5 
IV. Vlivy na povrchové a podzemní vody - 0,5 
V. Vliv na půdu 0 

VI. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 0 
VII. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 0 
VIII. Vlivy na krajinu 0 

IX. Vliv na dopravní situaci - 0,5 
X. Vlivy na chráněné přírodní objekty a území 0 

Celkové zhodnocení  - 0,2 
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Výsledné hodnocení vlivů je pouze indikativní, je ovlivněno subjektivním hodnocením vlivů 

zpracovatele Oznámení. Jakékoliv hodnocení, do kterého vstupuje lidský faktor, je vždy 

subjektivní. Pokud bude zvolen hodnotící přístup, že nerealizace záměru nemá v součtu na 

jednotlivé složky životního prostředí ani negativní ani pozitivní vliv, což nelze vždy takto 

předjímat, lze zvolené řešení či jeho variantu celkově hodnotit následovně (při zanedbání 

synergie vlivů, jejíž vliv je často obtížně odhadnutelný): 

• –2 až 2 body – indiferentní vliv záměru z hlediska součtu působení vlivů na jednotlivé 

složky životního prostředí, 

• méně než –2 a více než –5 bodů, resp. více než 2 a méně než 5 bodů – negativní, resp. 

pozitivní vliv záměru, 

• méně než –5, resp. více než 5 bodů – velmi negativní, resp. velmi pozitivní vliv záměru. 

Vypočtená hodnota je průměrem za pozitivní a negativní body, neutrální vlivy (0) se 

nezapočítávají. 

Uvedená hodnocení znamenající - 0,2 záporného bodu indikuje indiferentní vliv záměru na 

životní prostředí. Důvodem jsou širší souvislosti. Oznamovaný záměr „Bytové domy Malešický 

háj“ se nachází v jihovýchodní části hlavního města Prahy, na území městské části Praha 10 – 

Malešice na parcele č. 902/2, v k.ú. Malešice. Dotčené území je situováno na vrcholu a 

severním svahu návrší Malešické stráně.  

Zájmové území představuje urbanizovanou městskou krajinu. Posuzovaný záměr je 

v souladu s koncepcí územního plánu. Záměr navazuje na současnou okolní zástavbu 

vícepatrových budov. V současné době území tvoří nezemědělská půda s nálety keřů a dřevin.  

Území bylo v minulosti využíváno pro deponii výkopku a pro staveništní dopravu při výstavbě 

sousedních bytových domů. 

Realizací záměru nedojde k trvalému záboru ZPF ani PUPFL.  

Pozitivním vlivem pro obyvatelstvo bude, že po realizaci vznikne možnost bydlení pro cca 

250 obyvatel. Negativním vlivem je zvýšení dopravní zátěže a s tím související navýšení emisí 

a hluku. 

Zástavba jako celek nepůsobí agresivně, je řešena tak, aby integrálně navázala na 

zastavěné části okolních stávajících oblastí a reliéf jednotlivých objektů respektuje morfologii 

území. 

Ostatní vlivy na hodnocené kategorie jsou převážně neutrální nebo jen mírně záporné. Z 

hlediska vlivů na faunu a floru nebude vliv negativní. 

Při dodržení navržených opatření v jednotlivých studiích a kapitole D.IV. nedojde realizací 

záměru k negativnímu ovlivnění obyvatelstva a veřejného zdraví. 
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D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice 
 

S odvoláním na popis vlivů na životní prostředí v předcházejících kapitolách je možno tvrdit, 

že žádné významné nepříznivé vlivy nebudou v měřitelných hodnotách přesahovat státní 

hranice České republiky. 
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů 

Územně plánovací opatření 

Záměr „Bytové domy Malešický háj“ se nachází na pozemcích dle ÚP zařazených s funkcí 

čistě obytnou (OB) s kódem využití území „E“. Okrajově, severní částí pozemků, záměr 

zasahuje do plochy LR (lesní porosty). V ploše LR nebude však realizována žádná stavba, ani 

zde nedojde k sadovým úpravám.  

Uvažovaný záměr je v souladu s územním plánem, viz. Příloha – Vyjádření č.1, navržená 

stavba odpovídá funkčnímu využití dle ÚP.  

Technická opatření 

Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada, v předkládaném Oznámení 

jsou stanovena pouze rámcově, detailně budou rozpracována a řešena v dalších fázích 

projektové dokumentace. 

Technická opatření – ochrana vod: 

• Stavební mechanizace použitá na stavbě bude v bezvadném technickém stavu, aby 

nedocházelo k možným úkapům ropných látek. 

Technická opatření – půda: 

• Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště, musí být 

v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska 

možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude 

postupováno podle platné legislativy. 

Technická opatření – ovzduší: 

• Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce, volbou technologie a 

maximálním zkrácením doby výstavby. 

• Při stavebních a zemních pracích je třeba vhodnými technickými opatřeními (zejména 

skrápěním) minimalizovat sekundární prašnost. 

• Při nasazení a obměně stavebních a dopravních strojů upřednostnit prostředky splňující 

emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3. 

• Nepřipustit provoz vozidel, která produkují nadměrné množství emisí. 

• Nakládku zeminy na dopravní zařízení provádět nejvýše 10 cm pod horní hranu 

postranice. 

• Odstraňovat pravidelně bláto nanesené na komunikaci. 

• Zařídit u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci čištění kol a podvozků dopravních 

a stavebních strojů. 
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• Do provozního řádu staveniště uvést nařízení zamezující znečišťování veřejných 

komunikací vozidly, vyjíždějícími ze stavby. 

• Pozemní komunikace budou během výstavby používány pouze ve stanovenou dobu 

určenou stavebním úřadem, musí být udržovány v běžné čistotě. 

Technická opatření – hluk: 

• Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné 

neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele 

stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy, 

případný kompresor a elektrocentrálu je nutné používat pouze v protihlukové kapotě.  

• Zařízení staveniště umístit dále od nejbližší obytné zástavby.  

• Velmi hlučné práce na staveništi se doporučuje oznámit obyvatelům okolních domů 

předem a doporučuje upravit harmonogram stavebních prací tak, aby nebyly prováděny 

o víkendech. 

• V návaznosti na dopravní řešení věnovat pozornost organizaci nákladní dopravy v rámci 

vlastního areálu záměru i příjezdové neveřejné komunikaci. Vyloučit nebo alespoň 

omezovat co nejvíce zbytečný běh motorů nákladních automobilů a autocisteren 

naprázdno.  

Navržená opatření vyplývající z akustických studií: 

• V průběhu zemních a základových prací je třeba počítat s akustickými clonami v úrovni 

oplocení stavebního pozemku u sousedících obytných domů na jihu a omezením počtu 

průjezdů nákladních automobilů v ulici Univerzitní. Je rovněž nutno počítat s lokálními 

protihlukovými úpravami u dominantních stacionárních zdrojů včetně např. technologie 

kotvení tepelně izolačního fasádního systému. 

Pro stavební práce s důrazem na protihlukovou ochranu vzhledem k dominantním 

zdrojům hluku především v jižním směru od staveniště : 

Organizační : 

• Stavební práce budou běžně probíhat v denní době 8,00 až 18,00 hod, výjimečně 

z technologické a termínové potřeby 7,00 – 21,00 hod. Pokud budou hlučné práce 

probíhat i ve dnech pracovního volna, pak po omezenou dobu s polední (odpolední) 

přestávkou (příp. upraví stavební úřad). 

• Max. denní počet průjezdů nákladních automobilů ze stavby v ul. Univerzitní: 36 (18 NA) 

(tento počet je stanoven s přihlédnutím k nejistotě výpočtu a stávající hlukové zátěži 

v místě). 
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Technické : 

• Dle půdorysného schématu protihlukové clony o min.výškách 4, resp. 3 m. Vážená 

neprůzvučnost sestavy po zabudování R´wmin = 15 dB, tj. běžná ocelová konstrukce 

(sloupky se vzpěrami) opláštěná např. trapéz. plechem min.tl. 1 mm beze spár. 

• Realizaci protihlukových clon musí předcházet mj. statické posouzení. 

• Ve výpočtu je již uvažován stínící efekt (vložný útlum 3 – 5 dB) izolační plachty, umístěné 

na zábradlí lešení (lávky) v místě vrtání do jižního a východního obvodového zdiva 

objektů A a E s všestrannými přesahy. 

• V místech hlučných stacionárních zdrojů hluku na terénu (zámečnická, klempířská a 

dřevo - dílna), plocha PVP - tato ohraničit min. třístranně opláštěným přístřeškem se 

zacloněným šířením hluku v chráněných směrech. 

• Z hlediska příspěvku hluku z příjezdové a vnitřních (místních) komunikací areálu nejsou 

(vzhledem k okolnímu chráněnému prostoru a prostoru staveb) protihluková opatření 

potřebná. Příp. opatření vzhledem k  vlastním novým objektům budou uvedena 

v projektové dokumentaci. 

• U veškerých vyústek VZT na objektech a u ostatních stacionárních zdrojů hluku 

v souvislosti s nově uvažovanou výstavbou zajistit max.hladinu akustického tlaku cca 1 m 

od zdroje LAeq,T = 50 dB (u anglických dvorků a vyústek v blízkosti oken 45 dB), V případě 

jen denního provozu 60 (55) dB . 

Technická opatření – odpady: 

• Smluvně zajistit využití, eventuelně odstranění odpadů vznikajících v etapě výstavby 

pouze se subjekty, oprávněnými k této činnosti dle platné legislativy. 

• V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství 

a předpokládaný způsob zneškodnění. 

• Provést maximální recyklaci stavebního odpadu v recyklačním zařízení, po vytřídění 

případných nebezpečných složek. 

Ostatní opatření: 

• Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost 

narušení faktorů pohody. 

• V případě archeologického nálezu při zemních pracích kontaktovat pracoviště státní 

archeologické památkové péče a projednat konkrétní způsob záchranného 

archeologického průzkumu. 

• Respektovat ochranná pásma. 

• V dané lokalitě lze konstatovat střední riziko objemové aktivity radonu v půdním vzduchu 

dle zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 184/1997 Sb. 
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• Pro střední radonový index pozemku jsou navržena následující opatření - instalace 

celoplošné izolace podlah proti pronikání půdních plynů z podloží s odvětráním suterénů. 

Kompenzační opatření 

Nejsou navržena žádná následná opatření. 

Preventivní opatření 

• V období výstavby je doporučováno dočasně umístit při jižní hranici plot k zamezení 

dotčení jižní hranice lesa. 

• Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy 

a zákonnými ustanoveními. 

• Případné meziskládky budou omezeny na nezbytně nutnou dobu a jejich umístění bude 

dohodnuto mezi dodavatelem a investorem, po odsouhlasení příslušným stavebním 

úřadem. 

• Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 

Následná opatření 

Nejsou navržena žádná následná opatření. 
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 

předpokladů při hodnocení vlivů 
Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací. Použitá 

metodika je zmíněna v rámci příslušných odborných kapitol. Není-li tomu tak, je metodika 

uvedena dále. 

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s normovanými limity, které 

jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech, u nichž 

normované limity nejsou stanoveny, je předpokládaný dopad verbálně zhodnocen. 

Pro rozptylovou a hlukovou studii byly použity informace vycházející z dat pro oznamovaný 

záměr.  

Seznam použité literatury je uveden v kapitole F tohoto Oznámení. 



Oznámení záměru v rozsahu příl. 3 zák. 100/2001 Sb. „Bytové domy Malešický háj“ 

 91 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 

vyskytly při specifikaci vlivů 
Při hodnocení vlivu záměru byly použity podklady vyjmenované v seznamu použité literatury 

a dále právní normy. 

V této fázi projektové dokumentace existují některé neurčitosti při specifikaci vlivů stavby na 

životní prostředí. Celkově je však možno shrnout, že pro identifikaci vlivů pro Oznámení jsou 

stávající informace dostačující a je možné vytipovat okruh předpokládaných střetů stavby 

a životního prostředí a navrhnut opatření pro další stupně projektové dokumentace. 

 

Pro záměr „Bytové domy Malešice“ byly vypracovány následující specializované studie: 

• Rozptylovou studii znečištění ovzduší vypracovala RNDr. Marcela Zambojová (Studie č. 

1), 

• Hlukovou studii - hluk z dopravy, dopravy v klidu a stacionárních zdrojů vypracoval Ing. 

Jaroslav Pazderka, Pazderka a spol. (Studie č. 2a), 

• Hlukovou studii – hluk ze stavební činnosti vypracoval Ing. Jaroslav Pazderka, Pazderka 

a spol. (Studie č. 2b), 

• Dendrologický průzkum vypracovala Ing. Ivana Řeháková (Studie č. 3), 

• Biologický průzkum vypracoval Mgr. Jan Losík, PhD. (Studie č. 4), 

• Sadové úpravy vypracoval Ing. František Moravec (Studie č. 5), 

• Studii denního oslunění vypracovali Petr Polanecký a Martin Stárka (Studie č. 6), 

• Měření hluku vypracovali Ing. Martin Šíl a Matěj Krýza (Studie č. 7). 

 

Pro zpracování Oznámení bylo dále využito následujících podkladů (přesné citace viz 

část F): 

• Projektová dokumentace, 

• Obytný soubor Malešická stráň – 4. Etapa, Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 

Sb., zpracované firmou AQUATEST a. s. v listopadu 2007. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Oznamovaný záměr byl předložen pouze v jediném variantním řešení, které je popsáno 

v předchozích kapitolách. V rámci projektu nebyly navrhnuty jiné variantní řešení a proto je 

Oznamovaný záměr porovnán pouze s nulovou variantou.  

Tab. 41: Změna jednotlivých složek životního prostředí po realizaci záměru v porovnání se 
stávající situací (nulovou variantou) 

Faktor Míra změny 
vliv na územní systém ekologické stability (ÚSES) 0 

vliv na významné krajinné prvky (VKP) - 
vliv na horninové prostředí 0 

vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ) a chráněná ložisková území (CHLÚ) 0 
vliv na území přírodních parků (PřP) 0 

vliv na evropsky významné lokality (EVL), ptačí oblasti (PO) 0 
vliv na čistotu půd 0 

zábor ZPF 0 
zábor PUPFL 0 

vliv na ekosystémy 0 
vliv na vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 0 

vliv na stávající porosty 0 
vliv na reliéf krajiny a krajinný ráz 0 
vliv na kvalitu povrchových vod 0 
vliv na kvalitu podzemních vod 0 

vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě 0 
vliv na režim podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní 

vody - 

vliv na klima 0 
vliv na mikroklima 0 

vliv na rozptylové podmínky - 
vliv na akustické podmínky - 

vliv na území historického, kulturního nebo archeologického významu 0 
vliv na obyvatelstvo +/- 

vliv na funkční využití krajiny + 
vliv na dopravní obslužnost 0 

vliv na rekreační využití území 0 
biologické vlivy 0 
fyzikální vlivy 0 
vliv na zdraví 0 

0  nenastala žádná změna 
+ došlo k pozitivní změně 
- došlo k negativní změně 
+/- pozitivní i negativní změna 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

Zdrojem informací pro vypracování Oznámení byly literární podklady uvedené dále také 

konzultace s projektanty a prohlídka místa připravovaného záměru. 

Použitá literatura: 

Gattermayer O., Bőhm M. a kol., Atelier P.H.A. s.r.o., březen 2011: „Bytové domy Malešický 

háj“, dokumentace pro územní rozhodnutí, Praha. 

Skořepa J., Veleba P., AQUATEST a. s., listopad 2007: Obytný soubor Malešická stráň – 4. 

Etapa. Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 

prostředí v rozsahu přílohy č. 3, Praha. 

Kovand J. a spoluautoři, 2001: Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Academia a ČGÚ, Praha. 

Klečka M. et al (1984, 1989): Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití. díl 1 a 5, 

FMZVž Praha - Bratislava 

Míchal I., 1994: Ekologická stabilita. Veronika, Brno. 

Quitt, E., 1971: Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica, 16. Geograf. úst. 

ČSAV Brno. 

Právní normy (výčet nejdůležitějších): 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb. 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších novel 

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších novel 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona ČVR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Vyhláška Ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 

Vyhláška Ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Ostatní zdroje: 

Webové stránky a mapové aplikace MŽP  

Webové stránky Magistrátu hlavního města Prahy 

Webové stránky URM 

Webové stránky MÚ Praha 10 

Územní plán hl. m. Praha 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 

Předmětem Oznámení dle zákona č.100/2001 Sb. je záměr „Bytové domy Malešický háj“. 

Záměr je zařazen do II. kategorie (záměry vyžadující zjišťovací řízení) bodu: 

10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 

3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v 

součtu pro celou stavbu. 

Umístění, kapacity a rozsah záměru 

Záměrem investora je výstavba čistě obytného souboru při ulicích Univerzitní a Bakalářská. 

Zájmové území se nachází v k.ú. Malešice, městská část Praha 10 - Malešice.  

Dotčené území je situováno na vrcholu a severním svahu návrší Malešické stráně. Severní a 

západní hranice zájmového území sousedí s pozemky určenými k plnění funkce lesa, na 

východní straně sousedí s pozemkem pro veřejné vybavení (Domov pro seniory Malešice), na 

jižní straně pokračuje území pro bydlení (Bytové domy a rodinné domy). 

V řešeném území jsou navrženy dva samostatné objekty A+B a C+D+E, které se v nadzemní 

části rozdělují na celkem pět domů označených A-E, celkem s cca 100 bytovými jednotkami. 

V novém obytném souboru bude celkem cca 250 obyvatel. V podzemních podlažích všech 

objektů se nachází celkem 108 garážová stání, sklepy, kočárkárny a technické zázemí domu. 

Zájmové území náleží do funkční plochy OB (čistě obytné území) s kódem míry využití 

území "E". V současné době území tvoří nezemědělská půda s nálety keřů a dřevin. Území bylo 

v minulosti využíváno pro deponii výkopku a pro staveništní dopravu při výstavbě sousedních 

bytových domů. 

Navrhovaná stavba se nachází na území městské části Praha 10 – Malešice na parcele č. 

902/2, v k.ú. Malešice, která je ve vlastnictví investora BH realty a.s. 

Realizací záměru nedojde k trvalému záboru ZPF ani PUPFL.  

Severovýchodní okraj pozemku zasahuje do plochy LR – lesní porosty. Vymezené území i 

objekty se nachází v ochranném pásmu lesa.  

Území záměru patří do ochranného pásma památkových rezervací (ve smyslu zákona č. 

20/1987 Sb. – o státní památkové péči). 

Vymezené území se nachází v ochranném pásmu s výškovým omezením letiště Kbely. 

V průběhu stavby dojde při pokládce inženýrských sítí (voda, kanalizace, teplovod, elektrika) 

k dočasnému záboru pozemků dotčených stavbou mimo řešené území. Dočasný zábor se týká 

soukromého pozemku č. 903/35 a pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy p.č 904/3 a 904/41. 

Celá plocha zájmového území je neudržovaná a zarostlá náletovými keři a stromy. V rámci 

běžných úprav v zájmovém území proběhlo v březnu 2011 kácení podlimitní náletové zeleně, 

tvořené převážně šípkovými keři. Následným dendrologickým průzkumem, provedeným 
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v dubnu 2011, bylo hodnoceno 11 stromů, které v území zůstali po kácení, ve všech případech 

se jedná o stromy listnaté, pravděpodobně náletového charakteru. Z důvodu předpokládaného 

stavebního záměru je navržen na kácení 1 strom – bříza (Betula pendula). Podrobnosti jsou 

řešeny v Dendrologickém průzkumu v příloze (studie č. 3).  

Návrh sadových úprav byl provedený Ing. Františkem Moravcem v květnu 2011 a je přiložen 

jako Studie č. 5. Podrobnosti o sadových úpravách budou stanoveny v dalších stupních 

projektové dokumentace. 

V rámci stavby budou v předstihu realizovány přípojky inženýrských sítí. Výstavba nebude 

etapizována, vzhledem k prostorovému uspořádání stavby a vzájemným vazbám. 

Podrobné informace jsou uvedeny v dokumentaci pro územní rozhodnutí (Atelier P.H.A. 

03/2011). Přehledné údaje o kapacitě stavby jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tab. 42: Bilance ploch 
Plocha m2 % 
Zastavěná plocha  2 612 30,1 
Zpevněná plocha – plocha areálu, komunikace, chodníky, parkoviště 1 930 22,3 
Plocha zeleně – rostlý terén 4 133 47,6 
Celkem plocha řešeného území* 8 675 100 

 

Tab. 43: Kapacitní údaje 

Objekt Počet bytových 
jednotek 

Počet parkovacích 
garážových stání Počet obyvatel Užitná plocha bytů 

[m2] 
Dům A 21 24 56 1 497 
Dům B 25 27 64 1 723 
Dům C 18 19 45 1 196 
Dům D 18 19 45 1 211 
Dům E 18 19 42 1 142 
Celkem 100 108 252 6 769 

 

Soulad s územním plánem 

Záměr „Bytové domy Malešický háj“ se nachází na pozemcích dle ÚP zařazených s funkcí 

čistě obytnou (OB) s kódem využití území „E“. Okrajově, severní částí pozemků, záměr 

zasahuje do plochy LR (lesní porosty). V ploše LR nebude však realizována žádná stavba, ani 

zde nedojde k sadovým úpravám, v tomto místě nesedí výkres územního plánu na hranice 

parcel dle katastru. 

Všechny požadavky stanovené směrnou částí (určené v Metodickém pokynu) ÚPn jsou 

splněny a navržené řešení je v souladu s ÚPn SÚ HMP (vyjádření č. 1). 

Doprava 

Nově je navrženo celkem 108 parkovacích stání v garážích pro OA. Vyvolaná doprava 

celkem 216 OA/24h bude směřovat na komunikaci Univerzitní. 
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Doprava v klidu 

Celkový minimální požadovaný počet parkovacích stání dle vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy 

v platném znění je 108. Navrženo je celkem 108 stání. Návrh tedy vyhovuje požadavkům 

vyhlášky č. 26/1999 Sb. 

 

Varianty řešení 

Jak vyplývá z kapitoly B.I.5.b byly z počátku uvažovány tři varianty. Jedná se o aktivní 

variantu A (realizace oznamovaného záměru), varianta B (nulová varianta) a varianta C (jiné 

využití území). Jelikož není k dispozici žádný jiný záměr srovnával zpracovatel Oznámení 

pouze varianty A a B, tedy neuvažoval žádné další variantní řešení. 

Navržené umístění záměru odpovídá požadavkům platného územního plánu Hlavního města 

Prahy, jeho technické řešení je zpracováno na standardní úrovni. Z hlediska ekologických 

dopadů jde o akceptovatelné řešení. Navrženou variantu je možno hodnotit jako vhodnou a 

přijatelnou. 

K jednotlivým vlivům 

Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

• Realizací záměru dojde k navýšení počtu obyvatel v Praze 10 – Malešice o cca 250 

obyvatel. 

• Výstavbou budou ovlivněni obyvatelé žijící v bytových a rodinných domech v ulicích 

Univerzitní, Bakalářská a Rektorská a obyvatelé žijící v Domově pro seniory Malešice za 

ulicí Bakalářskou. Celkem se jedná o maximálně 500 exponovaných obyvatel. 

• Vliv na veřejné zdraví a obyvatelstvo nebude negativní, za předpokladu dodržení 

navržených opatření, která jsou uvedena v kap. D.IV. 

• Ze sociálního a ekonomického hlediska bude kladem celého záměru možnost kvalitního 

bydlení. 

• Negativním vlivem souvisejícím se záměrem bude nárůst dopravy. 

 

Vliv na klima a ovzduší 

• Vliv na klima a ovzduší se projeví především v období výstavby, kdy dojde k navýšení 

prašnosti. Minimalizaci negativních vlivů lze docílit za předpokladu dodržení 

standardních opatření, která jsou uvedena v textu Oznámení (kap. D.IV.). 

• Území pod správou stavebního úřadu městského úřadu Praha 10, pod jehož působnost 

řešená lokalita spadá, je zahrnuto mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) 

z důvodu překročení průměrného ročního limitu pro oxid dusičitý na zhruba pětině území 

(konkrétně 21,3 % území). Lze očekávat, že tento podíl Prahy 10 s překračováním limitu 

pokrývají oblasti podél hlavních silničních tahů procházejících územím Prahy 10 a že 
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v řešené lokalitě u záměrem nejexponovanější obytné zástavby na ulicích Univerzitní je 

roční limit pro NO2 plněn. 

• Na základě vyhodnocení výsledků rozptylové studie lze předpokládat, že příspěvky 

řešené stavby k průměrným ročním i maximálním imisím suspendovaných částic PM10, 

oxidu dusičitého a benzenu nezpůsobí překročení příslušných imisních limitů, které jsou 

v pozadí plněny. Hodnoty imisních příspěvků z výstavby i provozu řešeného záměru lze 

označit za nevýznamné. 

• Celkově z hlediska vlivů na ovzduší lze řešený záměr „Bytové domy Malešický háj“ v 

daných místních podmínkách označit za přijatelný a za vyhovující stávající legislativě 

v oblasti ochrany ovzduší. 

 

Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální charakteristiky 

•  Na základě posouzení současné hlukové zátěže a výpočtu předpokládaného hluku 

z provozu nově uvažované zástavby bytových domů Malešický Háj v dotčené lokalitě lze 

očekávat, že příspěvek hluku z interní dopravy (místní komunikace) a předpokládaných 

technologických zdrojů nově uvažovaného komplexu staveb celkovou hlukovou zátěž 

dotčené lokality zvýší minimálně a tak, že tato bude nadále pod hygienickým, 

legislativně stanoveným limitem. 

• Pro případnou eliminaci negativního působení hluku v rámci výstavby a provozu záměru 

jsou v  hlukové studii navržena protihluková opatření (viz kapitola D.IV.). 

• Z hlediska akustické situace lze vliv předpokládaného záměru v zájmovém území 

označit za méně významný. 

• Při dodržení navržených opatření záměr nebude zdrojem vibrací.  

• Při dodržení zadávacích podmínek hlukové studie, tj. zejména počtu a druhu stavebních 

strojů a automobilů, dodržení harmonogramu výstavby, prací pouze v denní době a při 

realizaci protihlukových opatření je z výsledků akustických výpočtů a posouzení 

hlukových příspěvků stavební činnosti zřejmé, že tento hluk by neměl způsobit 

překročení max. přípustných hodnot hlukové zátěže v okolním chráněném venkovním 

prostředí staveb. Tím se předpokládá současné dodržení hygienických limitů hluku i ve 

vnitřních chráněných prostorech okolních bytových domů ( při zavřených oknech 

s běžnou neprůzvučností  R ≥ 30dB ). 

 

Vliv na povrchové a podzemní vody 

• Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch budou likvidovány vsakem na 

pozemku. Dešťové vody z konstrukcí střech a teras bytových domů budou vsakovány ve 

vsakovacích žebrech nebo zadržovány ve dvou retenčních jímkách (o minimálním 
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objemu retence 12,3 m3 a 17,4 m3) a regulovaně vypouštěny do stávající dešťové 

kanalizace. 

•  Oproti původnímu stavu ve variantě bez retence dojde k zvýšení povrchového odtoku 

ze zájmového území o cca 1 765 m3/rok. Což znamená že dotace podzemních vod se 

sníží jen o cca 0,056 l/s. Oproti stávajícímu stavu nedojde k výraznému zvýšení 

povrchového odtoku z území. 

• Oproti původnímu stavu ve variantě vsakování srážek dojde k zvýšení povrchového 

odtoku ze zájmového území jen o cca 352 m3/rok. Což znamená že dotace podzemních 

vod se sníží pouze o cca 0,019 l/s. 

• Pro zjištění zda je v lokalitě možné vsakování v uvažovaném rozsahu bude potřeba 

udělat podrobný hydrogeologický průzkum a zjistit přesnou úroveň hladiny podzemní 

vody.  

• Při dodržení standardních opatření a postupů bude vliv záměru na povrchové a 

podzemní vody nevýznamný. 

 

Vliv na půdu 

• Realizací záměru nedojde k trvalému záboru půdy náležející do ZPF.  

• Realizací záměru nedojde k trvalému záboru PUPFL. 

• V současné době je celá plocha zájmového území neudržovaná a zarostlá náletovými 

keři a stromy. 

• Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka ornice. Skrytá kulturní vrstva 

půdy bude využita na vylepšení půdních poměrů v lokalitě stavby. 

• Severovýchodní okraj pozemku zasahuje do plochy LR – lesní porosty. V ploše LR 

nebude však realizována žádná stavba, ani zde nedojde k sadovým úpravám. 

• Při dodržení standardních opatření není očekáván negativní vliv na půdu. 

 

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje 

• Vliv záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje nebude žádný. 

 

Vliv na faunu, flóru a ekosystémy 

• Dle studie sadových úprav (studie č. 5) se jedná se o území doposud funkčně 

nevyužívané. Obecně lze ale konstatovat, že se jedná o pohledově i funkčně 

významnou lokalitu navazující na severu a západě na lesní porosty Malešického háje. 

Mapa potenciální přirozené vegetace udává pro zájmové území tuto základní vegetační 

jednotku: lipová doubrava TILIO. 
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• Dle inventarizace dřevin se v zájmovém území nacházejí dřeviny náletového původu, 

které vznikly na neošetřovaných a nevyužívaných plochách (Studie č. 3). Celkem bylo 

vyhodnoceno 11 stromů, které v území zůstaly po kácení, ve všech případech se jedná 

o stromy listnaté. Z důvodu předpokládaného stavebního záměru je navržena na kácení 

dřevina č. 3 - Betula pendula – bříza o průměru kmene 28 cm a průměrem na řezné 

ploše 45 cm. Tento strom se nachází v půdorysu plánovaného objektu D. Všechny 

ostatní stromy zůstanou zachovány. 

• Dle inventarizace dřevin se v zájmovém území nacházejí dřeviny náletového původu, 

které vznikly na neošetřovaných a nevyužívaných plochách (Studie č. 3). 

• Na základě terénního biologického průzkumu (Studie č. 4) dotčeného území bylo 

zjištěno, že na místě plánované stavby se vyskytují porosty ruderální a synantropní 

vegetace, která není z hlediska ochrany přírody nijak hodnotná. Porosty na ploše 

poskytují úkrytová stanoviště pouze pro běžné druhy bezobratlých živočichů a drobné 

zemní savce. Také živočichové zaznamenaní v blízkém okolí jsou přizpůsobeni k životu 

v člověkem silně ovlivněných biotopech. Všechny zjištěné druhy mají v daném území 

stabilní populace, které osidlují vhodná stanoviště i v těsném okolí místa záměru. 

Ovlivnění sledované plochy proto nezpůsobí jejich vymizení. Výskyt zvláště chráněných 

druhů nebyl na dotčené ploše aktuálně zaznamenán. V blízkém okolí žijí ohrožení 

čmeláci rodu Bombus a mravenci rodu Formica. K ovlivnění těchto chráněných druhů 

nedojde, jejich hnízdní kolonie se na ploše dotčené stavbou nevyskytují. 

• Záměr nebude mít významný vliv na flóru a faunu, resp. ekosystémy v řešeném území. 

 

Vliv na krajinu 

• Je možné konstatovat, že s ohledem na zákonná kritéria je navrhovaný zásah do 

krajinného rázu, chráněného dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

hodnotit jako přijatelný a navrhovanou stavbu lze akceptovat.  

• Zájmové území představuje urbanizovanou městskou krajinu.  

• Posuzovaný záměr je v souladu s koncepcí územního plánu. Záměr navazuje na 

současnou okolní zástavbu vícepatrových budov. 

 

Vliv na dopravu a místní komunikační síť 

• Veškerá vyvolaná doprava bude směřovat na komunikaci Univerzitní. Celkem se jedná o 

cca 216 jízd OA/24h a NA pro odvoz tuhého komunálního odpadu (TKO). 

• Noční podíl provozu uvažujeme kolem 10 % celodenního množství, jedná se tak o cca 

22 jízd směrem do ulice Univerzitní. 

• Vliv záměru na dopravní situaci a místní komunikační nebude významný. 
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Vliv na chráněné přírodní objekty a území 

• Přímo v řešené lokalitě se nenachází žádné chráněné přírodní objekty ani chráněná 

území. 

• Nejbližším skladebným prvek ÚSES je přírodní park PP Smetanka, který se nachází 

zhruba asi 900 m severovýchodně od zájmového území. 

• Z hlediska ochrany přírody nebude mít navrhovaná stavba negativní vliv na chráněné 

přírodní objekty ani území. 

 

Celkové zhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky prostředí popsané v předchozích 
kapitolách 

Tab. 44: Rekapitulace vlivů záměru a zhodnocení jejich významnosti po realizaci na okolí 
pořadové 
číslo Předmět hodnocení Bodové hodnocení 

I. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví + 1,0 
II. Vlivy na klima a ovzduší - 0,5 
III. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální charakteristiky - 0,5 

IV. Vlivy na povrchové a podzemní vody - 0,5 
V. Vliv na půdu 0 
VI. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 0 

VII. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 0 
VIII. Vlivy na krajinu 0 
IX. Vliv na dopravní situaci - 0,5 

X. Vlivy na chráněné přírodní objekty a území 0 
Celkové zhodnocení  - 0,2 

 
Výsledné hodnocení vlivů je pouze indikativní, je ovlivněno subjektivním hodnocením vlivů 

zpracovatele Oznámení. Jakékoliv hodnocení, do kterého vstupuje lidský faktor, je vždy 

subjektivní. Pokud bude zvolen hodnotící přístup, že nerealizace záměru nemá v součtu na 

jednotlivé složky životního prostředí ani negativní ani pozitivní vliv, což nelze vždy takto 

předjímat, lze zvolené řešení či jeho variantu celkově hodnotit následovně (při zanedbání 

synergie vlivů, jejíž vliv je často obtížně odhadnutelný): 

• –2 až 2 body – indiferentní vliv záměru z hlediska součtu působení vlivů na jednotlivé 

složky životního prostředí, 

• méně než –2 a více než –5 bodů, resp. více než 2 a méně než 5 bodů – negativní, resp. 

pozitivní vliv záměru, 

• méně než –5, resp. více než 5 bodů – velmi negativní, resp. velmi pozitivní vliv záměru. 

Vypočtená hodnota je průměrem za pozitivní a negativní body, neutrální vlivy (0) se 

nezapočítávají. 

Uvedená hodnocení znamenající - 0,2 záporného bodu indikuje indiferentní vliv záměru na 

životní prostředí. Důvodem jsou širší souvislosti. Oznamovaný záměr „Bytové domy Malešický 
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háj“ se nachází v jihovýchodní části hlavního města Prahy, na území městské části Praha 10 – 

Malešice na parcele č. 902/2, v k.ú. Malešice. Dotčené území je situováno na vrcholu a 

severním svahu návrší Malešické stráně.  

Zájmové území představuje urbanizovanou městskou krajinu. Posuzovaný záměr je 

v souladu s koncepcí územního plánu. Záměr navazuje na současnou okolní zástavbu 

vícepatrových budov. V současné době území tvoří nezemědělská půda s nálety keřů a dřevin.  

Území bylo v minulosti využíváno pro deponii výkopku a pro staveništní dopravu při výstavbě 

sousedních bytových domů. 

Realizací záměru nedojde k trvalému záboru ZPF ani PUPFL.  

Pozitivním vlivem pro obyvatelstvo bude, že po realizaci vznikne možnost bydlení pro cca 

250 obyvatel. Negativním vlivem je zvýšení dopravní zátěže a s tím související navýšení emisí 

a hluku. 

Zástavba jako celek nepůsobí agresivně, je řešena tak, aby integrálně navázala na 

zastavěné části okolních stávajících oblastí a reliéf jednotlivých objektů respektuje morfologii 

území. 

Ostatní vlivy na hodnocené kategorie jsou převážně neutrální nebo jen mírně záporné. Z 

hlediska vlivů na faunu a floru nebude vliv negativní. 

Při dodržení navržených opatření v jednotlivých studiích a kapitole D.IV. nedojde realizací 

záměru k negativnímu ovlivnění obyvatelstva a veřejného zdraví. 
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V předloženém Oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb. je zhodnocen vliv výstavby 

a provozu záměru „Bytové domy Malešický háj“ na životní prostředí. 

 

Zájmová lokalita pro výstavbu bytových domů se nachází v Praze 10 v katastrálním území 

Malešice. Předložené Oznámení popisuje a vyhodnocuje vlivy na životní prostředí 

a obyvatelstvo, vyvolané výstavbou a provozem záměru v jeho okolí. 

 

Vyhodnocení vlivů je úměrné současnému stavu znalostí o tomto záměru. Na základě všech 

aspektů uvedených a hodnocených v Oznámení, které souvisejí s realizací navrhovaného 

záměru „Bytové domy Malešický háj“ a při předpokladu splnění opatření navrhovaných 

k omezení a minimalizaci negativních důsledků na životní prostředí, lze konstatovat, že 

navrhovaná stavba je akceptovatelná, a je proto možné realizaci záměru doporučit. 

 

Datum zpracování Oznámení: 16. 5. 2011 

 

Jméno, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se na zpracování podílely: 

 

ú Bc. Jana Zubinová, Marty Krásové 920/4, Praha 9 - Čakovice, tel.: 221 979 382 

 
 
Podpis:……………………………………. 

 

 

ú Ing. Jan Král, Vyšehradská 320/49, Praha 2, 128 00, tel: 221 979 382 

držitel autorizace č. j. 7150/1276/OIP/03 

 

 

Podpis a razítko: 



Oznámení záměru v rozsahu příl. 3 zák. 100/2001 Sb. „Bytové domy Malešický háj“ 

 103

ČÁST H: PŘÍLOHY 

 



 

PŘEHLEDNÁ SITUACE – ŠIRŠÍ VZTAHY 

 

 



Výkres č. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinační situace 

M = 1 : 500 

 





Výkres č. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákres do katastrální mapy 

M = 1 : 500 





Vyjádření č. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjádření k souladu s územně plánovací 

dokumentací 

 







Vyjádření č. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjádření k EVL a Ptačím oblastem podle § 45i 

zákona č. 114/1992 Sb. 




