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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY:
HMÚ
OV
DUR
CHKO
CHOPAV
CO
EVL
MŽP
NEL
NO2
NOX
PD
PM10
PP
PUPFL
SC
SO2
TUV
ÚP HMP
ÚSES
VKP
VZT
ZCHÚ
ZPF
ZR

eský hydrometeorologický ústav
istírna odpadních vod
Dokumentace k územnímu ízení
Chrán ná krajinná oblast
Chrán ná oblast p írodní akumulace vod
Oxid uhelnatý
Evropsky významná lokalita
Ministerstvo životního prost edí
Nepolární extrahovatelné látky
Oxid dusi itý
Oxidy dusíku
Projektová dokumentace
Suspendované ástice frakce PM10
P írodní park
Pozemky ur ené k pln ní funkce lesa
Sport centrum
Oxid si i itý
Teplá užitková voda
Územní plán hlavního m sta Prahy
Územní systém ekologické stability
Významný krajinný prvek
Vzduchotechnika
Zvlášt chrán ná území
Zem d lský p dní fond
Zahradní restaurace
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ÚVOD
V tomto oznámení jsou hodnoceny vlivy na životní prost edí, které by mohly být vyvolány
zám rem spo ívajícím ve výstavb a provozu sportovního centra a sousední zahradní
restaurace spojené s revitalizací m stského parku, ve kterém se bude nacházet. Dále
k ob ma zám r m bude vytvo ena p ístupová komunikace s parkovacími stáními pro
automobily. Zám r se nachází v k.ú. Pitkovice, v m stské ásti hl. m sta Prahy . 22.
Oznámení bylo zpracováno v rozsahu p ílohy . 3 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování
vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis .
Oznamovatelem je spole nost CENTRAL GROUP a.s., která pro zpracování oznámení
pov ila spole nost Empla AG s.r.o. Hradec Králové.
Posuzování vliv na životní prost edí je v oznámení provedeno jak pro etapu výstavby, tak
pro samotný provoz zám ru.
Nedílnou sou ástí oznámení jsou odborné studie zpracované autorizovanými osobami.
Jedná se o rozptylovou studii, hlukovou studii a hodnocení vliv na ve ejné zdraví a
biologický pr zkum.
Technické ešení a provozní údaje o zám ru byly erpány z projektové dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí vypracované spole nosti CENTRAL GROUP a.s. ervnu 2009.
Dále byla provedena terénní obch zka p edm tného území spoluzpracovateli oznámení.
Jedním z cíl navrhovaného zám ru je p izp sobit etapu výstavby a následného provozu
požadavk m ochrany životního prost edí dle platných legislativních p edpis .

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. 1. Spole nost: CENTRAL GROUP a.s.
A. 2. I : 63999102
A. 3. Sídlo: Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
A. 4. Oprávn ný zástupce oznamovatele:
Boris Nepraš
Na Strži 65/1702
140 62 Praha 4
tel: 267 095 499, 737 255 396
e-mail: nepras@central-group.cz
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B. ÚDAJE O ZÁM RU
B. I. Základní údaje
B. I. 1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1
„Zahradní restaurace, Sport centrum Hlívová, prodloužení komunikace Hlívová“
Plánovaný zám r lze dle jeho umíst ní a charakteru za adit dle p ílohy . 1 zákona
100/2001 Sb. do kategorie II, bodu 10.10 Rekrea ní a sportovní areály, hotelové komplexy
a související za ízení v územích chrán ných podle zvláštních p edpis .

B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám ru
Sport centrum (SC)
Plocha pozemku ............... 1 805 m2
Zastav ná plocha ……….. 1 073 m2
Zpevn ná plocha .............. 83 m2
Odbytová plocha : 1. NP - bufet, bowling, squash, ostatní prostory
2. NP – fitness, solárium, masáž a víceú elový sál, ostatní plochy
Celková istá podlažní plocha … 1 775,5 m2
Po et venkovních parkovacích stání ........................... 35
Tabulka . 1: P edpokládaná provozní kapacita provozu SC
Za ízení
bowling
squash
fitnes
víceú elový sál
bufet
Recepce, provoz

Návšt vníci
60
20
30
10
76 míst u stolu a baru
-

Zahradní restaurace (ZR)
Plocha pozemku .......................22 800 m2
Zastav ná plocha, (HPP) ….…….. 789 m2
Zpevn ná plocha ....................... 1 270 m2
Odbytové plochy (restaurace) ....... 287 m2
Terasy ........................................... 693 m2
Po et parkovacích stání ................. 29
Kapacita jídelny (restaurace): 154 míst u stol a 20 míst u baru.
Po et zam stnanc .......................... 7
Komunikace Hlívová
Plocha pozemku (asfalt) ............ 1 049 m2
Zpevn ná plocha (dlažba) ........... 762 m2
Délka prodloužení komunikace cca 127 m, ší ka 6 m.
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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B. I. 3. Umíst ní zám ru
Kraj : Hlavní m sto Praha
M stská ást: Praha 22
Katastrální území: Pitkovice
Sportovní centrum bude situováno nedaleko okružní k ižovatky ulic K Dálnici a Žampiónová
na pozemcích p. . 1/6, 230/1 k.ú. Pitkovice. Sport centrum bude sm rem na západ sousedit s
historicky cennou budovou špýcharu a bránou s bohat tvarovanou a profilovanou ímsou
(druhá pol. 18. století). Na sever bude p iléhat ke komunikaci v ulici Hlívová s parkovacími
stáními, na jihu bude sousedit s ulicí K Dálnici a na východ s dnes zanedbaným nevyužívaným
parkem.
Zahradní restaurace se bude nacházet sv. sm rem od sportovního centra, u Pitkovických
rybník , na pozemcích p. . 227, 228 , 230/1 k.ú. Pitkovice. Z jižní strany bude ohrani ena ulicí
K Dálnici. Zahradní restaurace bude situována p ibližn uprost ed parku, který je dnes
neudržovaný, s poz statky zahrádká ské kolonie. V parku jsou dva rybníky (reten ní
nádrže) a množství hodnotných vzrostlých strom , které jsou v PD respektovány.
Prodloužená komunikace v ulici Hlívová bude spojovat nové sportovní centrum se zahradní
restaurací. Prodloužení komunikace bude provedeno na pozemku bývalé zahrádká ské
kolonie, který v sou asné dob není nijak využíván. Nov navrhovaná komunikace se
nachází v ochranném pásmu anodového uzemn ní.
Celý zám r se nachází v p írodním parku Boti - Milí ov (viz kapitola C.1.3.1.).
Obr. . 1: Umíst ní zám ru

Zám r

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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Obr. . 2: Umíst ní zám ru – letecký snímek (vpravo je znázorn na probíhající výstavba
bytových a rodinných dom )

Zahradní restaurace
Sport centrum

P ehledná situace a kopie katastrální mapy je sou ástí p ílohy

. 1 oznámení.

B. I. 4. Charakter zám ru a možnost kumulace jeho vliv
(realizovanými, p ipravovanými, uvažovanými)

s jinými zám ry

Charakter zám ru
P edm tem tohoto oznámení je posouzení výstavby a provozu dvou objekt : Sportovního
centra využívaného jako ve ejné sportovišt zahrnujícího bufet, bowling, squash, fitness,
solárium, masáž a víceú elový sál a ostatní plochy. SC bude mít rozlohu 1 070,8 m2.
V blízkosti SC bude u Pitkovických rybník umíst na zahradní restaurace o rozloze 788 m2 a
provedena obnova m stského parku.
Oba navrhované objekty budou spojeny komunikací, která pro zám ry bude prodloužena
o cca 127 m a bude využívána jako parkovací stání o celkovém po tu 64. Komunikace
Hlívová a parkovací stání byla povolena stavebním povolením .j. 11162/2006/OV/Za ze dne
29.11.2006, právní moc 2.1.2007 v rámci celého obytného souboru „Nové zelené m sto“.
Soulad s územním plánem
Sportovní centrum se nachází na funk ní ploše vymezené územním plánem hl. m sta Prahy
jako všeobecn smíšené SV-C (d íve ozna ené jako SVO - smíšené obchodu a služeb).
V rámci dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byl pro sportovní centrum proveden
výpo et sm rných regulativ stanovených ÚPn HMP (koeficient podlažních ploch a
koeficient zelen ).
Výpo et koeficientu podlažních ploch ve funk ní ploše SVO:
KPP = 0,50
Funk ní plocha = 4 055 m2
HPP objektu: 1 994,0 m2
KPP = 1 994,0 / 4 055,0 = 0,492 = koeficientu vyhoví
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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Výpo et koeficientu zelen :
KZ = 0,45
Funk ní plocha = 4 055 m2
Zastav ná objektu: = 1 073 m2, zpevn né plochy: = 83 m2
Komunikace + park.stání: = 1 040 m2
zele celkem = 1 859 m2 (4 055 - 1 073 - 1 040 - 83) 1 859 / 4 055 = 0,458 = koeficientu
vyhoví
Plocha, na kterou je navržena stavba zahradní restaurace, je ur ena funk ním využitím jako ZP
– parky, historické zahrady a h bitovy a ZMK – zele m stská a krajinná (d íve ozna ené
jako PP - parky a parkov upravené plochy). Jedná se o stavbu jako výjime n p ípustnou pro
toto území. Umíst ní zahradní restaurace navazuje na plochu s funk ním využitím jako vodní
plochy a toky, plavební kanály - VOP.
Navrhované umíst ní obou staveb je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Hlavního
m sta Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy . 10/05 ze dne 9.09.1999 a
vyhláškou . 32/199Sb. hl. m. Prahy o závazné ásti územního plánu hlavního m sta Prahy,
ve zn ní pozd jších p edpis . Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu je sou ástí p ílohy
oznámení . 3.
Vý ez z mapové ásti aktuálního schváleného územního plánu hlavního m sta Prahy je na
následujícím obrázku.
Obr. . 3: Zobrazení funk ního využití p edm tného území (dle aktuálního ÚP HMP)

Zahradní restaurace
Sport Centrum

Legenda:

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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Poznámka:
V srpnu roku 2009 byl zpracován Koncept ÚP hl. m. Prahy , který byl v etn vyhodnocení
vliv navrhovaného ešení na udržitelný rozvoj p edložen k ve ejnému projednání
23.11. 2009. Nový územní plán by mohl vstoupit v platnost v roce 2012.

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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Plánované zám ry v blízkosti zám ru
Zám r se nachází p ímo u hlavní silnice (ul. K Dálnici) v centru nové reziden ní výstavby
CENTRAL GROUP se zhruba 400 byty a s více než 400 rodinnými domy.
V územním plánu SÚ Hl. m. Prahy jsou na jižním okraji Pitkovic (jižním sm rem od silnice
v ulici K Dálnici) po roce 2010 plánovány další nové plochy všeobecn obytné a ist obytné
a parkov upravené plochy.
V blízkosti zám ru bude po roce 2014 realizována rekonstrukce stávající silnice v ulici
K Dálnici (vým na konstrukce vozovky, její rozší ení na 8 m, realizace souvisejících
dopravních za ízení). Pro tento zám r „K Dálnici, 3. etapa, OK Žampiónová – OK Zábavní
centrum“ prob hlo zjiš ovací ízení dle zákona . 100/2001 Sb. se záv rem, že zám r
nebude dále posuzován.
Z hlediska širších dopravních vztah je uvažováno se západním obchvatem Pitkovic –
v míst soub hu s ochranným pásmem p ipravovaného vedení VVN 110 kV (v trase
stávajícího vedení VN 22kV). Varianty ešení obchvatu Pitkovic se zpracovávají už od roku
2001.
Kumulace zám ru s plánovanými zám ry se nep edpokládá.
Výstavba zám ru nevyžaduje ešení p eložek inženýrských sítí, krom anodového uzemn ní
stávajícího VTL plynovodu, které si vzhledem k výstavb komunikace vynutí p eložku.
Výstavbou zám ru a celoro ním využíváním zájmového území návšt vníky lze o ekávat
zvýšení intenzity pr jezd osobních vozidel na komunikacích v ulici Hlívová, K Dálnici,
Žampiónová a z nich plynoucích kumulativních ú ink s dalšími plánovanými zám ry
v posuzovaném území p edstavujících hlukové emise a emise škodlivin do ovzduší a vliv na
pohodu obyvatel zde žijících.

B. I. 5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu
zvažovaných variant a hlavních d vod pro jejich výb r, resp. odmítnutí
Zám rem investora na stávající nevyužívané plochy v rozvíjejícím se území, kde dominuje
bytová výstavba, doplnit stavby ur ené pro sportovní vyžití a ob anskou vybavenost
(restaurace) a tím zatraktivnit tuto rozvíjející se okrajovou ást Prahy.
Realizací zahradní restaurace dojde k obnov neudržovaného bývalého parku (sadu) a tím
ke zhodnocení a zatraktivn ní lokality. Díky výstavb zahradní restaurace na pozemku spolu
s h išti na minigolf, plážový volejbal vznikne klidová zóna p edevším pro stávající obyvatele
lokality Nové zelné m sto, Praha - Pitkovice. Okolí rybník bude dopln no cestami pro p ší.
Stavební pozemky byly vybrány z d vodu možnosti výstavby navrhovaných objekt , které jsou
v souladu s územním plánem hl. m. Prahy a nejsou v sou asné dob využívány. Pozemky jsou
ve vlastnictví investora. Ve ejnou komunikaci a parkovací stání pro pot eby nového provozu
vybuduje CENTRAL GROUP na vlastní náklad.
Pozemek pro Sportovní centrum je p ipraven k výstavb , p íprava staveništ si nevynutí žádné
demolice ani kácení zelen . V rámci stavby zahradní restaurace dojde k revitalizaci zelených
ploch.
Lokalita se vyzna uje dobrou dopravní dostupností: dálnice D1 (Praha – Brno) – sjezd
Pr honice / estlice je vzdálen cca 2 km od zám ru; autem do centra Prahy za cca 15 minut,
autobusová zastávka je p ímo p ed budoucím Sportovním centrem, dostupnost na metro
autobusem do 15 min.

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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Zám rem nemusí být budovány p eložky inženýrských sítí (jsou vedeny v ulici Hlívová).
Samotný provoz sportovního centra nabídne pracovní p íležitost pro 9 zam stnanc a
provoz zahradní restaurace pro 7 zam stnanc . Stavební práce vytvo í pracovní p íležitost
pro n kolik zam stnanc po dobu cca 1 roku.
Z hlediska rozsahu možných vliv na životní prost edí a obyvatelstvo je v oznámení
hodnocen stávající stav (nulová varianta) a monovariantní zám r p edkládaný
oznamovatelem (aktivní varianta). Popis stávajícího stavu životního prost edí, tj. nulové
varianty, je uveden v kapitole C oznámení, popis zám ru (aktivní varianty) je v kapitole B
oznámení a hodnocení vliv zám ru na životní prost edí a ve ejné zdraví v kapitole D
oznámení.

B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zám ru
Bude realizováno seskupení t í staveb: 1) Sport centrum Hlívová, 2) prodloužení komunikace
Hlívová, 3) Zahradní restaurace.
Koordina ní situace (p dorysy) posuzovaných zám r je sou ástí p ílohy oznámení . 1.
Sport centrum se bude skládat z 2 podlažního objektu sportovišt obsahujícího bowlingovou
halu, 2x squashový kurt, technické zázemí, fitness, solárium, hygienické zázemí, bufet a
další pronajímatelné plochy. Sou ástí stavby bude napojení na technickou infrastrukturu
(p ípojka splaškové kanalizace, 2 p ípojky deš ové kanalizace, vodovodní, plynovodní a
elektro p ípojka). Zastav ná plocha objektu sportovišt bude 1 070 m2.
Komunikace Hlívová - jedná se o prodloužení komunikace Hlívová na území m stské ásti
Praha - Pitkovice v prostoru mezi stávajícími rybníky a komunikací K Dálnici. P i komunikaci
Hlívová v etn jejího prodloužení jsou navržena parkovací stání ur ená pro návšt vníky Sport
centra a zahradní restaurace. Komunikace Hlívová a parkovací stání byla povolena
stavebním povolením .j. 11162/2006/OV/Za ze dne 29.11.2006, právní moc 2.1.2007
v rámci celého obytného souboru „Nové zelené m sto“.
Stávající komunikace Hlívová je o ší ce 6,0 m bez chodníku s jednostrannými kolmými
parkovacími stáními. Prodloužená komunikace bude také o ší ce 6,0 m, kolmá parkovací
stání budou v ásti po obou stranách komunikace. Komunikace je ešená jako slepá, p ed
plánovaným objektem zahradní restaurace bude obratišt s polom rem oblouku 6,0 m.
Parkovací stání budou prost ídána se stávajícími stromy. Od místa k ížení se stávajícím
chodníkem bude komunikace ešena jako obytná zóna, v prodloužení komunikace nebude
budován chodník. Povrch komunikace bude asfaltový.
S realizací objektu zahradní restaurace s letní terasou bude spojeno h išt na beach volejbal,
minigolf, parkové chodníky, mola u rybník a p ípojky technické infrastruktury. Zastav ná
plocha objektu bude 788 m2.
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Obr. . 4: P ehledná situace všech t í posuzovaných zám r (SC, ZR, komunikace)

Popis etap výstavby
Etapizace výstavby objekt
I.
II.
III.
IV.
V.

P íprava území
Stavba 1.etapy technické infrastruktury
stavba objektu sportovního centra / zahradní restaurace
stavba 2.etapy technické infrastruktury a chodník
sadové úpravy

P íprava území
Sport centrum
Pozemky na kterých bude probíhat výstavba objektu Sport centra jsou v sou asné dob bez
využití, na ásti se nachází komunikace Hlívová, která zatím není definitivn dokon ena.
Zbylá ást stavebního pozemku je zatravn ná. Vlastní stavba je obdélníkového tvaru
o rozm ru cca 78,5 x 13,3 m. Území je bez v tších terénních nerovností. Na staveništi
nebudou provád ny žádné rozsáhlejší úpravy.
Stavební innost bude postupn b hem výstavby v omezené mí e zasahovat i mimo prostor
hlavního staveništ . Další staveništ a do asný zábor pro provedení stavebních a montážních
prací bude nutno uvažovat v souvislosti s realizací venkovních trubních a kabelových vedení,
úpravami komunikací, chodník , apod. Realizace t chto ploch musí probíhat v úzké návaznosti
na stávající zástavbu, sít , komunikace a chodníky v dot ené oblasti.
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Zahradní restaurace
Na pozemku ur eném pro umíst ní zahradní restaurace kdysi byla zahrádká ská kolonie, nyní
se na pozemku nachází vzrostlé stromy (viz kapitola C.2.4.). N které z nich bude nutné p ed
zahájením stavby vykácet. Zbývající ponechané stromy budou vhodným zp sobem po dobu
výstavby ochrán ny p ed poškozením.
Výšková úrove terénních úprav vychází z výškového osazení objektu, p ilehlé komunikace a
chodník . Plochy, které budou ešeny jako plochy ve sklonu, bude terén spádován od objektu
ve sklonu 2% a více (ve výjime ných p ípadech 1%). Terén bude upraven tak, aby se veškerá
voda vsakovala na daném pozemku a nestékala na sousední pozemky. Sou ástí objektu
bude rozprost ení humózní vrstvy na upravovaných terénech provád ných v rámci této stavby.
Stavba - Do asné za ízení staveništ
Staveništ bude oploceno. P i výjezdu ze staveništ budou zne išt ná vozidla projížd t
mycím prostorem. U mycího prostoru bude z ízena šachta s kalovým prostorem. Z kalové
šachty bude vyveden p epad do vsakovacího žebra. Podrobn jší ešení za ízení staveništ je
uvedeno v dokumentu Zásady organizace výstavby.
Inženýrské sít jsou p ivedeny z ulice Hlívová. Napojení na NN bude ze stávajícího pilí e p i ulici
K Dálnici. Staveništní odb ry vody a elektrické energie budou ešeny provizorními
p ípojkami ze stávajících inženýrských sítí jednotlivých správc . Stavba Sport centra ani
zahradní restaurace si nevyžádá žádné p eložky inženýrských sítí.
Pozemky dot ené výstavbou nejsou v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze.
V t sné blízkosti staveništ pro Sportovní centrum se však nachází památkové chrán ný
objekt – bývalý špýchar, ten nebude plánovanou výstavbou dot en.
Stavba objektu sportovišt / zahradní restaurace
Zakládání
Sport centrum
Objekt je navržen na míst
v podstat bude respektovat.

p vodního pr myslového objektu, jehož p dorys i hmotu

Po vy išt ní plochy staveništ od zbytk p vodní stavby bude proveden inženýrskogeologický pr zkum a radonový pr zkum. Podle pot eby budou sanovány p ípadné kaverny,
odvezeny nevhodné navážky. Vzhledem k malé hloubce založení a vzdálenosti od rybníku
nelze p edpokládat zastižení podzemní vody.
Založení je p edpokládáno plošné, v kombinaci pás pod obvodovými st nami a patek pod
st edovými sloupy. Základová spára bude p evzata za ú asti geologa a statika.
Zemní práce spojené se založením jsou vzhledem k úrovni založení minimální.
Zahradní restaurace
Založení p ízemního a nepodsklepeného objektu je p edpokládáno plošné na základových
pasech pod nosnými st nami. Vzhledem k blízkosti rybník m že být základová zemina
rozb edlá a nestabilní, proto bude navržený základový systém dopln n pilotami. Základové
pasy by potom vytvá ely roznášecí rošt. P esný zp sob založení stanoví statik na základ
inženýrsko-geologického a radonového pr zkumu. I p es malou hloubku plošných základ se
dá p edpokládat zastižení podzemní vody. Základová spára bude p evzata za ú asti geologa a
statika. Zemní práce spojené se založením budou vzhledem k úrovni založení minimální.
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Stavební ešení a dispozi ní ešení
Sportovní centrum
Jedná se o dvoupodlažní objekt obdélníkového p dorysu, nepodsklepený, zast ešený sedlovou
st echou.
Obvodové zdivo 1. i 2. NP bude zd né z cihelných blok tl. 240 mm blok . Nosné zdivo bude
z v tší ásti opat eno obkladem z p írodního kamene, sou ástí sendvi ové konstrukce bude i
tepelná izolace s prov trávanou dutinou.
2.NP je navrženo jako áste n podkrovní. Sedlová st echa bude s nízkým spádem,
s ernou betonovou krytinou (stejn jako bytové domy v sousedství). P estože je architektura
stavby navržena sou asná, bude vhodn dopl ovat historický objekt špýcharu. Použité
materiály budou p írodní - kámen, d evo a sklo.
V1.NP je navržena recepce u vstupu, bufetu se zázemím v etn letní terasy, 6 bowlingových
drah se zázemím, 2 squashové kurty a technické zázemí.
Ve 2.NP bude pak fitness, dv solária a prostory k pronajmutí. Využití pronajímatelných
prostor není v sou asné dob možno specifikovat, m lo by však souviset se sportovn
relaxa ním využitím objektu (nap . masáže, prodejny sportovního ná iní atd.). Bude ur eno
budoucím majitelem objektu a konkrétn ešeno v dalším stupni projektové dokumentace.
Sociální zázemí fitness (šatny umývárny, WC) bude sloužit i pro squash. Dále zde bude
sociální za ízení pro ostatní prostory a zázemí zam stnanc a úklidová místnost. Podlaží
budou propojena dv ma schodišti.
Sou ástí objektu budou i technologické místnosti - technické zázemí bowlingu, kotelna,
strojovna VZT apod.
Hlavní vstup do Sport Centra bude z jihu, od autobusové zastávky, která bude p ímo p ed
navrhovaným objektem. Letní vstup a zásobování objektu bude ze západu, z nádvo í
mezi Sport Centrem a historickým špejcharem. V severovýchodní ásti objektu bude
navržen bezpe nostní nouzový východ. Pro vstup do objektu budou spln ny požadavky pro
bezbariérový p ístup.
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou . 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecn technických
požadavcích na výstavbu v hlavním m st Praze.
P dorys Sport centra (1. i 2. NP) je sou ástí p ílohy oznámení . 1. Vizualizace je sou ástí
p ílohy . 2.
Bufet
V bufetu bude velký prostor pultového prodeje s možností oh evu uzenin i polotovar a
s prodejem nápoj , v ásti je sezení u baru. Místnost bude prosklenou st nou propojena
s venkovní terasou pro letní posezení. Letní vstup bude ze štítové (západní) strany budovy.
Tímto vstupem se p edpokládá zásobování bufetu v dob mimo provozní hodiny. Vstup
do hospodá ského zázemí bude vedle místa pultového prodeje. Zde bude p ípravna, umývání
nádobí, sklady, sociální zázemí 2 zam stnanc . Místnost odpadu bude p ístupná z venku,
vybavená chladicí sk íní a s možností umývání uzavíratelných nádob. Dispozice bude
up esn na zárove s technologií v dalším stupni projektové dokumentace.
Bowlingová hala
Bude obsahovat 6 bowlingových drah - typ a požadavky budou up esn ny dodavatelem.
Dráha se dle funkce d lí na rozb h, vlastní dráhu a záchytnou ást koule. V p ední ásti
haly budou umíst ny stolky s možností konzumace sem p inesených nápoj , v zadní ásti
bude technické zázemí.

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

16

Oznámení „Zahradní restaurace, Sport centrum Hlívová, prodloužení komunikace Hlívová“
Squash
V objektu jsou navrženy dva kurty pro squash. Vybavení bude dodáno odbornou firmou,
která up esní požadavky na stavební konstrukce.
Squashový kurt je dlouhý 9,75 m a široký 6,40 m. Výška místnosti 6,0 m.
Fitnes
Za ízení bude ve 2.NP. Návrh na vybavení bude zpracován odbornou firmou, stejn jako
požadavky na stavební p ipravenost. Sou ástí budou i dv solária a sociální za ízení pro
návšt vníky. Šatny, umývárny a WC budou dimenzovány dle po tu návšt vník
Zahradní restaurace
Velkou ást pozemku tvo í dva stávající Pitkovické rybníky. Zahradní restaurace je navržena
v t sném kontaktu s menším z rybník tak, aby bylo možno opticky protáhnout letní terasu až
nad vodní hladinu. Kv li hluku od rušné komunikace v ulici K Dálnici se provoz zahradní
restaurace otev e na opa nou stranu - na sz.
Zahradní restaurace je navržena jako objekt nepodsklepený, p ízemní s plochými vegeta ními
st echami. Architektonicky je navržena jako shluk více hmot, které jsou podpo eny i r znými
materiály (d evo, kámen, omítka). Cílem je, aby stavba nep sobila p íliš hmotn . Hmotu
objektu budou dopl ovat p ilehlé terasy, kryté pergolami.
Konstruk ní systém bude p izp soben pom rn lenité hmot budovy - je ešen jako p í ný
st nový s železobetonovými nosnými st nami a pilí i, rozmíst nými v souladu s dispozi ními
požadavky budovy. Nosné st nové konstrukce budou místy dopln ny sloupy.
Obvodové zdivo bude z cihelných blok tl. 240 mm a je z v tší ásti opat eno obkladem z
p írodního kamene a d eva.
Odbytová ást restaurace bude orientována na SZ, kuchyn a ostatní zázemí bude ve východní
ásti objektu. Hlavní vstup bude od JV, od obslužné komunikace, stejn jako zásobování a
vstup pro personál.
Spolu s výstavbou zahradní restaurace bude provedena i rekonstrukce parku - vybudování
vycházkových chodník , mol nad rybníky, lavi ek atp. Cílem je zp ístupnit toto místo ve ejnosti
a vytvo it p íjemné místo pro rekreaci obyvatel.
P dorys zahradní restaurace je sou ástí p ílohy oznámení . 1. Vizualizace je sou ástí p ílohy
. 2.
Popis provozu
Bufet ve sportovním centru
Bufet bude dimenzován pro cca 76 lidí. V hale bowlingu budou stolky pro 24 návšt vník a
bude zde ješt dalších 24 návšt vník .
Zázemí bufetu (ob erstvení) bude tvo it p ípravna, s p íru ními sklady a sociálním zázemím
personálu (WC, sprcha, umývadlo, šatnové sk í ky). Výlevka pro úklid zázemí bufetu bude
umíst na v sociálním za ízení. Provozní ást budou tvo it sklady (sklad suchých potravin,
nápoj , obal ), pracovní plochy, chladící sk ín , my ka provozního a bílého nádobí.
Na provozní ást bude navazovat prodejní linka vybavená pot ebnou technologií zahrnující
chlazené a nechlazené vitríny, chladící pulty, mrazící sk ín apod. V zápultí bude chladící
sk í na lahvové nápoje, kávovar a post mix. Z tepelných za ízení zde bude mikrovlnná trouba,
dvojva i pro oh ev uzenin a polotovar . V zápultí bude též umíst no umyvadlo na ruce a
technologický d ez.
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Sklad odpadk (chlazený nebo zahrnující chladící sk í ) pro organický odpad a výlevku pro
mytí odpadních nádob bude p ístupný zvenku.
- p edpokládaný sortiment: produkty dovážené studené kuchyn , chlebí ky, bagety,
sendvi e, dovážené mou níky, pe ivo, uzeniny, oh ev uzenin, oh ev polotovar , dovážené
zeleninové saláty, origináln balená zmrzlina, dopl ující sortiment origináln balených
nechlazených potravin. Nápoje budou podávány teplé i studené (lahvové).
- technologie jídel: p edpokládá se oh ev polotovar , uzenin apod.
- systém obsluhy: pultový prodej
- po et míst k sezení: 68 míst u stol uvnit + 8 míst u baru
- po et zam stnanc : cca 2 zam stnanci
- provozní doba: denní doba
Zahradní restaurace
- kapacita výrobny jídel cca 350 jídel/den
- po et zam stnanc stravovacího provozu cca 7
- provoz jídelny 7 dní v týdnu, 2 sm ny
Pro provoz zám r platí podmínka pln ní požadavk zákona 258/2000 Sb., v platném zn ní a
dále vyhlášky 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny p i innostech epidemiologicky závažných, ve zn ní pozd jších
zm n a dopl k vyhlášky 602/2006Sb.
Pro zajišt ní vhodných mikroklimatických podmínek budou prostory vytáp ny a v trány
v souladu s požadavky na ízení vlády .361/2007Sb. Um lé osv tlení bude provedeno
v souladu s požadavky SN 36 0450.
Sadové úpravy
Projekt sadových úprav bude zpracován v dalším stupni projektové dokumentace stavby.

B. I. 7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
P edpokládané zahájení výstavby Sport centra a zahradní restaurace:
Zahájení stavby

05/2010

Dokon ení stavby

12/2012

B. I. 8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
Kraj: Hlavní m sto Praha
M stská ást: Praha 22
Katastrální území: Pitkovice
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B. I. 9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad ,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Investor dle stavebního zákona . 50/1976 Sb., v platném zn ní požádá p íslušný stavební
ú ad – Ú ad m stské ásti Praha 22 - o vydání územního rozhodnutí a následn stavebního
povolení.
Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních p edpis :
Povolení k vyjmutí pozemk ze ZPF:
Žádost o vydání souhlasu s trvalým odn tím p dy ze ZPF pro nezem d lské ú ely
(v souladu s ustanovením §9 zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem d lského p dního
fondu, ve zn ní pozd jších p edpis ), p íslušným orgánem ochrany ZPF do 1 ha je Ú ad
m stské ásti Praha 22.
Povolení ke kácení d evin rostoucích mimo les:
Ke kácení d evin rostoucích mimo les je dle § 8 zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a
krajiny v platném zn ní nezbytné povolení orgánu ochrany p írody. Orgán ochrany p írody
m že takové povolení vydat na základ žádosti vlastníka pozemku, na kterém d evina roste.
Kácení d evin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegeta ního klidu.
P íslušným ú adem je Ú ad m stské ásti Praha 22 - Odbor životního prost edí.
Povolení k umíst ní st edního zdroje zne iš ování ovzduší:
Orgán ochrany ovzduší vydá povolení k umíst ní st edního stacionárního zdroje
zne iš ování ovzduší (plynových kotl pro sportovní centrum). Orgán ochrany ovzduší dále
vydá povolení ke stavb a k uvedení tohoto zdroje zne išt ní ovzduší do zkušebního a
trvalého provozu (§17 zákona . 86/2002 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ).
Dot eným orgánem státní správy z hlediska ochrany ovzduší je Magistrát hlavního m sta
Prahy.
Povolení k vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových:
Povolení k vypoušt ní deš ových odpadních vod do vod povrchových (do levostranného
p ítoku Pitkovického potoka), ve kterém by m l být stanoven ú el, rozsah, povinnosti a
p ípadné podmínky, za kterých bude povolení vydáno (§8 a § 9 zákona . 254/2001 Sb.,
v platném zn ní).
P íslušným vodoprávním ú adem je Ú ad m stské
prost edí.

ásti Praha 22 - Odbor životního

Území s archeologickými nálezy:
Stavebník je povinen v dob p ípravy stavby zkontaktovat n které z archeologických
pracoviš pro vydání souhlasu ke stavb
a stanovení podmínek záchranného
archeologického výzkumu (§ 22 zákona . 20/1987 Sb. v platném zn ní).
P íslušným ú adem je oprávn né archeologické pracovišt – Archeologický ústav AV R
v Praze nebo Národní památkový ústav – územní odborné pracovišt v hlavním m st
Praze.
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B. II. Údaje o vstupech
B. II. 1. P da
Zábor pozemk a jejich druh
Zám r bude realizován v katastrálním území Pitkovice, v m stské ásti Praha 22.
Tabulka . 2: Soupis pozemk dot ených výstavbou sportovního centra
Parcela

Vým ra

Druh

Zp sob využití

1/6

2 969

ostatní plocha

Jiná plocha

3/1 ást

252

ostatní plocha

Ostatní komunikace

3/2

372

ostatní plocha

Ostatní komunikace

222/1 ást

14 124

ostatní plocha

Jiná plocha

230/1 ást

2 177

ostatní plocha

Zele

Poznámka k tabulce . 2:
p.p. . 3/1 je státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci".

Tabulka . 3: Soupis pozemk dot ených výstavbou zahradní restaurace
Parcela
1/6 ást
3/2 ást
223 ást
224 ást
226/3 ást
227
228 ást
229 ást
230/1 ást

Vým ra
2 969
372
491
5 413
4 569
6 995
5 575
786
2 177

Druh
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
orná p da *
ovocný sad **
vodní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

Zp sob využití
Jiná plocha
Ostatní komunikace
Jiná plocha
Vodní nádrž um lá
Vodní nádrž um lá
Jiná plocha
Zele

Poznámka k tabulce . 3:
* p.p. . 226/3 má BPEJ:
2.26.01 (2 351 m2) = III. t . ochrany ZPF
2.26.11 (338 m2) = III. t . ochrany ZPF
2.58.00 (32 m2) = II. t . ochrany ZPF
2.42.00 (1 848 m2) = II. t . ochrany ZPF
** p.p. . 227 má BPEJ 2.42.00 (6 995 m2) = II. t . ochrany ZPF

Komunikace Hlívová: p.p. . 1/6, 230/1 (ostatní plochy), 227 (ovocný sad).
Kopie katastrální mapy je sou ástí p ílohy . 1 oznámení.
Realizací zahradní restaurace a rekonstrukcí parku budou dot eny dva pozemky náležící
do zem d lského p dního fondu – ZPF, které jsou dle metodického pokynu MŽP R .j.
OOLP/1067/96 za azeny do II a III.t ídy ochrany zem d lské p dy, tzn. že se jedná
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o pozemky s nadpr m rnou a pr m rnou produk ní schopností, ve vztahu k ochran ZPF
mohou být podmín n odnímatelné a zastavitelné nebo je lze použít pro výstavbu.
P esný zábor zem d lských p d není v sou asné dob znám, bude se jednat p ibližn
o zábor 0,7 ha zem d lských p d II. t ídy ochrany ZPF, z ehož zastav no bude cca 0,2 ha.
Zám rem nebudou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL), ani ochranné
pásmo lesa.

B. II. 2. Voda
Etapa výstavby
Pitná voda
V etap výstavby bude pitná voda spot ebovávána pro hygienické ú ely a pitný režim
zam stnanc stavby. Staveništní odb ry vody budou ešeny provizorními p ípojkami ze
stávajících inženýrských sítí jednotlivých správc .
Množství pitné vody bude záviset na po tu pracovník a dob trvání výstavby. Odhadovaná
spot eba vody v prašném a špinavém provozu na jednoho pracovníka za sm nu je cca 120
až 150 l (pitný režim + hygiena). Spot eba pitné vody pro etapu výstavby bude vy íslena
v dalším stupni projektové dokumentace.
Etapa provozu zám ru
Pitná voda
V míst zám ru se nachází ve ejná vodovodní sí ve správ PVS a.s. V ulici Hlívová je veden
vodovod PE D 160. Samostatným ízením bude tento ad prodloužen a ukon en podzemním
hydrantem. P ípojka i vodom rná sestava bude navržena v souladu s „M stskými standardy".
Podrobný návrh a p esné umíst ní p ípojek a vodom rných šachet bude ešen v dalším stupni
projektové dokumentace.
Pro pitný režim, stravování a hygienické pot eby zam stnanc a návšt v sport centra a
zahradní restaurace bude odebírána pitná voda z ve ejného vodovodního adu.
V projektové dokumentaci stavby pro územní ízení byla vy íslena následující bilance
spot eby pitné vody.
Tabulka . 4: Výpo et pot eby vody - sportovní centrum
Jednotka

Po et

zam stnanci

2

Specifická
spot eba
vody
[m3/rok/os]
50,0

návšt vníci

76

12,0

912,0

bowling

návšt vníci

60

5,0

1,825

109,5

squash

návšt vníci

20

21,9

438,0

fitnes

návšt vníci

30

60,0
60,0

21,9

657,0

fitnes
fitnes masáže
víceú elový
sál
kancelá e

zam stnanci

4

30,0

120,0

zam stnanci

1

50,0

50,0

návšt vníci

10

1,8

18,3

zam stnanci

2

16,0

32,0

Odbytová
plocha
bufet

Specifická
spot eba
vody
l/os/den

5,0

celkem
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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Qd = 4,18 m3/den
Qdmax = Qd x kd = 5,39 m3/den
Q hmax = Qd x kd x kh = 1 034 l/hod = 0,28 l/s

pot eba vody - denní
- max denní
- max hodinová
kd = 1,29
kh = 2,3

Tabulka . 5: Výpo et pot eby vody -zahradní restaurace
Odbytová
plocha

Jednotka

Po et

bufet

zam stnanci

7

Specifická
spot eba
vody
l/os/den

Specifická
spot eba
vody
[m3/rok/os]
80,0

celková
spot eba
vody
[m3/rok]
560,0

vý ep

450,0

celkem

1 010,0

pot eba vody - denní
- max denní
- max hodinová

Qd = 2,77 m3/den
Qdmax = Qd x kd =
3,57 m3/den
Q hmax = Qd x kd x kh = 646 l/hod = 0,18 l/s

Kh = 5,6
P ívod požární vody bude zajišt n z ve ejného vodovodu. P ípadné vnit ní hydranty budou
osazeny dle požadavku požární zprávy.
Technologická voda
Nebude využívána.
Užitková voda
Užitková voda nebude p i provozu zám ru využívána. P ípadná zálivka nové výsadby zelen
bude zajiš ována extern .

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Stavební a konstruk ní materiál
Se spot ebou materiál se po ítá zejména ve fázi výstavby a to v rozsahu b žném pro tento
druh stavby. Dodavatel stavby a technologie zajistí pot ebný druh a množství stavebního a
konstruk ního materiálu dle schválené projektové dokumentace stavby.
Chemické p ípravky
Pro nát ry konstrukcí a souvisejících za ízení budou použity r zné druhy syntetických barev
a edidel. Dodávku chemických p ípravk a jejich aplikaci zajistí dodavatel stavby.
B hem provozu zám ru budou používány pouze b žné chemické p ípravky k údržb
(úklidové a dezinfek ní prost edky, nát rové hmoty, atd.).
Suroviny
Pro p ípravu jídel a nápoj budou dováženy p íslušné suroviny a polotovary.
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V objektech budou následující sklady chladírny surovin a potravin:
- suchý sklad
- sklad chlazených a mražených potravin (chlad.sk ín a mrazicí truhly)
- sklad isticích prost edk (police v místnosti pro úklid)
- úklidová komora (sou ást sociálního zázemí)
- sklad DHIM (sk ín )
Elektrická energie, teplo
Výstavba
Staveništní odb ry elektrické energie budou ešeny provizorními p ípojkami ze stávajících
inženýrských sítí jednotlivých správc .
Provoz
Zám r vyvolá nár st spot eby elektrické energie.
Odhadovaný celkový instalovaný Pi a maximální soudobý p íkon Ps:
Sport centrum

Pi / Ps

=

130 / 85 kW

Zahradní restaurace

Pi / Ps

=

105 / 60 kW

Odhadovaná ro ní spot eba elektrické energie:
Otevírací doba 300 dn /rok x 12 hodin = 3 600 hod.
Pr m rná spot eba elektrické energie Pp = Pi x 0,25;

1GJ = 277,8 kWh

Sport Centrum

We/rok =

85 x 3600 x 0,25 = 77 MWh/r = 277 GJ/rok

Zahradní restaurace

We/rok =

60 x 3600 x 0,25 = 54 MWh/r = 195 GJ/rok

Zám rem se neuvažuje se záložním zdrojem elektrické energie.
Zemní plyn
V etap výstavby nebude zemní plyn využíván.
Sport centrum
Objekt Sport centra bude zásobován teplem ze samostatné plynové kotelny. Jako zdroj tepla pro
Sport centrum je uvažována plynová kotelna umíst ná v 1.NP (stavebn odd lený prostor
technické místnosti). Celkový výkon kotelny bude max. 200 kW (nap . 2x záv sný kondenza ní
kotel Buderus Logamax plus GB 162-100 s modula ním rozsahem výkonu 19 až 99,5 kW).
Kotelna pro oh ev teplé vody:
- spot eba zemního plynu 20,4 m3/h, 39 100 m3/rok
Zahradní restaurace
Pro objekt zahradní restaurace je uvažováno s plynovou kotelnou umíst nou v 1.NP
(stavebn odd lený prostor technického zázemí). Celkový výkon kotelny bude max.
100 kW (nap . záv sný kondenza ní kotel Buderus Logamax plus GB 162-100 s modula ním
rozsahem výkonu 19 až 99,5 kW).
- spot eba zemního plynu 10,2 m3/h, 22 200 m3/rok
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B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Napojení na dopravní infrastrukturu
Výstavba
P ístup na stavbu (pro oba objekty) bude ešen p ímo z u ulice Hlívová. P íjezd k této
komunikaci bude ulicí K Dálnici, p es kruhovou k ižovatku do Žampiónové a odtud do ulice
Hlívová.
Vzhledem k rozsahu a koncentraci stavební innosti a omezeným prostorovým možnostem
budou podmínky pro vlastní realizaci stavby zna n ztížené. Uspo ádání a obslužnost
staveništ bude nutno v pr b hu výstavby m nit a p izp sobovat daným podmínkám a
pot ebám stavby.
Zám r
Pitkovice jsou pr jezdnou oblastí mezi dálni ním sjezdem Pr honice/ estlice a oblastí
Uh ín vsi, K eslic, Benic a p ilehlého okolí. Navrhované sportovní centrum a zahradní
restaurace se nachází p i komunikaci K Dálnici a dále u komunikace Hlívová.
Zám ry jdou dob e dostupné také prost edk m m stské hromadné dopravy. Zastávka MHD
autobusová linka . 232 se nachází p ímo p ed objektem na komunikaci K Dálnici.
Sportovní centrum
Objekt bude p ístupný z nov vybudovaného chodníku p i ulici K dálnici a tzv. letním
vstupem z parkov upraveného prostoru p i špýcharu. P i severní stran objektu bude
probíhat páte ní komunikace areálu s pot ebným po tem parkovacích míst. Do této
komunikace bude situován i únikový východ. Zásobování objektu bude realizováno vstupem
z ulice K dálnici. Zde je navržen záliv pro stání zásobovacích vozidel. P íjezd požárních vozidel
objektu bude možný jak z ulice K Dálnici, tak výše zmín nou páte ní komunikací
Podrobné ešení v etn
povolení.

dopravního zna ení bude obsaženo v dokumentaci pro stavební

Zahradní restaurace
Objekt bude p ístupný z nov vybudované páte ní komunikace areálu s pot ebným po tem
parkovacích míst. Komunikace bude situována podél jihovýchodní ásti restaurace a bude
ešena jako slepá s obratišt m. Areálová komunikace bude dále pokra ovat západním
sm rem, kde dopravn napojí areál Sport centra a zaústí do ulice Žampiónová. Z této
komunikace bude realizováno i zásobování objektu, je zde navržen záliv pro stání
zásobovacích vozidel. P íjezd požárních vozidel objektu bude možný výše zmín nou areálovou
komunikací. Podrobné ešení v etn dopravního zna ení bude obsaženo v dokumentaci
pro stavební povolení.
Komunikace v ulici Hlívová
P i komunikaci Hlívová v etn jejího prodloužení jsou navržena parkovací stání ur ená pro
návšt vníky Sport centra a zahradní restaurace. Komunikace Hlívová a parkovací stání byla
povolena stavebním povolením .j. 11162/2006/OV/Za ze dne 29,11.2006, právní moc
2.1.2007 v rámci celého obytného souboru Nové zelené m sto. Prodloužení ulice Hlívová se
eší samostatným územním ízením.
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Výpo et dopravy v klidu
Sportovní centrum
Tabulka . 6: Výpo et po tu parkovacích stání – sportovní centrum
Odbytová plocha
Bufet
Bowling
Squash
Fitness
Masáž, víceú elový sál

165,6/15
1 stání/1 dráha- 6 drah
1 stání/ 0,5 kurt - 2 kurty
258/20
1/50 m2

Celkem nep ezásobeno
koeficientem
Zóna 4
Koef.vlivu území Ku
Koef.dopr.obsl. Kd
Celkem

Po ty parkovacích stání
11
6
4
12,9
5,442
39,342

1
0,9
39,342 x 1 x 0,9

35,4078

Dle výpo tu dopravy v klidu vyšlo, že je celkem pot eba 35,4 parkovacích stání. Parkovací stání
jsou navržena podél komunikace Hlívová v etn jejího prodloužení, které se eší samostatným
územním ízením.
Zahradní restaurace
Tabulka . 7: Výpo et po tu parkovacích stání
Odbytová plocha
restaurace
1/10 m2
Celkem nep ezásobeno
koeficientem
Zóna 4
Koef.vlivu území Ku
Koef.dopr.obsl. Kd
Celkem

Po ty parkovacích stání
32,713
32,713

1
0,9
37,713 x 1 x 0,9

29,4417

Dle výpo tu dopravy v klidu vyšlo, že pro zahradní restauraci je celkem pot eba 29,4
parkovacích stání. Parkovací stání jsou navržena podél prodloužení komunikace
Hlívová, které se eší samostatným územním ízením.
U obou zám r z celkového požadovaného po tu stání je po ítáno min. s 2 místy na stání
pro vozidla osob s omezenou pohybovou schopností, což p edstavuje cca 5 % z celkového
požadovaného po tu stání.
Dopravní frekventovanost
Na parkovišti SC bude celkem 35 parkovacích stání. Dopravu vyvolanou provozem Sport
centra lze vzhledem k charakteru sportovního centra ( bowling – 6 drah, sguash – 2 kurty,
fitness) a v návaznosti na dopravu v klidu prognozóvat na úrovni nejvýše na 60 – 90
p íjezd a odjezd OA/den (v etn voz pick-up) tj. 120 – 180 pohyb za den. Ve špi kové
hodin se uvažuje s 15 % denní frekvencí, to je 27 voz/hod.
Zahradní restaurace bude mít 29 stání také podél ulice Hlívové. Ve špi kové hodin se
po ítá s obsazením 2/3 a dobou zdržení 1,5 hodiny. Z toho vyplývá etnost pojezdu 26 jízd
za hodinu ve špi ce a 170 pohyb /24 hod celkem.
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

25

Oznámení „Zahradní restaurace, Sport centrum Hlívová, prodloužení komunikace Hlívová“
P i celkové doprav ve špi ce se tedy p edpokládá s 53 pohyby osobních vozidel a za den,
což je celkem 350 pohyb vozidel.
Kumulace – doprava
Vzhledem k tomu, že Pitkovice jsou pr jezdnou oblastí mezi dálni ním sjezdem
Pr honice/ estlice a oblastí Uh ín vsi, K eslic, Benic a p ilehlého okolí a vzhledem
k realizaci nákupní zóny v Pr honicích a dalšímu rozvoji výstavby v Pitkovicích jsou Pitkovice
zatíženy automobilovou dopravou. Z tohoto d vodu je uvažováno se západním obchvatem
Pitkovic – v míst soub hu s ochranným pásmem p ipravovaného vedení VVN 110 kV (v
trase stávajícího vedení VN 22kV). Obchvat Pitkovic je ešen ve Studii k podn tu po ízení
zm ny územního plánu Prahy (KOLPRON, 2007).
Obr. . 5: Schematická situace dopravních vztah
obchvatu Pitkovic

v etn

navrhovaného západního

Tramvajová trasa se
stanicemi
Trasa západního
obchvatu Pitkovic

Napojení na technickou infrastrukturu:
Napojení na vodovod, kanalizaci, elektrickou sí a plyn je ešeno v p íslušných kapitolách
oznámení.
S telekomunika ní sítí se neuvažuje.
Ve ejné osv tlení nebude instalováno.

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

26

Oznámení „Zahradní restaurace, Sport centrum Hlívová, prodloužení komunikace Hlívová“

B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Zdroje emisí, výb r zne iš ujících látek
1) Etapa výstavby zám ru
Emise zne iš ujících látek v rámci výstavby budou vznikat jak primárn , tj. z vlastních
mechanizm a jejich innosti a provozu automobil na p íjezdových trasách, tak sekundárn ,
tj. vznosem zne iš ujících látek již usazených z dot ených ploch, v etn komunikací. Volné
plochy v prostoru staveništ budou využity jako manipula ní a skladovací plochy pro
p edzásobení materiálem. Na staveništi nebude vyráb na betonová sm s.
Kritickou zne iš ující látkou pro výstavbu jsou suspendované ástice PM10.
Dále b hem výstavby vzniká sekundární zne išt ní ovzduší, kdy se mohou uvol ovat emise
poletavého prachu (p i provád ní zemních prací, ze skládek sypkých materiál , komunikací
aj.).
P sobení t chto zdroj je asov omezené – zejména b hem výkopových a zemních prací.
P edpokládaná doba výstavby je 18 m síc . Doba výkopu bude cca 1 m síc. P edpokládá
se, že stavební a montážní práce budou provád ny p i 5ti denním pracovním týdnu v dob
od 07.00 do 21.00 hod. pouze v pracovní dny.
Pro eliminaci sekundárního zne išt ní ovzduší je nutné dodržovat pat i ná provozn
technická opat ení (nap . zejména v dob suchého a v trného po así provád t pravidelné
išt ní vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo ší ení prachu do okolí a omezovat
prašnost i v míst
stavby - zkráp ní, instalace protiprašných zábran, vertikálních
celoplošných záchytných textilií, využívání chrán ných shoz aj.).
2) Etapa provozu zám ru
Bodové zdroje
Bodovým zdrojem emisí budou vytáp ní obou objekt
z plynových kotelen).

pomocí plynových kotl

(výduchy

Zdrojem tepla pro teplovodní vytáp ní sportovního centra a pro p ípravu TUV bude plynová
kotelna instalovaná v samostatné místnosti v 1.NP. V plynové koteln budou osazeny
2 záv sné plynové kondenza ní kotle Buderus Logamax Plus GB 162-100 (100 kW).
Celkový instalovaný tepelný výkon kotelny bude 200 kW. Spole né odkou ení obou kotl
bude vyvedeno komínem nad st echu sportovního centra.
V odborném posudku zpracovaném Ing. Karlem Vurmem CSc. dle zákona . 86/2002 Sb.,
v platném zn ní, je tato plynová kotelna sportovního centra za azena jako st ední zdroj
zne iš ování ovzduší.
V objektu zahradní restaurace bude umíst na kotelna v 1.NP kde bude záv sný
kondenza ní kotel, celkový výkon kotelny se uvažuje max. 100 kW (nap . záv sný
kondenza ní kotel Buderus Logamax plus GB 162-100).
Kondenza ní kotle Buderus Logamax Plus GB 162 mají velmi nízké emise škodlivin,
dle projek ních podklad výrobce následující normované emisní faktory oxid dusíku - NOx
a CO.
Oxidy dusíku (NOx )

20 mg/kWh

CO

15 mg/kWh

Emise z vytáp ní SC (st ední a malý zdroj zne iš ování ovzduší) jsou v následující tabulce:
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Tabulka . 8: Výkony a emise z kotelny SC a ZR Pitkovice
Objekt

Instalova Spot .
ný výkon paliva
[kW]
[m3/h]

Spot .
paliva
[m3/r]

Emise
NOx
[g/s]

Emise
NOx
[kg/r]

Emise
PM10
[g/s]

Emise
PM10
[kg/r]

Emise
CO
[g/s]

Emise
CO
[kg/r]

SC

200

20,4

39100

0,0011

7,7

0,00010

1,0

0,0008

5,8

Z. restaur.

100

10,2

22200

0,0005

3,9

0,00005

0,6

0,0004

3,2

Plošné zdroje
B hem provozu zám ru jako plošný zdroj emisí byly v rozptylové studii uvažovány emise
z dopravy osobních vozidel na venkovním parkovišti v ulici Hlívová.
Doprava vyvolaná provozem sport centra byla prognozóvána na úrovni nejvýše na 60 – 90
p íjezd a odjezd OA/den (v etn voz pick-up) tj. 120 – 180 pohyb za den. Ve špi kové
hodin se uvažuje s 15 % denní frekvencí, to je 27 voz/hod. P ed zaparkováním a p ed
výjezdem se uvažuje s chodem motoru 20 s.
Zahradní restaurace bude mít 29 stání také podél ulice Hlívové. Ve špi kové hodin se
po ítá s obsazením 2/3 a dobou zdržení 1,5 hodiny. Z toho vyplývá etnost pojezdu 26 jízd
za hodinu ve špi ce a 170 jízd/24 hod celkem.
Emisní faktory osobních automobil byly spo ítány pomocí výpo etního programu MEFA-02.
Výpo et byl proveden pro rok 2010 bylo uvažováno s 50 % vozidel spl ujících emisní limit
EURO 2, 40 % spl ující limit EURO 4 a 10 % vozidel bez katalyzátoru.
Tabulka . 9: Kapacita a emise z parkovišt využívaného zám rem
Objekt
Po et
Emise
Emise
Emise
Emise
stání
NOx
NOx
PM10
PM10
[g/s]
[kg/rok]
[g/s]
[kg/rok]

Emise
CO
[g/s]

Emise
CO
[kg/rok]

SC

35

0,00085

7,5

0,00014

1,3

0,00242

5,6

z. rest.

29

0,00082

7,0

0,00013

1,2

0,00233

5,3

Sekundová emise oxid dusíku, CO a PM10 pro parkovišt byla stanovena pro špi kovou etnost
pojezd vozidel na parkovišti a z pr m rné délky pojezdu vozidel pot ebné pro zaparkování. Výpo et
p edpokládá pr m rnou emisi NOx p i pojezdu 1,6 g/km, p i volnob hu 0,15 g/min na jedno vozidlo a
vliv katalyzátor pouze u vozidel p ijížd jících a jimi vybavených (dle faktor MEFA v.02) – podle
složení dopravního proudu k roku 2010. P ed vyjetím a po zaparkování se uvažuje s chodem motoru
20 s.
Ve výpo tech emisí z parkování je zapo teno zvýšení emise v d sledku studených start .

Liniové zdroje
Liniovým zdrojem zne išt ní ovzduší bude automobilová doprava. Ta bude pro uživatele SC
a ZR ulicí Hlívovou k ulici K Dálnici. Po jejím okraji budou kolmá stání souboru (64 stání).
Ve špi ce se p edpokládá 53 pohyb osobních vozidel a za den celkem 350 pohyb vozidel.
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B. III. 2. Odpadní vody
Etapa výstavby
Splaškové vody
B hem výstavby zám r budou vznikat splaškové odpadní vody. Pro sociální za ízení budou
použity mobilní hygienické bu ky se zásobníkem vody pro mytí rukou. Produkce splaškových
odpadních vod bude odpovídat spot eb pitné vody (viz. kapitola B.II.2).
Nakládání s odpadními vodami pro etapu výstavby bude up esn no v plánu výstavby.
Deš ové odpadní vody (potenciáln zne išt né)
B hem etapy zemních prací a áste n také b hem stavebních prací provád ných
v p edm tné lokalit se stavební mechanismy budou pohybovat po nezpevn né ploše
o rozloze cca 3 000 m2. Deš ové vody dopadající na plochu s odkrytou zeminou budou
p irozen zasakovány v území. P i dobrém technickém stavu strojní mechanizace a
stavebních dopravních prost edk nebudou vznikat deš ové vody zne išt né ropnými látkami
(v tomto p ípad by se nejednalo o odpadní vody).
Etapa provozu zám ru
V míst stavby se nachází ve ejná sí splaškové kanalizace ve správ PVS a.s. V chodníku
vedoucím mezi stávajícími bytovými domy „Panský dv r" a rybníky je vedena splašková
kanalizace PVC DN 400.
Odpadní vody pocházející ze sociálního zázemí objektu sport centra a zahradní restaurace
budou svád ny splaškovou kanalizací (kanaliza ní p ípojka PVC DN 200) a vyúst ny
do m stské OV. Kanalizace bude oddílná.
Ze zahradní restaurace bude vedena gravita ní kanalizace. Tukové vody z kuchyn budou
svedeny samostatnou kanalizací do navrhovaného lapa e tuk pro 200 jídel, který bude osazen
p ed objektem.
Množství splaškových vod odpovídá spot eb pitné vody – viz. kapitola oznámení B. II. 2:
Sportovní centrum
Denní produkce splaškových vod bude Qd = 4,18 m3/den.
Maximální hodinová produkce Qh-max = Qd/24 x kh = 975 l/h = 0,27 l/s

(kh = 3,2)

Celková ro ní produkce splaškových odpadních vod bude Qr = 1 524,8 m3/rok.
Zahradní restaurace
Denní produkce splaškových vod bude Qd = 2,77 m3/den.
Maximální hodinová produkce Qh-max = Qd/24 x kh = 646 l/h = 0,18 l/s

(kh = 5,6)

Celková ro ní produkce splaškových odpadních vod bude Qr = 1 010,0 m3/rok.
Deš ové odpadní vody (potencionáln zne išt né)
Deš ové vody ze st echy objektu Sport centra budou p es dv kanaliza ní p ípojky napojeny
do stávající deš ové kanalizace v ulici Hlívová PVC DN 500.
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Deš ové vody ze st echy objektu zahradní restaurace budou p es kanaliza ní p ípojku
napojeny do stávající deš ové kanalizace v prodloužení ulice Hlívové PVC DN 300 a dále
do Pitkovického rybníka, který slouží jako retence.
Voda ze zpevn ných ploch komunikací a chodník bude zaúst na p es uli ní vpusti
do deš ové kanalizace. Vody ze zelen budou likvidovány zásakem na pozemku.
P ípojky i revizní šachty budou navrženy v souladu s „M stskými standardy". Podrobný návrh
a p esné umíst ní p ípojek a šachet bude ešeno v dalším stupni projektové dokumentace.
V prodloužené komunikaci Hlívová je navržená deš ová kanalizace PVC DN 300 o celkové
délce cca 130,0 m. Deš ové vody spadlé na nov budovanou p íjezdovou komunikaci budou
p es uli ní vpusti svedeny do nové deš ové kanalizace, která bude zaúst na do rybníka.
Výpo et odtoku deš ových vod z plochy zám ru:
Výpo et dle SN 75 6101:
Q=

x P x i, kde

..... sou initel odtoku
P ...... sb rné plochy
i ........ intenzita krátkodobého dešt , I10=1 60 l/s/ha, p = 1
Navrhovaný stav - rozsah odvod ovaných zpevn ných ploch:
Sport centrum
Výpo et nových redukovaných ploch:
plocha (ha)

odtok, koef.

P- reduk. (ha)

St echy a terasy

0,1156

0,9

0,1040

Celkem

0,1156

Typ plochy

0,1040

Výpo et návrhového odtoku:
Qn = Pr x i = 0,1040 x 160 = 16,64 l/s
Zahradní restaurace
st echy...................... .. 0,0789 ha
zpev. plochy – dlažba... 0,0665 ha
komunikace – dlažba.... 0,0078 ha
Výpo et nových redukovaných ploch:
Typ plochy
St echy a terasy
Komunikace dlažba
Zpev. plochy dlažba
Celkem

plocha (ha)

odtok, koef.

Pr- reduk.(ha)

0,0789
0,0078
0,0665
0,1532

0,9
0,8
0,8

0,0710
0,0062
0,0532
0,1304
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Výpo et návrhového odtoku:
Qn = Pr x i = 0,1304 x 160 = 20,86 l/s
Komunikace
Komunikace asfalt............... 0,1049 ha
Zpev. plochy dlažba .............0 , 0 7 6 2 ha
Výpo et nových redukovaných ploch:
Typ plochy
Vozovky asfalt
Zpev.plochy dlažba
Celkem

plocha (ha)

odtok, koef.

P- reduk. (ha)

0,1049
0,0762
0,1811

0,9
0,8

0,0944
0,0610
0,1554

Výpo et návrhového odtoku z komunikace:
Qn = Pr x i = 0,1554 x 160 = 24,86 l/s
Celkový odtok ze všech zám r :
Qcelk = QSC + Q ZR + Qkom = 16,64 + 20,86 + 24,86 = 62,36 l/s
Výpo et rozdílu odtoku deš ových vod
Výpo et rozdílu odtoku deš ových vod (budoucí stav mínus stávající stav) vychází ze zm ny
rozlohy zpevn ných ploch. Všemi navrhovanými zám ry (sportovní centrum, zahradní
restaurace, prodloužení komunikace) bude zastav na nebo zpevn na plocha o celkové
rozloze 0,4499 ha (0,1156 ha + 0,1532 ha + 0,1811 ha)
Stávající stav:
..... sou initel odtoku = 0,1; I10=1 60 l/s/ha, p = 1
P = 0,4499 ha (zm na povrchu plochy)
Qstáv =

x P x i = 0,1 x 0,4499 x 160 = 7,20 l/s

Rozdíl odtoku deš ových vod (budoucí stav mínus stávající stav) pro kritický 10 ti minutový
déš je Qcelk - Qstáv = 55,16 l/s.
Pot ebný objem reten ní nádrže:
Vret = 0,055 m3/s x 60 x 10 = 33,1 m3 (kritický 10 min déš )
Recipientem deš ových vod budou Pitkovické rybníky, které slouží jako reten ní nádrže
v posuzovaném území, ze kterých voda odtéká bezejmenou vodote í do Pitkovického
potoka, který je ve správ ZVHS.
Technologické odpadní vody
Z realizace zám ru se nep edpokládá vznik technologických odpadních vod.
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B. III. 3. Odpady
Odpady vznikající b hem p ípravy území a z vlastní stavby
P i výstavb Sport centra a zahradní restaurace vznikne ada odpad , z nichž budou
p evládat zejména výkopová zemina, zbytky stavebních materiál , obalové materiály, kovy,
d evo a kabely – druhy odpad budou odvislé od druhu používaného stavebního a
konstruk ního materiálu, který bude up esn n v projektové dokumentaci stavby. Lze
p edpokládat vznik zejména odpad kategorie ostatní odpad.
V malé mí e mohou vznikat nebezpe né odpady dle katalogu odpad za azené pod kat.
. 15 01 10 - obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito látkami
zne išt né, dále kat. . 15 02 02 - absorp ní inidla, filtra ní materiály (v etn olejových filtr
jinak blíže neur ených), isticí tkaniny a ochranné od vy zne išt né nebezpe nými látkami,
kat. . 13 02 05 Nechlorované minerální motorové, p evodové a mazací oleje a kat.
. 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né
látky.
V p ípad zp sobení náhodného nebo havarijního zne išt ní staveništ nebezpe nými
látkami (nap . vyteklý olej i pohonné hmoty ze stavebních mechanism ) se jedná
o nebezpe ný odpad kat. . 17 05 03 (Zemina a kamení obsahující nebezpe né látky) nebo
kat. . 17 09 03 (Jiné stavební a demoli ní odpady - v etn sm sných stavebních a
demoli ních odpad - obsahující nebezpe né látky), které by m ly být p ednostn
dekontaminovány v za ízeních k tomu ur ených, jinak budou uloženy na skládku
nebezpe ného odpadu. Vznik t chto dvou odpad se p i standardním provozu výstavby
nep edpokládá.
Tabulka . 10: P ehled odpad pravd podobn vznikajících b hem p ípravy území a
výstavby zám ru a jejich za azení dle vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb., v platném zn ní
Kód odpadu
08 01 11
08 04 09
08 04 10
13 02 05

Název druhu odpadu

Kategorie odpadu

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky
Odpadní lepidla a t snící materiály obsahující
organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky
Odpadní lepidla a t snící materiály neuvedené pod
íslem 08 04 09
Nechlorované minerální motorové, p evodové a mazací
oleje

N
N
N
N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

D ev né obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 06

Sm sné odpady

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo
obaly t mito látkami zne išt né

N

15 02 02

Absorp ní inidla, filtra ní materiály (v etn olejových
filtr jinak blíže neur ených), isticí tkaniny a ochranné
od vy zne išt né nebezpe nými látkami

N

17 01 01

Beton

O
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17 01 02

Cihly

O

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

O

17 01 07

Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobk neuvedené pod . 17 01 06

O

17 02 01

D evo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty

O

17 03 02

Asfaltové sm si bez obsahu dehtu

O

17 04 01

M

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Sm sné kovy

O

17 04 11

Kabely neuvedené pod . 17 04 10

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpe né látky

N

17 05 04*

Zemina a kameny neuvedené pod . 17 05 03

O

17 06 04

Izola ní materiály neuvedené pod . 17 06 01, 17 06 03

O

17 09 03

Jiné stavební a demoli ní odpady (v etn sm sných
stavebních a demoli ních odpad ) obsahující nebezpe né
látky

N

17 09 04

Sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod .
17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

O

20 03 01

Sm sný komunální odpad

O

, bronz, mosaz

Poznámka k tabulce . 10:
N – nebezpe né odpady; O – ostatní odpady

* Odpadem bude p ebyte ná zemina, která nebude vyhovovat svou kvalitou pro další použití

(dle vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb., v platném zn ní kat. . 17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené
pod íslem 17 05 03“). Tento odpad bude odvezen na skládku ur enou stavebním ú adem.

Dodavatel stavby provád jící výstavbu nových objekt musí mít zajišt n odb r všech odpad
k využití nebo odstran ní. Nebezpe né odpady musí odstra ovat pouze oprávn ná osoba
v souladu se zákonem .185/2001 Sb., v aktuálním zn ní.
Nakládání se stavebním odpadem na území hlavního m sta Prahy p i stavební innosti se
ídí §11 Obecn závazné vyhlášky hlavního m sta Prahy . 21/2005 Sb., kterou se stanoví
systém shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních
odpad vznikajících na území HMP a systém nakládání se stavebním odpadem.
Stavební odpad musí být po celou dobu p istavení kontejneru zajišt n proti nežádoucímu
znehodnocení nebo úniku. P epravní prost edky p i p eprav stavebního odpadu musí být
zcela uzav eny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu.
Pokud dojde v pr b hu p epravy k úniku stavebního odpadu, je p epravce povinen neprodlen
zne išt ní odstranit.
Dodavatel stavby jako p vodce odpad je povinen plnit povinnosti p vodce odpadu dle
zákona o odpadech a jeho pr vodních p edpis v platném zn ní, to znamená zajistit jejich
p edání oprávn ným osobám k jejich využití nebo odstran ní v souladu s požadavky zákona
. 185/2001 Sb., v platném zn ní, p i prioritním zajišt ní jejich p ednostního využití.
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Doklady o naložení s odpady p edloží investor p i kolaudaci stavby.
Odpady vznikající za b žného provozu zám ru
Provozem Sport centra a zahradní restaurace lze o ekávat produkci sm sného komunálního
odpadu a z n ho vyt íd ných složek jakými jsou zejména papír, plasty a sklo, p íp. biologicky
rozložitelný odpad.
Z provozu restaura ního za ízení lze navíc p edpokládat produkci odpad z odlu ova e tuku.
Tyto odpady budou odd len shromaž ovány a odvezeny oprávn nou firmou k likvidaci i
regeneraci.
Tabulka . 11: P ehled druh odpad pravd podobn vznikajících v pr b hu provozu Sport
centra a zahradní restaurace, v etn jejich kategorizace dle katalogu odpad (vyhláška MŽP
. 381/2001 Sb., v platném zn ní)
Kód

19 08 09
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 21
20 01 35
20 01 39
20 02 01
20 03 01

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

Sm s tuk a olej z odlu ova e tuk obsahující
pouze jedlé oleje a jedlé tuky
Papír a lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Zá ivky a jiný odpad obsahující rtu
Vy azené elektrické a elektronické za ízení
obsahující nebezpe né látky neuvedené pod ísly
20 01 21 a 20 01 23
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Sm sný komunální odpad

Zp sob
nakládání s
odpadem

O

c

O
O
O
N

a
a
a
b

N

b

O
O
O

a
a
a

Vysv tlivky k tabulce . 11:
N – nebezpe né odpady; O – ostatní odpady
Zp sob odstran ní odpadu:
a- p edání odpadu firm oprávn né k nakládání s odpady, pop ípad odvoz do za ízení k využívání
nebo odstran ní odpadu
b – zp tný odb r
c- odvoz oprávn nou firmou k likvidaci i regeneraci

Sm sný komunální odpad bude pravideln odvážen komunálními službami spolu s dalším
obecním odpadem. Dále se po ítá s umíst ním kontejner na gastro odpad a t íd ný odpad.
Odpady vznikající p i užívání a provozu budovy budou skladovány v místnosti k tomu
ur ené. Pro skladování biologických odpad je pro sportovní centrum ur en chladicí box. Bude
provád n každodenní odvoz odpad k dalšímu využití. Vyvážení odpadu bude zajišt no
odbornou firmou na základ smluv s budoucím majitelem objektu.
Provozovatelé, kte í budou p vodcem odpad ve smyslu zákona . 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis , budou povinni plnit povinnosti p vodc odpadu,
dle ustanovení zákona o odpadech a jeho pr vodních p edpis v platném zn ní. Vznikající
odpady budou p edávány oprávn ným osobám k využití nebo odstran ní v souladu
s požadavky zákona o odpadech v platném zn ní.
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Odpady budou t íd ny, skladovány a odstra ovány v souladu se zákonem 185/2001 Sb. –
zákon o odpadech v platném zn ní a vyhláškou . 21/2005 Sb. hlavního m sta Prahy, kterou
se stanoví systém shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad vznikajících na území hlavního m sta Prahy (vyhláška o odpadech).
Odpady vzniklé p i p ípadném ukon ení zám ru
V p ípad nutnosti odstran ní stavebního objektu, který bude vybudován v rámci realizace
zám ru, vznikne p i demolici a demontáži t chto objekt stavební odpad v množství a druhu
odpovídajícímu použitému materiálu pro výstavbu t chto objekt .
B. III. 4. Hluk a vibrace
Etapa výstavby
Hluk ze stavební innosti bude složen z n kolika dominantních stavebních inností, zdroj
hluku. Stavební innosti byly pro ú ely akustické studie rozd leny do ty fází, ve kterých
byly uvažovány následující zdroje hluku a hodnoty hladin hluku v 10 m od nejpo etn ji
zastoupených za ízení:
1.

Zemní práce, výkopy a sít - v 1. fázi se bude jednat o hluk zp sobený stroji
pracujícími na úrovni terénu s pokra ováním na úrove základové spáry p edevším
hloubením a zajišt ním stavební jámy a provozem nákladních automobil
p evážejících zeminu.
Rypadlo + naklada ............ LAeq = 80 dB
Nákladní automobily ............ LAeq = 75 dB

2.

Spodní stavba - v 2. fázi se bude jednat o hluk zp sobený stroji pracujícími na
úrovni základové spáry - p edevším betonáž plošných základ a provozem
nákladních automobil . V míst budoucí zahradní restaurace budou rovn ž
probíhat práce na založení objektu pomocí pilot.
Pilotovací souprava ............. LAeq = 80 dB
Nákladní automobily ............ LAeq = 75 dB
Automixy .............................. LAeq = 75 dB
Kompresor ........................... LAeq = 70 dB

3.

Vrchní hrubá stavba - ve 3. fázi se bude jednat o hluk zp sobený stroji pot ebnými
k betonáži tj. automixy,
erpadly betonové sm si, svá ením a provozem
nákladních automobil p evážejících stavební materiály.
Automixy .............................. LAeq = 75 dB
Nákladní automobily ............ LAeq = 75 dB
Autoje áb ............................. LAeq = 70 dB
erpadlo betonové sm si ... LAeq = 65 dB
Malá mechanizace .............. LAeq = 65 dB

4.

Vnit ní hrubé a dokon ovací práce - ve 4. fázi se bude jednat p edevším o hluk
zp sobený dopravou stavebních materiál na stavbu a drobnými stroji.
Nákladní automobily ............ LAeq = 75 dB
Malá mechanizace ............. LAeq = 65 dB

Stavební innost bude provád na 7 dní v týdnu, pouze v denní dob
Stavební práce budou provád ny pomocí standardních technologií.
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Etapa provozu zám ru
Hluk z technologických za ízení:
Vytáp ní a p íprava TUV:
Hluk z provozu vytáp ní se bude do venkovního prostoru ší it kou ovody,
ventila ními otvory.

p ípadn

U sport centra je akustický požadavek na hluk ší ený kou ovodem LAeq < 50 dB/1 m
od vyúst ní kou ovodu do venkovního prostoru na st eše.
U zahradní restaurace je akustický požadavek na hluk ší ený kou ovodem LAeq < 60 dB/
1 m od vyúst ní kou ovodu do venkovního prostoru na st eše.
Záv sné kotle o výkonu 100 kW tuto hodnotu zpravidla spl ují (je nutné ov it u výrobce).
V opa ném p ípad je nutné do kou ovodu instalovat tlumi hluku.
U sport centra je akustický požadavek na hluk ší ený ventila ním otvorem LAeq < 50 dB/
1 m od vyúst ní do venkovního prostoru.
U zahradní restaurace je akustický požadavek na hluk ší ený ventila ním otvorem
LAeq < 55 dB/ 1 m od vyúst ní do venkovního prostoru.
Uvedené požadavky zajistí spln ní hygienických limit
(vytáp ní bude v provozu i v no ní dob ).

hluku pro denní i no ní dobu

Vzduchotechnika:
Hluk z provozu vzduchotechniky se bude do venkovního prostoru ší it sacími a výdechovými
otvory.
U sport centra je akustický požadavek na hluk ší ený t mito ventila ními otvory
LAeq < 50 dB/ 1 m od vyúst ní do venkovního prostoru.
U zahradní restaurace je akustický požadavek na hluk ší ený t mito ventila ními
otvory LAeq < 55 dB/1 m od vyúst ní do venkovního prostoru.
Uvedené požadavky zajistí spln ní hygienických limit hluku pro denní i no ní dobu
(provoz vzduchotechniky je však p edpokládán pouze v denní dob ).
Chlazení:
U zahradního centra je akustický požadavek na maximální hlu nost venkovní chladicí
jednotky odvislý od jejího umíst ní. P edpokládané umíst ní chladicí jednotky je na
st eše, a to na jejím severovýchodním okraji nad technickým zázemím. Akustický
požadavek na hlu nost venkovní chladicí jednotky v tomto umíst ní je LAeq < 60 dB/1 m od
jednotky, resp. LAeq < 50 dB/10 m od jednotky. Další možné umíst ní chladicí jednotky je na
úrovni terénu, rovn ž u technického zázemí p i severovýchodní fasád .
V dalším stupni projektové dokumentace, po up esn ní umíst ní a typu jednotky,
bude tento požadavek up esn n, resp. budou navržena další akustická opat ení.
Uvedený požadavek zajistí spln ní hygienických limit hluku pro denní i no ní dobu (provoz
chlazení je však p edpokládán pouze v denní dob ).
V hlukové studii bylo provedeno posouzení zvukové nepr zvu nosti obvodových
konstrukcí Sport centra.

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

36

Oznámení „Zahradní restaurace, Sport centrum Hlívová, prodloužení komunikace Hlívová“
Pro stanovení akustických požadavk na obvodové konstrukce objektu sport centra je
rozhodující hluk z provozu bowlingu a squashe. Obvodový pláš je nutné navrhnout tak,
aby hluk z t chto nejhlu n jších aktivit sport-centra nep ekra oval v nejbližších
chrán ných venkovních prostorech a v chrán ných venkovních prostorech staveb
hygienické limity a zárove nep sobil rušiv .
P i stanovení požadavku na obvodové konstrukce Sport centra byla uvažována
návrhová ekvivalentní hladina hluku v prostoru bowlingu a squashe LAeq 85 dB. Bylo
však p ihlédnuto i k maximálním hladinám hluku v t chto provozech, aby hluk p i t chto
hlukových špi kách nep sobil u nejbližší obytné zástavby rušiv .
S pomocí výpo tového programu SoundPLAN byl stanoven akustický požadavek na
obvodové konstrukce. Aby tedy hluk z provozu sport-centra ší ený do venkovního prostoru
p es obvodové konstrukce nep ekra oval u nejbližší obytné zástavby hygienické limity pro
denní dobu a zárove nep sobil rušiv , je nutné navrhnout fasádní i st ešní pláš
s hodnotou vážené stavební nepr zvu nosti R'Wp > 40 dB.
Hluk z provozu venkovních zahrádek:
U severozápadního rohu objektu sport centra bude situována venkovní zahrádka - letní
terasa se stolky. Rovn ž podél severozápadní fasády objektu zahradní restaurace bude
situována venkovní zahrádka - letní terasa se stolky.
Provoz venkovních zahrádek bude pouze v denní dob .
Venkovní zahrádky byly zadány jako plošný zdroj hluku o akustickém výkonu LWA =
66 dB (p evzato z databáze zdroj hluku programu SoundPLAN).
Dopravní hluk
Jako zdroj hluku byla zadána vyvolaná doprava související s provozem Sport centra a
zahradní restaurace.
Doprava generovaná provozem Sport centra a zahradní restaurace byla stanovena
na základ navrženého po tu parkovacích stání a typem provozu.
Zásobování Sport centra bude p es letní vstup provád no dle pot eby denn , a to mimo
provozní hodiny. P íjem zásob do zahradní restaurace bude provád n vozíky p es
manipula ní prostor s váhou do sklad a p ípraven.
P edpokládaná provozní doba sport centra i zahradní restaurace je mezi 10.00 - 22.00
hodinou, tedy pouze v denní dob .
Po et parkovacích stání navržených pro pot eby Sport centra a zahradní restaurace je max.
66. P edpokládaná frekvence p ijížd jících a odjížd jících automobil byla stanovena
podle rakouské normy ÓNORM H 6003.
Na 1 parkovací stání bylo uvažováno s frekvencí 0,8 jízdních pohyb za hodinu. Na 66
navržených parkovacích stání p ipadá 52,8 jízdních pohyb za 1 hodinu.
Tyto intenzity vyvolané dopravy byly uvažovány na p íjezdové komunikaci a p ilehlých
parkovacích stáních a zadány do výpo tového programu SoundPLAN. Ve výpo tu bylo
uvažováno s rovnom rným rozložením intenzit b hem provozní doby Sport centra a
zahradní restaurace (10.00 - 22.00 h).
Výše uvedené intenzity p edstavují maximální provoz, skute né intenzity vyvolané
dopravy budou pravd podobn nižší.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ
C.1. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného území
C. 1. 1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Lokalita, která byla vybrána pro realizaci sportovního centra se nachází na funk ní ploše
vymezené územním plánem hl. m sta Prahy jako SV-C (všeobecn smíšené) vyhovuje
sm rným regulativ m stanovenými v ÚPn HMP.
Zahradní restaurace je navržena na ploše s funk ním využitím jako ZP (parky, historické
zahrady a h bitovy) a ZMK (zele m stská a krajinná). Jedná se o stavbu jako výjime n
p ípustnou pro toto území.
V blízkosti zám ru jsou po roce 2010 plánovány nové plochy všeobecn
obytné a parkov upravené plochy.

obytné a

ist

P edm tné území se dá charakterizovat jako rozvíjející se území nové zástavby rodinných a
bytových dom na okraji Prahy, na hranici p írodního parku Boti - Milí ov v blízkosti
Pitkovických rybník a místních komunikací.
Objekt sportovního centra se bude nacházet na pozemcích druhu ostatní plocha o rozloze
1 070,8 m2. Zahradní restaurace bude p evážn na ploše druhu ovocný sad. Restaurace
bude mít rozlohu 788 m2.
Zám r nebude mít velké nároky na terénní úpravy a na napojení inženýrských sítí.
P edpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území je respektování všech požadavk
daných legislativou v oblasti životního prost edí a ochrany zdraví obyvatelstva.
C. 1. 2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p írodních zdroj
ešené území se nenachází v chrán né oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV).
P írodní zdroje se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují. V hodnoceném území se
nenachází žádný dobývací prostor ani chrán né ložisko nerostných surovin.
Posuzovaný zám r nezasahuje do žádné evropsky významné soustavy.
Památné stromy se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují.
V ešeném území se nenachází žádné prvky ÚSES.
Geologické a hydrogeologické pom ry staveništ jsou známy a nevylu ují výstavbu nových
objekt .
Katastrální území Pitkovice je nutné považovat za území archeologického zájmu.
Území staveništ je pozemkem se st edním radonovým indexem.
Zele je v Praze soust ed na do prvk ÚSES (nap . v okolí vodote í) nebo do parkov
upravených ploch, historických zahrad, nejv tší podíl tvo í zele m stská a krajinná. Zám r
zahradní restaurace a prodloužení komunikace v ulici Hlívová zasahuje do plochy územním
plánem vymezené jako historická zahrada. Zám rem bude revitalizací této plochy její funkce
prakticky obnovena. Biologickým pr zkumem nebyly nalezeny významné druhy zelen .
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší (pro PM10, NO2, B(a)P))
- sd lení MŽP R – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základ dat za rok
2007.
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C. 1. 3. Schopnost p írodního prost edí snášet zát ž
C. 1. 3. 1. Zvlášt chrán ná území, území p írodních park , území historického,
kulturního nebo archeologického významu
Zvlášt chrán ná území
Zvlášt chrán ná území (velkoplošná, maloplošná) i p echodn chrán né plochy dle
zákona . 114/1992 Sb. (§ 13, 14), o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších
p edpis , se v míst zám ru ani jeho blízkém okolí nenacházejí.
P írodní parky, významné krajinné prvky
ešené území se nachází v p írodním parku Boti -Milí ov. Tento p írodní park byl spolu
s p írodním parkem í anka vyhlášen jako „oblast klidu" (podle d ív jší právní úpravy)
v r. 1984 a je tak nejstarším pražským p írodním parkem. Rozloha je 824 ha.
Vymezení hranic, poslání a zásady chování v této oblasti bylo zve ejn no vyhláškou
. 3/1984 Sb. o z ízení oblasti klidu „Boti - Milí ov" a „ í anka" a vyhlášení stavební
uzáv ry.
P edm tem ochrany jsou p edevším nivy podél meandrujícího Boti e a Pitkovického potoka.
V sousedství velkých sídliš Jižní M sto i Petrovice se tak nachází pom rn zachovalá
p írodní kulturní krajina s vesnicemi, dvory a mlýny, která však je v posledních letech
narušovaná stále se rozr stající výstavbou rodinných dom a satelitními m ste ky.
Na p írodní park bezprost edn navazuje p írodní park Hostiva - Záb hlice.
Sou ástí p írodního parku Boti -Milí ov jsou také p írodní památky Milí ovský les a rybníky a
Pitkovická strá . Na PP Boti -Milí ov navazuje po proudu Boti e p írodní park Hostiva Záb hlice. Dále se zde nachází památné stromy - duby na hrázi rybníka Homolka, dub
za bývalou kovárnou v Pitkovicích a další p írodov dn zajímavá místa - údolí Pitkovického
potoka, skalní výchozy pod K eslickým dvorem, údolí Boti e pod Petrovicemi, také
památkov chrán né objekty - Pitkovický dv r, zvoni ka v Pitkovicích, Koní k v mlýn, dv r
Štít.
Obr. . 6: Znázorn ní hranice p írodního parku Boti – Milí ov v posuzovaném území
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Významný krajinný prvek (VKP) – dle §3 odst.1) písm. b) zákona 114/1992 Sb. o ochran
p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , je VKP definován jako ekologicky a
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ást krajiny utvá ející její typický vzhled nebo
p ispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliništ , vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ásti krajiny, které zaregistruje podle §6
orgán ochrany p írody jako významný krajinný prvek, zejména mok ady, stepní trávníky,
remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezišt nerost a zkamen lin, um lé i p irozené skalní
útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porost sídelních útvar v etn
historických zahrad a park .
Zám r zahradní restaurace se nachází na ploše vymezené územním plánem jako funk ní
plocha parku a historická zahrada (viz obr. . 3).
V blízkosti ešeného území lze za VKP „dle zákona“ dále ozna it Pitkovické rybníky, které
navazují na posuzovaný zám r a Pitkovický potok, který je sou ástí p írodního parku Boti Milí ov a protéká sv. sm rem od zám ru ve vzdálenosti cca 400 m.
Registrované významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotné ásti krajiny, které utvá ejí její typický vzhled nebo p ispívají k udržení její stability
– se v posuzovaném území ani jeho blízkosti nenacházejí.
Natura 2000
Dle zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis byla v souladu s právem
Evropských spole enství v eské republice vytvo ena soustava Natura 2000, která na
území R vymezila evropsky významné lokality a pta í oblasti, které jsou v eské republice
chrán ny jako zvlášt chrán ná území.
Zám r nezasahuje na území žádné EVL ani pta í oblasti.
Stanovisko orgánu ochrany p írody podle §45i zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis je p ílohou oznámení . 3.
Obr. . 7: mapové znázorn ní zvlášt chrán ných území a soustavy Natura 2000
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Památné stromy
Památné stromy se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují.
C. 1. 3. 2. Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky
stabiln jších ástí krajiny, ú eln rozmíst ných podle funk ních a prostorových kritérií – tj.
podle rozmanitosti potenciálních p írodních ekosystém v ešeném území, na základ jejich
prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametr (minimální plochy biocenter,
maximální délky biokoridor a minimální nutné ší ky), dle aktuálního stavu krajiny a
spole enských limit a zám r ur ujících sou asné a perspektivní možnosti kompletování
uceleného systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny, v platném zn ní, je územní systém
ekologické stability krajiny vzájemn propojený soubor p irozených i pozm n ných, avšak
p írod blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu.
Biocentrum je ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umož uje
existenci druh nebo spole enstev rostlin a živo ich . Je nadregionálního, regionálního a
lokálního významu.
Biokoridor je ást krajiny, která spojuje biocentra a umož uje organism m p echody mezi
biocentry. Je nadregionálního, regionálního a lokálního významu.
Z hlediska územního systému ekologické stability ešený zám r nezasahuje do prvk
ÚSES. Nejbližší prvek ÚSES je veden p i Pitkovickém potoku, který je lokálního a
regionálního významu.
Obr. . 8: Pohled na nejbližší prvek ÚSES (zdroj: ÚP HMP)

Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn starých zát ží)
Na posuzovaném území nebyly evidovány žádné ekologické zát že.
C. 1. 3. 3. Extrémní pom ry v dot eném území
V dot eném území nejsou známy žádné extrémní pom ry.
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C. 2. Stru ná charakteristika stavu složek životního prost edí v dot eném území,
které budou pravd podobn významn ovlivn ny
C. 2. 1. Ovzduší
Meteorologická situace
Dle Quitta klimaticky území náleží do mírn teplé oblasti MT10 charakterizované dlouhým,
teplým a mírn suchým létem, s krátkým p echodným obdobím s mírn teplým podzimem,
krátkou, mírn teplou, velmi suchou zimou, s krátkým trváním sn hové pokrývky.
Tabulka . 12: Klimatické charakteristiky oblasti MT10
Charakteristiky

Klimatická oblast MT10

Po et letních dn

40 - 50

Po et dn s pr m rnou teplotou >10°C

140 - 160

Po et mrazových dn

110 - 130

Po et ledových dn

30 - 40

Pr m rná teplota v lednu v °C

-2 až -3

Pr m rná teplota v ervenci v °C

17 - 18

Pr m rná teplota v dubnu v °C

7-8

Pr m rná teplota v íjnu v °C

7-8

Pr m rný po et dn se srážkami 1 mm a více

100 - 120

Srážkový úhrn ve vegeta ním období v mm

400 - 450

Srážkový úhrn v zimním období v mm

200 - 250

Po et dn se sn hovou p ikrývkou

50 - 60

Po et dn zamra ených

120 - 150

Po et dn jasných

40 - 50

Pr m rná ro ní teplota vzduchu je 8-9 oC a pr m rný ro ní úhrn srážek 611 mm.
Kvalita ovzduší
V posuzovaném území lze o ekávat st ední ventila ní pom ry s pr m rnou rychlostí v tru
ve výšce 10 m nad terénem 3,5 m/s.
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší - sd lení MŽP
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základ dat za rok 2007.

R –

Tabulka . 13: Vymezení oblastí ze zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území) a p ekro ení
hodnoty cílového imisního limitu
Stavební ú ad

PM10 (24-hodinový
imisní limit)

NO2 (ro ní imisní limit)

B(a)P (cílový
imisní limit)

Ú ad m stské ásti
Praha 22

11,9

3

59,7
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V oblasti se nachází pouze malé lokální zdroje zne išt ní ovzduší. V lokalit Pitkovice
jsou bodovými zdroji výduchy od vytáp ní rodinných domk a kotelny nových bytových
objekt . Kvalita ovzduší je zde již málo ovlivn na velkými dopravními zdroji (provozem
dálnice D1; zvýšeným provozem v komer ní zón
estlice).
Imisní situace p ímo v zájmové lokalit není trvale sledována. Pro okolí zám r byly
zpracovatelem rozptylové studie uvedeny následující pr m rné ro ní koncentrace
zne iš ujících látek: NO x : 30 µg.m-3, NO 2 : 24 µg.m-3, PM 10 : 24 µg.m-3, SO 2 : 12 µg.m-3,
CO: 750 µg.m-3 a benzen: 1,7 µg.m-3.
C. 2. 2. Voda
Hydrologie
ešené území se nachází v povodí Boti e.
P ibližn 400 m sv. sm rem od zám ru protéká Pitkovický potok ( íslo hydrologického
po adí: 1 - 12 – 01 – 019). Boti spolu s Pitkovickým potokem pat í mezi kaprové vody (dle
NV 71/2003 Sb., v platném zn ní).
Zahradní restaurace se bude rozprostírat u menšího ze dvou Pitkovických rybník , které jsou
reten ními nádržemi deš ových vod v ešeném území ústící do levostranného p ítoku
Pitkovického potoka.
V bezprost edním okolí lokality se nenacházejí zdroje pitné vody, lokalita není situována
v ochranném pásmu vodního zdroje, ani v záplavovém území.
Obr. . 9: Hydrologická mapa ešeného území

Území se nenachází v chrán né oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV) ve smyslu
zákona o vodách . 254/2001 Sb., v platném zn ní.
C. 2. 3. Geofaktory
Geomorfologie
Podle regionálního geomorfologického
sou ástí:
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provincie:
soustavy:
podsoustavy:
celku:
podcelku:
okrsku:

eská vyso ina
V Poberounská soustava
V A Brdská oblast
V A 2 Pražská plošina
V A 2A í anská plošina
V A 2A 3 Úvalská plošina

Sportovní centrum a zahradní restaurace se bude nacházet v nadmo ské výšce cca 285 286 m n.m.
Sport centrum se nachází na rovinatém pozemku.
Zahradní restaurace bude situována v sousedství dvou stávajících rybník (Pitkovické), kde
terén pozemku je mírn lenitý a ze všech stran se svažuje sm rem k rybník m a korytu z nich
vytékající vodote e (až na úrove 277 m n.m.).
Geologie
V ešeném území nebylo provedeno terénní zjiš ování geologických pom r . Veškeré
podrobnosti a konkrétní údaje bude možné stanovit až na základ inženýrsko –
geologického pr zkumu území, který bude proveden p ed dalšími fázemi projektové
p ípravy.
Skalní podklad náleží jihovýchodnímu Barrandienu a je tvo en slab
regionáln
metamorfovanými horninami št chovické skupiny proterozoika. Jsou zde zastoupeny
zelenohn dé až tmav hn došedé jemnozrnné prachovce, b idlice a droby, které jsou
zvrásn ny. Vrstvy jsou genereln uklon ny k SZ.
Dle archivních podklad jsou tyto horniny postiženy fosilním zv tráním. Jedná se o chemickofyzikální proces, který kombinuje jak chemický rozklad pevných minerál na jíly, tak celkov
mrazové proví ení zv tralin, ke které docházelo v kvartéru v pr b hu ledových a meziledových
dob. Výsledkem p sobení jev je nerovnom rné zv trání a rozložení p ípovrchové zóny b idlic
na pestré erveno-fialovo-žluté smouhované št rkové jíly, p ípadn pestré jílovitost ípkovité
hlíny. Mocnost zv tralinových zón nebývá konstantní, ve skalním podkladu se mohou st ídat
„kapsy" hloub ji postiženého masivu s lokálními elevacemi a h bítky relativn mén porušené
horniny. Povrch rozloženého skalního podkladu se na lokalit dle archivních údaj nachází
v hloubce 2 a více metr .
Hydrogeologie
Místní hydrogeologické pom ry lokality jsou výsledkem sou asného p sobení více initel .
Jsou jimi: morfologie povrchu, možnost infiltrace povrchových vod, geologická stavba území a
ovlivn ní lidskou inností. Hloubka hladiny podzemní vody dosahuje hodnot 0-6 m pod
povrchem terénu. Podzemní voda je vázána na omezen propustné prost edí fosiln zv tralých
b idlic, z nichž v údolí vystupuje do diluvií eventuáln terasových sediment a náplav a
navazuje na úrove vodní hladiny v rybníkách a v potoce.
Pedologie
V bioregionu na spraších p evažují ernozem , na západ karbonátové, na východ
hn dozemní, které jižn ji p echázejí do hn dozemí. Na jílovitých b idlicích paleozolika se
vyvinuly t žké oglejené hn dozem , lokáln až pelické ernozem . Ostr vkovit na
vápnitých horninách k ídy jsou zastoupeny pararendziny a místn rendziny; na pískovcích a
št rkopíscích se lokáln vyvinuly chudé kambizem . Na výchozech tvrdých hornin
p edk ídového podloží p evažují kambizem slab nasycené, ojedin le se objevují i rankery.
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Horninové prost edí
P edm tný areál neleží v oblasti chrán ného ložiskového území nebo nevyhrazených
nerost ve smyslu zákona . 44/1988 Sb., horní zákon, ve zn ní dalších novel.
Radonový index
Pozemek pro stavbu Sport centra se podle archivní inženýrsko-geologické rešerše nachází
v oblasti se st edním radonovým indexem.
C. 2. 4. Fauna a flóra
Širší území náleží do eskobrodského bioregionu (Culek a kol., 1995).
Na zájmovém území byl v listopadu roku 2009 proveden biologický pr zkum (Losík
Ph.D.) zam ený na výskyt zvlášt chrán ných druh rostlin a živo ich a jejich stanoviš .
Biologický pr zkum je sou ástí p ílohy oznámení . 7. Dále byl spole ností ARBOR v roce
2006 proveden dendrologický pr zkum, který je p ílohou oznámení . 8. Sou ástí
dendrologického pr zkumu je inventarizace d evin.
Flóra
Plocha sportovního centra
Realizací plánovaného zám ru bude dot eno n kolik ploch s r znou biologickou hodnotou.
Z tohoto hlediska je nejmén významná plocha ur ená pro výstavbu sportovního centra,
která leží mezi historickým špýcharem a parkem. Vyskytuje se zde um le založený trávník,
který nedávno vznikl na míst narušeném p i stavebních pracích. Druhová skladba je
omezená na jílek vytrvalý a srhu lalo natou. Na okrajích nalezneme b žné ruderální druhy
jako je pchá oset, pampeliška léka ská, amarant ohnutý, kop iva dvoudomá, pelyn k
ernobýl a turanka kanadská. Trávník je pravideln se en, takže jeho význam jako
stanovišt pro živo ichy je minimální.
Plocha pro zahradní restauraci a její okolí
Biologicky nejvýznamn jším prvkem území jsou porosty d evin a zar stající stadia trávník
v horní ásti m lkého údolí, kterým protéká bezejmenný levostranný p ítok Pitkovického
potoka. Na této drobné vodote i jsou vybudovány dva menší pr to né rybníky, jejichž
okolí tvo í sledovanou lokalitu. Jedná se o bývalý par ík, který byl pozd ji áste n užíván
jako zahrady. Navržený zám r v tomto prostoru po ítá s obnovením parku a výstavbou
zahradní restaurace, parkovacích stání a h iš . Dominantami porostu na této ploše jsou
vysazené d eviny, které p edstavují kostru bývalého parku. Krom n kolika zerav , jalovc
a tis jde o vzrostlé exemplá e buku lesního, borovice lesní a borovice erné. V jižní ásti
plochy se pak nachází opušt ný sad s p evahou jablon domácí, byly zde však
p stovány i další ovocné d eviny (t ešn , hrušn , slivon , o ešáky). Porost pln vzrostlých
strom nalezneme také podél silnice, která probíhá po východním okraji území. Zde
p evažují mohutné duby letní a staré akáty. Krom t chto ovocných a okrasných d evin je
celá plocha na východní stran rybníka zarostlá mladými stromy a ke i, které pocházejí ze
spontánního náletu. Nej ast jšími druhy jsou javory, jasan, akát, vrba jíva, bez erný,
ostružiník k ovitý a r že šípková.
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Obr. . 10 Charakter porost na ovlivn né ploše

Bylinné porosty jsou v d sledku dlouhodobé absence pravidelného se ení invadovány
t tinou k ovištní a zlatobýlem obrovským. Na v tšin ploch však dominuje ovsík vyvýšený,
srha lalo natá a lipnice lu ní, na eutrofizovaných místech také kop iva dvoudomá a svízel
p ítula. V trávnících se vyskytují další b žné lu ní druhy jako je eb í ek obecný, jetel
plazivý, jetel lu ní, mrkev obecná, kopretina bílá, pampeliška léka ská, lipnice obecná,
metlice t eslicovitá, jahodník obecný, zvonek rozkladitý, jitrocel kopinatý, d hel lesní a
ernohlávek obecný. P ítomny jsou také okrasné druhy, které byly v opušt né zahrad kdysi
p stovány (mochyn židovská, r že, kosatce, medu ka léka ská, máta peprná, t apatka
srstnatá, eb í ek bertrám). Na ruderalizovaných místech a v podrostu d evin pak nej ast ji
nalezneme bršlici kozí nohu, pchá oset, svla ec rolní, lopuch plstnatý, pelyn k ernobýl,
kuklík m stský, vlaštovi ník v tší a kakost smrdutý. Místy se ší í také porosty ostružiník a
pámelníku.
Po obvodu obou rybník se vyskytují více-mén zapojené porosty vysokých d evin (obr.
. 11). Krom jasanu, který dominuje v okolí severního rybníka, jsou zde zastoupeny také
olše lepkavá, lípa srd itá, vrba bílá, habr obecný, jírovec ma al a topol kanadský. V jejich
podrostu bují ke e kaliny obecné, svídy krvavé, lísky a hlohu. Na b ezích rybník , které byly
v roce 2007 vy išt ny (odbahn ny), se nachází jen fragmentárn vyvinutá mok adní
vegetace tvo ená jedinci sítiny rozkladité, kypreje vrbice, karbince evropského a ost ice
pob ežní.
V biologickém hodnocení (pr zkumu) - p íloha oznámení . 7. - je uveden vý et nalezených
druh vyšších rostlin. Inventarizace d evin z roku 2006 je v p íloze . 8.
Obr. . 11: Porosty u Pitkovických rybník
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Fauna
Na porosty d evin je vázán výskyt n kolika druh pták . Krom b žných obyvatel zahrad se
zde, na ploše ur ené pro výstavbu zahradní restaurace a rozší ení komunikace Hlívová)
vyskytují i druhy typické spíše pro lesy nebo rozsáhlejší parky. Krom kos
erných
(Jurdus merula), kte í se v hojném po tu krmili na jabloních v sadu, byl pozorován (v tšinou)
jednotlivý výskyt jedinc t chto druh : drozd kví ala (Jurdus pilaris), ervenka obecná
(Erithacus rubecula), hrdli ka zahradní (Streptopelia decaocto), st ízlík obecný (Troglodytes
troglodytes), sýkora ko adra (Parus major), sýkora mod inka (Parus caeruleus), zvonek
zelený (Carduelis chloris), p nkava obecná (Fringilla coelebs), brhlík lesní (Sitta europaea),
strakapoud velký (Dendrocopos major), sojka obecná (Garrulus glandarius). Tyto druhy
mohou na sledované ploše i hnízdit, pták m vyhovují zejména zapojené porosty vyšších
k ovin a náletu, n které druhy však preferují vysoké koruny nebo dutiny, které zde také
naleznou, zejména na starých jedincích v okolí rybník . Podle p ítomnosti tohoro ních hnízd
je z ejmé, že na lokalit hnízdí také straka obecná (Pica pica) a holub h ivná (Columba
palumbus). Není vylou eno ani ob asné hnízd ní kachny divoké (Anas platyrhynchos), jejíž
stopy byly pozorovány na b ehu jižního rybníka. Na plochu zaletuje také bažant obecný
(Phasianus colchicus), který zde z ejm nocuje, o emž sv d í nález pobytových zna ek.
Krom t chto stálých druh je pravd podobné, že se na lokalit vyskytují i další tažné druhy,
které však nebylo vzhledem k dob provád ní pr zkumu možné zastihnout. Nap .: drozd
zp vný (Turdus philomelos), sedmihlásek hajní (Hippolaris icterina), p nice ernohlavá
(Sylvia atricapilla), špa ek obecný (Sturnus vulgaris), zvonohlík zahradní (Serinus serinus),
budní ci (Phylloscopus sp.).
Rovn ž další ochraná sky významné skupiny obratlovc , kterými jsou plazi a obojživelníci,
nebylo možné v dob provád ní pr zkumu na lokalit zastihnout. Podle charakteru biotop
na sledované ploše je možné p edpokládat výskyt zvlášt chrán ných zástupc t chto
skupin. Jedná se o užovku obojkovou (Natrix natrix), ropuchu obecnou (Bufo bufo), skokany
(Raná sp.) nebo olky (Triturus sp.). Jedná se vesm s o druhy, které jsou vázány na rybníky
a jejich blízké okolí. Jejich výskyt však m že být limitován p ítomností rybí obsádky a
nedostatkem úkryt ve slab vyvinutých litorárních pásmech. B hem terénního šet ení byl
v rybníce zaznamenán výskyt okouna í ního (Perca fluviatilis).
Ze savc byl v území zaznamenán hraboš polní (Microtus arvalis) a krtek obecný (Talpa
europaea), kte í osidlují zar stající trávníky. Na úkryty v porostech d evin je vázán trvalý
výskyt dalších savc jako jsou ježek západní (Erinaceus europaeus), myšice rodu
Apodemus a drobné šelmy rod lasice (Mustela sp.) a kuna (Martens sp.). Kolem b eh
obou rybník byly zaznamenány pobytové zna ky hryzce vodního (Arvicola terrestris). Byla
také nalezena ohrožená veverka obecná (Sciurus vulgaris), pozorovaný jedinec využíval
úkrytu ve starém stra ím hnízd , takže je z ejmé, že se na ploše vyskytuje pravideln .
Spole enstvo bezobratlých nebylo díky pokro ilé ro ní dob (listopad) možné sledovat
v plném rozsahu. Na ploše byl zaznamenán výskyt b žných druh plž (hlemýž zahradní
Helix pomatia, páskovka ke ová Cepaea hortensis) a edafonu (stonožka škvorová
Lithobius forficatus, st evlík fialový Carabus violaceus, kvapník modrý Harpalus affinis,
mravenci Lasius niger a L. fuliginosus). Dá se zde však o ekávat výskyt ady druh
bezobratlých, zejména hmyzu v etn n kterých b žn jších zvlášt chrán ných druh
( meláci rodu Bombus nebo zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta).
C. 2. 5. Krajina
P írodní charakteristika
Nejvýrazn jšími krajinnými prvky v oblasti pražského jihovýchodu je údolí Boti e,
Pitkovického potoka a í anského potoka, dále hodnotné celky vysoké zelen - Pr honický
park nebo uh ín veská Obora. Na svých trasách jsou meandrující potoky doprovázeny
souvislými pásy vysoké zelen , menšími loukami a v n kterých ojedin lých místech mo ály.
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Celkový charakter krajiny je nepatrn zvln ný a krajina je proto v mnoha místech snadno
p ehlédnutelná ve velkém rozsahu.
Ve vlastním území Pitkovic je nejvýznamn jším krajinným prvkem Pitkovický potok s
doprovodnou zelení. Pravý b eh potoka je vyšší než b eh levý. To dodává krajin v n kterých
místech jistou míru zajímavosti. Vlastní údolí Pitkovického potoka je mírn zapušt no pod
okolní úrove terénu a až na n které krátké úseky (jako nap íklad mezi Pitkovicemi a
Pitkovi kami) je bohat ozelen no. V prostoru Pitkovické strán je zahloubení potoka velmi
výrazné - dosahuje tém 25 metr .
Pitkovická strá je p írodní památkou na skalnatém terénu bývalého lomu (o rozloze 0,5 ha),
kde sídlí vzácná teplomilná spole enstva rostlin a hmyzu.
Kulturní charakteristika
M sto Praha leží v siln urbanizované krajin . Životní prost edí v ešené oblasti lze
charakterizovat jako siln pozm n né civiliza ními zásahy. M stská krajina v jihovýchodní
ásti Prahy, která je zem d lsky využívána, je postupn zastavována novou reziden ní
výstavbou rodinných a bytových dom a rozši ováním obchodních center.
Z hlediska širších pohledových vazeb, jsou hlavní kulturní dominantou jižního okraje Prahy
panelová sídlišt Jižního M sta a Petrovice a objekty obchodních komplex .
Struktura p dorysu Pitkovic dodnes vypovídá o p vodn dvou samostatných obcích.
Pitkovice samotné p vodn s potokem nijak nesouvisely - byly založeny v nezvyklé terénní
poloze, z níž se nedá odvozovat žádný z mnoha typických zp sob založení vsi. P vodní
jádro obce Pitkovice tvo í zástavba ze dvou stran trojúhelníkové návsi. Rozložení dnešních
Pitkovic podél jedné hlavní ulice ovšem nevypovídá o tzv. uli ním typu vsi. Architektonicko
urbanistický výraz Pitkovic je díky menšímu zastoupení vysoké zelen mén p íznivý.
Absence blízké zelen umož uje spolu s celkovou terénní konfigurací otevírat pohledy do
volné krajiny.
V sou asné dob jsou Pitkovice rozvíjeny na jižním okraji, kde probíhá nová výstavba
rodinných a bytových dom firmou Central Group, v souvislosti se kterou je v tomto území
plánováno umístit posuzovaný zám r (Sport centrum a zahradní restaurace). Výstavba
nových ploch pro bydlení je z ejmá z obr. . 2.
Obr. . 12: Letecký pohled na krajinu v okolí zám ru

Vizualizace plánovaného umíst ní zám r
oznámení . 2.
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Dot ená lokalita je z ásti ovlivn na nedávnou výstavbou, ást tvo í bývalá
zahrádká ská kolonie a neudržovaný parkový porost v okolí rybník . Okolní krajina je
p evážn využívána k zem d lskému hospoda ení. Nachází se zde však i ada sídel, která
se v posledních letech rychle rozši ují v souvislosti s bytovou výstavbou v okolí Prahy.
Zájmová plocha navazuje na zástavbu nových rodinných a bytových dom , na východní
stran sousedí s poli.
Území hust zalidn ná
Pitkovice jsou m stská tvr a katastrální území na jihovýchodním okraji hlavního m sta
Prahy o rozloze 239,7 ha. Tvo í nejzápadn jší ást m stské ásti Praha 22. Je zde
evidováno 16 ulic, 190 adres.
Nejbližší obytná zástavba se nachází v blízkosti zám ru, ve vzdálenosti cca 50 m
od navrhovaného Sport centra a cca 100 m od zahradní restaurace.
Historická charakteristika
Název vznikl z ozna ení ves lidí Pitkových. První písemná zmínka o Pitkovicích pochází
z roku 1234.
P vodn se obec skládala ze dvou osad - Pitkovice a Pitkovi ky. Rozd lení mezi nimi vedlo
po silnici vedoucí ke K eslicím. Pitkovi ky byly farn vázány k Uh ín vsi, p íslušely Pitkovice
k farnosti estlické.
V roce 1921 Pitkovi ky jako samostatná obec zanikly a staly se osadou obce Pitkovice, která
pat ila až do roku 1974 do okresu Praha východ a pak se stala jako místní ást Uh ín vsi
sou ástí hlavního m sta Prahy.
Památkov chrán né objekty
Stavbou historicky cennou je patrový špýchar a brána s bohat tvarovanou a profilovanou
ímsou, pocházející z druhé poloviny 18. století, poz statky n kdejšího poplužního dvora,
vzniklého z ejm na míst p vodní tvrze. Tento bývalý zem d lský dv r ( .p. 4)
v Žampiónové ulici je nemovitou památkou (památkou od 3.5.1958, zapsáno do státního
seznamu p ed r. 1988, íslo rejst íku ÚSKP: 41283/1-2007).
Na obvodovém zdivu tohoto barokního špýcharu se v sou asné dob objevují trhliny
sv d ící o poklesech podzákladí. Nejzávažn jší je stav jihovýchodního rohu budovy, který
z obou stran vykazuje systémy soub žných širokých ( ádov v centimetrech) svislých trhlin
po celé výšce zdiva v etn okapní ímsy.
Obr. .: 13: Šprýchar a brána –
nemovitá
památka
v sousedství
budoucího sportovního centra
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V blízkosti hasi ské zbrojnice stojí d ev ná zvoni ka z 19. století. Tato lidová stavba s
doškovou st íškou zvanou "zouvák" má jeden zvon. Zvoni ka, p es opravy v roce 1947 a
znovu v roce 1964, byla v havarijním stavu. V roce 2000 byla restaurována. Do jejího
základu
byla
21.
ervna
2001
vložena
pam tní
schránka
s
listinami.
Zvoni ka je nemovitou památkou od 3.5.1958, zapsána do státního seznamu p ed r. 1988,
íslo rejst íku ÚSKP : 41385/1-2073.
Kulturní památky nebudou stavbou zám ru dot eny.
Pozemky dot ené výstavbou nejsou v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze.
ešené území je nutné považovat za území s archeologickými nálezy.
Využití p edm tného území
Pozemky ur ené pro nové sport centrum jsou sou ástí území ozna eného v územním plánu
jako SV-C (všeobecn smíšené). Plocha, na které je navržena stavba zahradní restaurace, je
ur ena funk ním využitím jako ZP (parky, historické zahrady a h bitovy) a ZMK (zele m stská
a krajinná). Jedná se o stavbu jako výjime n p ípustnou pro toto území.
Zám r je v souladu s platným územním plánem m sta.
Rekrea ní využití
Údolím Boti e prochází v celé délce erven zna ená turistická cesta, nap í pak prochází
zelená turistická zna ka z Milí ovského lesa na Dobrou Vodu a údolím Pitkovického potoka
do Uh ín vsi. Zejména v okolí K eslic je p es potoky z ízeno množství d ev ných lávek
umož ujících adu drobných vycházek.
Z Petrovic podél Boti e do K eslic a dále Milí ovským lesem k Milí ovským rybník m vede
nau ná stezka Povodím Boti e (s odbo kou k Pitkovické stráni).
V údolí Pitkovického potoka v okolí Lipan a Benic byla nov
vycházkových a cyklistických okruh .

z ízena ada místních

Turisticky nejp itažliv jší je asi oblast Milí ovských rybník , a pak Pitkovická strá v dob
kv tu koniklec . V Milí ovském lese je z ízena ada altánk , odpo ivadel a n kolik lesních
h iš . Milí ovský vrch slouží v jinak plochá krajin jako zajímavý vyhlídkový bod.
Lokalita, na kterou je plánováno umístit oba zám ry, není rekrea n využívána.
C. 2. 6. Hluková situace
V sou asné dob je v dané lokalit jediný dominantní zdroj hluku doprava. Nejv tší vliv má
doprava na komunikaci K Dálnici, což je hlavní komunikace. Další komunikace, na které
doprava ovliv uje hluk v okolí Sport centra a zahradní restaurace je komunikace
Žampiónová.
Stávající hluková situace u nejbližších obytných dom byla zpracovatelem hlukové studie
zjišt na ve výpo tovém programu SoundPLAN.
Jako zdroje hluku pro stávající stav hluku byla zadána doprava na okolních komunikacích.
Intenzita automobilové dopravy byla p evzata z Dopravn -inženýrských údaj o intenzit
automobilové dopravy v Praze - Pitkovicích pro rok 2007 (Technická správa komunikací),
jelikož blíže odpovídá sou asnému stavu než intenzita pro rok 2012. Zárove vdané
lokalit prob hlo kalibra ní m ení hluku, které m lo za úkol zkalibrovat vypo tené
hodnoty hladin hluku, aby odpovídaly skute n nam eným hodnotám hladin hluku.
Vypo tené hlukové mapy a hladiny akustického tlaku pro stávající stav jsou zvláš pro denní
a no ní dobu uvedeny v p ílohách hlukové studie . 8 až 11.
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D. Údaje o vlivech zám ru na ve ejné zdraví a na životní prost edí
D. I. Charakteristika možných vliv a odhad jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Vlivy na ve ejné zdraví
Tato kapitola shrnuje záv ry hodnocení vlivu zám ru z hlediska možných zdravotních rizik,
které bylo vypracováno držitelem osv d ení odborné zp sobilosti pro oblast posuzování
vliv na ve ejné zdraví. Hodnocení vlivu zám ru na ve ejné zdraví je samostatnou p ílohou
oznámení (p íloha . 6).
Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno dle autoriza ního návodu AN/14/03 Státního
zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik a dle zákona . 258/2000 Sb.,
o ochran ve ejného zdraví, v platném zn ní.
Chemické škodliviny, prach
Hodnocení inhala ní expozice vychází z rozptylové studie. Studie posuzuje p edpokládané
zne išt ní ovzduší dané lokality provozem sport centra a zahradní restaurace – vytáp ním,
vyvolanou dopravou po okolních komunikacích a provozem na p ilehlých parkovištích.
Byly využity výstupy imisního disperzního modelu SYMOS’97 - zjišt né p ísp vky k imisním
koncentracím oxidu dusi itého (NO2), prašného aerosolu frakce PM10, oxidu uhelnatého a
benzenu.
Výpo ty imisních koncentrací (maximálních a ro ních) byly provedeny v 5 zvolených
referen ních bodech v obytné zástavb v okolí zám ru. Referen ní body byly zvoleny tak,
aby vystihly místa v okolí zám r s nejv tším zne išt ním. V d sledku malé emisní
vydatnosti zdroj jsou to body zejména na blízkých okolních objektech a nov budovaných
objektech celého obytného komplexu. P ísp vky od vyvolané dopravy a provozu na
parkovišti jsou nejvyšší v p ízemní vrstv , od vytáp ní v ose vle ky.
Stávající imisní situace t chto látek není p ímo v uvedené lokalit trvale sledována. Jako
imisní pozadí byly využity hodnoty koncentrací uvedené zpracovatelem rozptylové studie.
Ten vycházel z hodnot pr m rných ro ních koncentrací zjišt ných na m ících stanicích
v letech 1997 – 2008 a jejich interpretaci na posuzované místo a výsledk modelu ATEM
2008.
Zhodnocení:
P ísp vky k denní imisní koncentraci suspendovaných ástic frakce PM10 vyvolané
provozem sport centra a zahradní restaurace v Pitkovicích by mohly v obytné zástavb
dosahovat hodnot v rozsahu 0,002 – 0,009 µg/m3. Zjišt né ro ní imisní p ísp vky prašného
aerosolu frakce PM10 z posuzovaných zám r jsou velmi nízké, pohybují se nejvýše v ádu
tisícin g/m3. P ísp vky ze zám ru nep ekra ují hodnotu doporu ené 24 hodinové ani ro ní
koncentrace AQG dle WHO.
P i poza ové ro ní imisní koncentraci suspendovanými ásticemi frakce PM10 (24 µg/m3) lze
výskyt chronických respira ních symptom u d tské populace na základ výpo tu
p edpokládat okolo 5,637 % (z toho 3 % je odhadnutá prevalence p i nulové koncentraci),
pak by 2,637 % inil výskyt symptom odpovídající pouze danému imisnímu pozadí.
Po realizaci sport centra a restaurace lze výskyt respira ních symptom o ekávat nejvýše
v hladin 5,640 %, z toho by 2,640 % inil výskyt symptom odpovídající celkové imisní
koncentraci (tj. sou tu p ísp vku zám r a pozadí).
P i zjišt né ro ní imisní poza ové koncentraci oxidu dusi itého (24 µg/m3) lze výskyt
chronických respira ních symptom u d tí p edpokládat okolo 3,423 % (z toho 3 % je
odhadnutá prevalence p i nulové koncentraci), pak by 0,423 % inil výskyt symptom
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odpovídající pouze imisnímu pozadí. Vypo ítané ro ní imisní p ísp vky oxidu dusi itého
z posuzovaného sport centra a restaurace se pohybují v ádu tisícin až setin g/m3.
Po realizaci zám r se dle výpo tu nep edpokládá navýšení výskytu chronických
respira ních obtíží.
U astmatických respira ních obtíží je možné jejich výskyt p i imisní poza ové koncentraci
p edpokládat 2,936 % (z toho 2 % je odhadnutá prevalence p i nulové koncentraci), pak by
0,936 % inil výskyt symptom odpovídající pouze imisní koncentraci. P i provozu sport
centra a restaurace lze výskyt respira ních symptom o ekávat nejvýše v hladin 2,938 %,
z toho by 0,938 % inil výskyt symptom odpovídající celkové imisní koncentraci (tj. sou tu
p ísp vku zám r a pozadí).
Vypo tené maximální 8-hodinové imisní p ísp vky oxidu uhelnatého z provozu zám r
dosahují desetin až jednotek µg/m3, z hlediska hodnocení zdravotního efektu jsou
nevýznamné. Hodnoty t chto imisních p ísp vk jsou o 4 - 5 ád nižší než doporu ená
sm rná koncentrace dle WHO (10 000 µg/m3).
Ro ní imisní p ísp vky oxidu dusi itého, suspendovaných ástic frakce PM10 a oxidu
uhelnatého z provozu sport centra a zahradní restaurace jsou vzhledem k p edpokládané
celkové imisní situaci nízké a nep edstavují tak zvýšení zdravotních rizik u exponovaných
osob.
Nejvyšší zjišt ný imisní p ísp vek oxidu dusi itého a suspendovaných ástic frakce PM10
z provozu obou zám r , ke kterému je možné teoreticky vyjád it nár st výskytu respira ních
obtíží o n kolik setin i tisícin procent, je zanedbatelný.
S benzenem je spojeno riziko karcinogenního p sobení, proto
charakterizace rizika této látky z hlediska jejího karcinogenního ú inku.

byla

provedena

Ro ní imisní p ísp vky benzenu vyvolané provozem sport centra a zahradní restaurace
dosahují nejvýše desetitisíciny g/m3. Z výpo tu míry pravd podobnosti zvýšení výskytu
karcinom nad b žný výskyt v populaci (tzv. ILCR) pro inhala ní expozici benzenu vyplývá,
že zjišt né ILCR pouze pro samotný nejvyšší p ísp vek z provozu obou zám r bude o
3 ády nižší, než je doporu ená úrove p ijatelného rizika (1.10-6).
Hluk
Podkladem k hodnocení expozice byly modelové výpo ty akustické studie. Ta se zabývala
posouzením vlivu uvažovaných zám r (sport centrum, zahradní restaurace) na akustickou
situaci u chrán ných venkovních prostor staveb a chrán ných venkovních prostor .
V zájmové lokalit bylo zvoleno celkem 15 kontrolních bod .
P edpokládaná provozní doba sport centra i zahradní restaurace je mezi 10.00 – 22.00
hodinou.
Studie hodnotí hlukovou zát ž z dopravy související s plánovanými zám ry v lokalit . Dále
je posouzen vliv provozu venkovní zahrádky sport centra i zahradní restaurace v chrán ném
venkovním prostoru a v chrán ném venkovním prostoru staveb. Byl vyhodnocen i celkový
hluk z provozu sport-centra a zahradní restaurace a vy íslen vliv obou zám r na stávající
hlukovou situaci u nejbližších obytných dom . (Do výpo tu byla zahrnuta vyvolaná doprava,
provoz venkovní zahrádky a hluk ší ený p es obvodové konstrukce budov.)
Modelové výpo ty byly provedeny v programu SoundPLAN. Výstupem jednotlivých výpo t
jsou hlukové mapy znázor ující p edpokládané rozložení hluku v lokalit (v p ílohách
akustické studie) a dále tabulky s p ehledem hladin hluku u zvolených kontrolních bod .
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Zhodnocení:
Za p edpokladu dodržení vstupních akustických parametr jednotlivých uvažovaných zdroj
hluku a spln ní dalších p edpoklad akustické studie lze situaci charakterizovat takto:
V akustické studii byla vy íslena p edpokládaná hluková zát ž z vyvolané dopravy na
používaných ve ejných komunikacích a hluk z provozu Sport centra a zahradní restaurace
(provoz venkovní zahrádky a hluk ší ený p es obvodové konstrukce budov).
Hluková zát ž v zájmové lokalit (bez provozu zám r ) dosahuje dle výpo tu hladin LAeq
v rozsahu 50,1 – 59,9 dB v denní dob a 40,2 – 50,7 dB v no ní dob .
Ze srovnání výskytu nep íznivých ú ink na zdraví p i r zné intenzit hlukové zát že
z provozu automobilové dopravy a vypo tených hladin akustického tlaku A vyplývá, že
hluková zát ž dosahuje i bez realizace zám ru takových hladin, u kterých by se mohly
projevit nep íznivé ú inky na pohodu a zdraví populace (pocity obt žování, zhoršení
komunikace e i,...). Jedná se zejména o objekty situované v blízkosti komunikace K Dálnici
(bod . 5 - 10) a jejich p edzahrádky (bod . 12 – 15). Hluková zát ž je zde zp sobena
p edevším celkovou dopravou na této komunikaci.
Výpo ty celkové situace p i provozu Sport centra a restaurace byly provedeny zvláš pro
denní i no ní dobu, p estože Sport centrum i restaurace budou v provozu pouze v denní
dob . Zm ny hladin hluku v no ní dob jsou dány odrazem hluku i útlumy zp sobenými
nov postavenými objekty.
Z porovnání vypo tených hladin hluku v kontrolních bodech lze konstatovat, že v denní dob
by u obytné zástavby (bod . 1 – 4 a 8 - 11) mohlo dojít vlivem provozu Sport centra a
zahradní restaurace k pom rn nízkému nár stu hluku o + 0,1 až + 0,9 dB.
U bytových dom a jejich p edzahrádek situovaných severn od sport centra (bod . 5 – 7 a
. 12 – 15) lze naopak v denní dob p edpokládat pokles hluku o - 0,2 až - 3,1 dB, vlivem
stín ní objektu Sport centra od dopravy na komunikaci K Dálnici.
V no ní dob lze dle výpo tu o ekávat u v tšiny bod pokles hladin hluku o - 0,1 až - 4,2 dB
zp sobený útlumem hluku nov postavenými objekty. Pouze u bodu . 8 – 11 m že dojít
k nár stu o + 0,2 až + 0,8 dB vyvolanému odrazem hluku od budov zám ru.
Obecn lze konstatovat, že hluk z provozu Sport centra a restaurace bude vnímán
subjektivn . Vnímání hluku m že ovliv ovat umíst ní obytné zástavby vzhledem
k poloze zám r a dále také vztah, který k n mu konkrétní osoba zaujímá.
Sociáln ekonomické a jiné vlivy
Sport centrum a zahradní restaurace v Praze – Pitkovicích budou sou ástí vybavenosti
nového obytného komplexu. Jsou ur eny ke sportovnímu a relaxa nímu vyžití místních
obyvatel.
V souvislosti s provozem sport centra a restaurace dojde k vytvo ení cca 16 nových
pracovních míst.
Stavba objekt bude organiza n zabezpe ena zp sobem, který bude omezovat narušení
faktor pohody - v no ních hodinách nebude výstavba realizována, veškerá p eprava
stavebních materiál a stavebních odpad bude uskute ována pouze v denní dob .
D. I. 2. Vlivy na zam stnance
B hem realizace obou etap výstavby zám ru bude na pracovníky do asn p sobit hluk
odpovídající akustickým parametr m používaných stacionárních zdroj hluku (elektrické
ru ní ná adí (vrta ky, svá e ky) a hluk z dopravní techniky (bagr, naklada , nákladní
automobily).
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P i výstavb zám ru budou zam stnanci stavby pravd podobn manipulovat s n kterými
chemickými p ípravky, se kterými musí být nakládáno dle zákona . 356/2003 Sb.,
o chemických látkách a chemických p ípravcích, ve zn ní pozd jších p edpis a dle
bezpe nostních list jednotlivých p ípravk .
B hem provozu
na zam stnance.

zám ru

se

nep edpokládá

žádné

p sobení

negativních

vliv

D. I. 3. Vlivy na ovzduší a klima
Zp sob výpo tu:
Podle metodiky SYMOS´97 byly v rozptylové studii (p íloha oznámení . 5) provedeny
výpo ty p ísp vk imisních koncentrací (maximálních i pr m rných ro ních) vybraných
zne iš ujících látek.
P edložená studie hodnotí p edpokládané zne išt ní ovzduší dané lokality provozem
navrženého SC a ZR. Studie hodnotí zne išt ní ovzduší vlivem vytáp ní SC a ZR, vyvolané
dopravy po okolních komunikacích a provozem na parkovištích zám r . P ihlíží p itom k
celkovému zne išt ní dané lokality, zejména blízkými zdroji, tj. je obecnou okolní dopravou
a p enosem z okolí.
Rozptylová studie byla po ítána pro zásadní škodliviny z vytáp ní zemním plynem a
z dopravy, kterými je oxid dusi itý NO2 (vzniká postupn z oxid dusíku NOx) prach PM10,
oxid uhelnatý a benzen.
Rozptylová studie byla po ítána pro 5 výpo tových bod . Referen ní body byly zvoleny tak,
aby reprezentovaly nejbližší obytnou zástavbu a vystihly místa v okolí SC a ZR s nejv tším
zne išt ním, v místech vyžadujících hygienickou ochranu.
Obr. . 15: Znázorn ní umíst ní výpo tových bod použitých v rozptylové studii
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V následující tabulce jsou uvedeny maximální krátkodobé (hodinové) imisní p ísp vky NO2 ,
PM10 (24-hodinové) a CO (8-hodinové), zp sobené celým provozem v jednotlivých
referen ních bodech.
Tabulka . 14: Max. krátkodobé imisní p ísp vky NO2 (hodinové), PM10 (24hodinové) a CO
(8hodinové) SC a ZR [µg/m3]
Bod .
1
2
3
4
5

Název bodu . poz.

Cmax1h
NO2
0,08
0,78
0,15
0,16
0,04

BD u poz. 1/21
BD u poz. 1/37
BD 219/134
BD 219/134
objekt ozn. 1/7 (p vodní zástavba)

Cmax24h
PM10
0,005
0,005
0,002
0,002
0,009

Cmax8h
CO
0,33
2,95
0,65
0,69
0,18

Vysv tlivky k tabulce . 14:
C1h

maximální
hodnota
p ísp vk
ve výpo tovém bod mimo sí
maximální
hodnota
p ísp vk
ve výpo tovém bod mimo sí
maximální hodnota p ísp vk
ve výpo tovém bod mimo sí

c8h
c24h

k

hodinovým

k

8-hodinovým

k

imisním
imisním

24-hodinovým

V další tabulce jsou uvedeny pr m rné ro ní imisní
v jednotlivých referen ních bodech.

koncentracím

imisním

NO2

koncentracím
koncentracím

CO
PM10

p ísp vky NO2, PM10 a benzenu

Tabulka . 15: Pr m rné ro ní imisní p ísp vky sportovního centra a zahradní restaurace
pro NO2, PM10 a benzenu v jednotlivých referen ních bodech [µg/m3]
Bod . Název bodu . poz.

Cr NO2

Cr PM10

Cr benzen

1

BD u poz. 1/21

0,003

0,0007

0,0002

2

BD u poz. 1/37

0,028

0,0011

0,0003

3

BD 219/134

0,005

0,0004

0,0002

4

BD 219/134

0,004

0,0001

0,0000

5

objekt ozn. 1/7 (p vodní zástavba)

0,001

0,0018

0,0005

Vysv tlivky k tabulce . 15:
cr
p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci zne iš ujících látek ve výpo tovém bod
mimo sí

Imisní limity vybraných zne iš ujících látek
Imisní limity jsou stanoveny na ízením vlády . 597/2006 Sb.. Hodnoty imisních limit jsou
vyjád eny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem p epo tený na teplotu
293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Tabulka . 16: Imisní limity posuzovaných látek
Zne iš ující
látka

Doba
pr m rování

Oxid dusi itý
Oxid dusi itý

1 hodina
1 rok
maximální denní
osmihodinový
pr m r1)

Oxid uhelnatý

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

Hodnota imisního
limitu/maximální povolení
po et jejího p ekro ení za rok

Datum, do
n hož musí být
limit dosažen

200 µg.m-3/18
40 µg.m-3

1.1.2010
1.1.2010

10 mg/m3

-
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Suspendované
ástice PM10
Suspendované
ástice PM10
Benzen

24 hodin

50 µg.m-3/35

-

1 rok

40 µg.m-3

-

1 rok

5 µg.m-3

1.1.2010

Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová pr m rná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých pr m r po ítaných z hodinových údaj a aktualizovaných každou
hodinu. Každý osmihodinový pr m r se p i adí ke dni ve kterém kon í, tj. první výpo et je proveden
z hodinových koncentrací b hem periody 17:00 p edešlého dne a 01:00 daného dne. poslední
výpo et pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

Tabulka . 17: Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystém a vegetace
Zne iš ující látka

Doba pr m rování

Hodnota imisního limitu

Oxid si i itý

Rok a zimní období (1. íjna - 31. b ezna)

20 µg.m-3

Oxidy dusíku

1 rok

30 µg.m-3

Etapa výstavby
Vzhledem k tomu, že stavební práce provád né v období velkého sucha jsou významným
zdrojem prašnosti bylo v rozptylové studii vy ísleno p edpokládané imisní zatížení
sekundárním prachem PM10 pro celé období výstavby. Zpracovatel rozptylové studie využil
dosavadních zkušeností u obdobných staveb a vycházel z nam ených hodnot v okolí
stavby.
Imisní p ísp vky PM10 se v referen ních bodech pohybují v rozmezí C24h = 1,4 – 2,1 µg.m-3,
Cr = 0,05 – 0,09 µg.m-3.
Vznik prašnosti v etap výstavby je nutné snižovat na nejmenší možnou míru. K omezení
vzniku prachové zát že (sekundární i primární p i vlastní innosti rozpojování a p emis ování
tuhých hmot) je proto t eba zajistit:
v místech rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem. Tzn. je
zkráp t, p edem vlh it, využívat operativn k innostem produkujícím prašnost vlhká
období,
zajistit o istu všech mechanizm p i odjížd ní z upravované plochy,
zajistit pravidelný mokrý úklid dot ených p íjezdových komunikací. Ten ne ešit pouze
splachem, nýbrž i sb rem,
všechna opat ení provád ná k omezení prašnosti za adit do provozních p edpis a
zajistit prokazatelné seznámení pracovník s t mito opat eními,
p i výb ru provád cí firmy sledovat také v nabídce hledisko ohledu na vliv na životní
prost edí.
Vyhodnocení výsledk rozptylové studie:
Výstavba sportovního centra a zahradní restaurace obytného souboru „Nové Zelené
m sto“ v Praze 22 – Pitkovicích, je navrhována do území ve kterém nejsou
p ekra ovány
imisní limity krátkodobých i pr m rných ro ních koncentrací
zne iš ujících látek v hodnocení dle platných imisních limit s velkou rezervou.
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Provoz sportovního centra a zahradní restaurace k imisním koncentracím v okolí
p isp je velmi malým dílem. To je zp sobeno tím, že v koteln SC jsou užity kotle
s mimo ádn nízkými emisemi, komín kotelny je vzhledem k jejímu výkonu vyveden
do dostate né výšky a výkon kotelen a vyvolaná doprava jsou malé.
Imisní p ísp vek sportovního centra a zahradní restaurace bude max. 0,39 %
krátkodobého imisního limitu a 0,07 % ro ního imisního limitu pro kritickou
zne iš ující látku NO2.
P ísp vky benzenu, tuhých zne iš ujících látek budou velmi malé a v žádném
p ípad nepovedou k p ekra ování imisních limit .
Záv rem rozptylové studie je konstatování, že provoz sportovního centra a zahradní
restaurace obytného, ani v sou tu s pozadím nezp sobí p ekra ování imisních limit
zne iš ujících látek ve svém okolí. Jeho imisní p ísp vky budou malé a kvalitu ovzduší
v okolí ovlivní velmi málo.
Pro fázi provozu plynové kotelny sportovního centra je nutné plnit povinnosti provozovatele
malého zdroje zne iš ování ovzduší (náhradní zdroj energie), stanovené v §12 zákona
. 86/2002 Sb., v platném zn ní a v na ízení vlády . 615/2006 Sb.

D. I. 4. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
P edm tem hlukové studie (p íloha oznámení . 4) bylo posouzení nár stu hlukové zát že
zp sobené výstavbou a zprovozn ním zám ru Sport Centra Hlívová a zahradní restaurace
vzhledem k nejblíže umíst nému stávajícímu a plánovanému chrán nému venkovnímu
prostoru a chrán nému venkovnímu prostoru staveb a jeho porovnání s požadovanými
hygienickými limity, které jsou vymezeny na ízením vlády . 148/2006 Sb. „O ochran zdraví
p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací“.
V hlukové studii bylo provedeno:
posouzení hluku z vyvolané dopravy související s provozem sport centra a zahradní
restaurace v chrán ném venkovním prostoru a v chrán ném venkovním prostoru
staveb,
posouzení vlivu Sport centra a zahradní restaurace na stávající hlukovou situaci
nejbližších obytných dom ,
posouzení hluku z provozu venkovní zahrádky Sport centra i zahradní restaurace
v chrán ném venkovním prostoru a v chrán ném venkovním prostoru staveb,
posouzení hluku z provozu technologických zdroj
Sport centra a zahradní
restaurace (vzduchotechnika, vytáp ní, chlazení) v chrán ném venkovním prostoru
a v chrán ném venkovním prostoru staveb,
posouzení hluku ze stavební innosti p i výstavb Sport centra a zahradní restaurace,
stanovení minimální vzduchové nepr zvu nosti obvodových konstrukcí Sport centra.
P edm tem akustické studie není:
• posouzení hluku v chrán ném vnit ním prostoru staveb a na pracovištích (není
p edm tem stupn EIA).
Pro zpracování stacionárních zdroj hluku bylo v hlukové studii použito výpo tového
programu SoundPLAN. Výpo et byl proveden pro 15 výpo tových bod , pro denní a no ní
dobu, p esto, že provoz zám ru bude provád n pouze v denní dob (mezi 10.00 – 22.00
hodinou).
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D sledky pro ešení - hygienické limity dle na ízení vlády
pro posuzovaný zám r
Základní hladina akustického tlaku A .... LAeq,T = 50 dB

. 148/2006 Sb.

Hluk ze stavební innosti:
Chrán ný venkovní prostor ostatních staveb a chrán ný ostatní venkovní prostor, denní
doba (od 7:00 do 21:00)
LAeq,s = 50 + 15 + 0 = 65 dB
Hluk z ve ejné produkce hudby, provozoven služeb a dalších zdroj
pro hluk z ú elových komunikací:

hluku a

Jedná se o hluk z ve ejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdroj hluku,
s výjimkou letiš , pozemních komunikací, nejde-li o ú elové komunikace, a dále s výjimkou
drah, nejde-li o železni ní stanice zajiš ující vlakotvorné práce, zejména roz a ování a
sestavu nákladních vlak , prohlídku vlak a opravy voz
Chrán ný venkovní prostor ostatních staveb a chrán ný ostatní venkovní prostor, denní
doba (6.00 – 22.00 hod):
LAeqJ= 50 + 0+ 0 = 50 dB
Hluk z dopravy na pozemních komunikacích:
Jedná se o hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou ú elových komunikací, a
dráhách.
Chrán ný venkovní prostor ostatních staveb a chrán ný ostatní venkovní prostor, denní doba
(6.00 – 22.00 hod)
LAeqJ= 50 + 5+ 0 = 55 dB
Hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích:
Jedná se o hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích (dálnicích, silnicích I. a II.
t ídy a místních komunikacích I. a II. t ídy) v území, kde hluk z dopravy na t chto
komunikacích je p evažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích. Tato korekce se použije rovn ž pro hluk z dopravy na drahách v ochranném
pásmu dráhy.
Chrán ný venkovní prostor ostatních staveb a chrán ný ostatní venkovní prostor, denní doba
(6.00 – 22.00 hod)
LAeqJ= 50 + 10 + 0 = 60 dB

Výpo tové body použité v hlukové studii
Výpo tové body byly umíst ny u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru a chrán ného
venkovního prostoru staveb.
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Tabulka . 18: Umíst ní výpo tových bod použitých v hlukové studii
íslo
bodu

.p.

Typ objektu

Chrán ný venkovní prostor staveb - 2 m od fasády, výška 3 m
KB1
157
Rodinný d m
KB2
95
Rodinný d m
KB3
91
Rodinný d m
KB4
90
Rodinný d m
KB5
174
Bytový d m
KB6
174
Bytový d m
KB7
173
Bytový d m
KB8
160
Bytový d m
KB9
108
Rodinný d m
KB9
108
Rodinný d m
KB10
109
Rodinný d m
Chrán ný venkovní prostor*
KB12 230/2
Zele
KB13
1/37
Jiná plocha
KB14
1/21
Jiná plocha
KB15
1/26
Jiná plocha
*Všechny nejbližší chrán né venkovní prostory jsou shodn využívány k rekreaci jako p edzahrádky.

Obr. . 16:
Schéma situace a umíst ní výpo tových bod
pro provoz zám ru
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Hluk ze stavby a z dopravy stavebních materiál
Hluk ze stavební innosti bude složen z n kolika dominantních stavebních inností, zdroj
hluku.
Stavební innosti v hlukové studii rozd leny do ty fází:
1. fáze – zemní práce, výkopy a sít
Pro výpo et hluku na pracovišti byl uvažován ten stav z první fáze výstavby, kdy probíhají
výkopové práce pomocí rypadla, naklada e a stabilizace stavební jámy. Nákladní
automobily odvážející zeminu a p ivážející stavební materiál jsou zapo ítány do hluku na
pracovišti. Tento stav se jeví jako nejhlu n jší z první fáze výstavby.
2. fáze – spodní stavba
Pro výpo et hluku na pracovišti byl uvažován ten stav z druhé fáze výstavby, kdy probíhá
betonáž spodní stavby. Nákladní automobily p ivážející stavební materiál jsou
zapo ítány do hluku na pracovišti. Tento stav se jeví jako nejhlu n jší z druhé fáze
výstavby.
3. fáze – vrchní hrubá stavba
Pro výpo et hluku na pracovišti byl uvažován ten stav ze t etí fáze výstavby, kdy jsou
provád ny nosné železobetonové konstrukce a provád no zd ní st n objekt , je v provozu
erpadlo betonové sm si, automixy. Nákladní automobily p ivážející stavební materiál
jsou zapo ítány do hluku na pracovišti. Tento stav se jeví jako nejhlu n jší ze t etí fáze
výstavby.
4. fáze – dokon ovací práce
Pro výpo et hluku na pracovišti byl uvažován ten stav ze tvrté fáze výstavby, kdy bude ze
stavebních stroj v provozu pouze menší mechanizace a ru ní ná adí. Nákladní automobily
p ivážející materiál jsou zapo ítány do hluku na pracovišti. Tento stav se jeví jako
nejhlu n jší ze tvrté fáze výstavby.
Výpo et hladiny akustického tlaku ze stavební innosti z jednotlivých sektor
staveništ ve všech kontrolních bodech je uveden v p ílohách 16-18 hlukové studie.
Tabulka . 19: Vypo ítané celkové hladiny akustického tlaku v kontrolních bodech –
stavební innost
Kontrolní bod
1.fáze 1.fáze se 2. fáze
3. fáze
4. fáze
2. fáze se
zást nou*
zást nou**
KB1
60
60
63
60
60
57
KB 2
60
60
63
60
59
56
KB 3
59
59
62
59
58
55
KB 4
58
58
61
58
57
54
KB 5
61
61
63
61
61
60
KB 6
65
65
65
65
65
65
KB 7
60
60
60
60
60
60
KB 8
60
64
61
64
60
59
KB 9
58
59
60
59
57
55
KB 10
57
58
60
58
57
54
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Poznámka k tabulce . 19:
Hygienický limit v chrán ném venkovním prostoru ostatních staveb a v chrán ném ostatním venkovním
prostoru pro tento charakter hluku je pro etapu výstavby, v denní dob (7 – 21h) LAeq,s = 65 dB.

* Jelikož je však staveništ Sport centra ve velmi blízké vzdálenosti k nejbližšímu chrán nému
venkovnímu prostoru (KB6 - 23 m), vychází maximální doba nasazení jednotlivých stavebních stroj
v 1. fázi výstavby velmi krátká (nap . rypadlo + naklada 90 min./ den).

Z tohoto d vodu zpracovatel hlukové studie doporu uje vybudovat podél severní strany staveništ
sport centra mobilní akustickou zást nu výšky 3 m, bez mezer mezi jednotlivými poli, ze strany
staveništ akusticky pohltivou (nap . Greif GZM). Tím dojde k možnému navýšení doby nasazení
stavebních stroj (nap . rypadlo + naklada 360 min./den).
** Jelikož je však staveništ Sport centra ve velmi blízké vzdálenosti k nejbližšímu chrán nému
venkovnímu prostoru (KB6 - 23 m), vychází maximální doba nasazení jednotlivých stavebních stroj
ve 2. fázi výstavby velmi krátká (nap . automix 180 min./ den).
Z tohoto d vodu zpracovatel hlukové studie doporu uje vybudovat podél severní strany staveništ
sport centra mobilní akustickou zást nu výšky 3 m, bez mezer mezi jednotlivými poli, ze strany
staveništ akusticky pohltivou (nap . Greif GZM). Tím dojde k možnému navýšení doby nasazení
stavebních stroj (nap . automix bez omezení).
Obr. . 17 : Navržená akustická zást na pro etapu výstavby sportovního centra

Do asná mobilní akustická zást na

Výpo et hladiny akustického tlaku ze stavební innosti z jednotlivých sektor
staveništ ve všech kontrolních bodech je uveden v p ílohách hlukové studie . 16 až 25.
Na základ výsledk modelového výpo tu (viz. tabulka . 19) lze konstatovat, že ve všech
modelových bodech bude spln n hygienický limit pro hluk ze stavební innosti (LAeq,14h = 65,0
dB, denní doba) ve všech fázích výstavby.
Pro etapu výstavby a pro zajišt ní spln ní hygienických limit zpracovatel hlukové studie
navrhl následující opat ení:
V pr b hu výstavby doporu ujeme hlu n jší stroje umís ovat co nejdále od
chrán ných prostor, omezit chod hlu ných stroj za ízení naprázdno.
asy provozu jednotlivých uvedených stroj (zdroj hluku) musí být dodrženy.
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Obr. . 18: Situace s vyzna enými kontrolními body výpo tu hluku ze stavební innosti

Hluk z provozu zám ru
Hluk z provozu venkovních zahrádek
Výpo tovým programem SoundPLAN byl vypo ítán hluk z provozu venkovních
zahrádek v nejbližších chrán ných venkovních prostorech a chrán ných venkovních
prostorech staveb. Venkovní zahrádky byly zadány jako plošný zdroj hluku
o akustickém výkonu LWA = 66 dB (p evzato z databáze zdroj hluku programu
SoundPLAN).
V následující tabulce jsou uvedeny vypo ítané hodnoty hladin hluku v kontrolních
bodech.
Tabulka . 20: Vypo ítané hodnoty hladin hluku z provozu venkovních zahrádek
v kontrolních bodech
Kontrolní
bod
KB1
KB2
KB3
KB4
KB5
KB6
KB7
KB8
KB9
KB10
KB11
KB12
KB13
KB14
KB15

Hladina akustického
tlaku v denní dob
44,6
43,9
42,2
41,1
40,1
45,4
47,3
35,3
34,0
35,4
32,9
41,4
44,5
47,1
45,8

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

Hygienický limit pro
denní dobu vdB
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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Hodnocení
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje

Oznámení „Zahradní restaurace, Sport centrum Hlívová, prodloužení komunikace Hlívová“
Hluková mapa a vypo ítané hodnoty hladin hluku z provozu venkovních zahrádek jsou
uvedeny v p ílohách hlukové studie . 4 a 5.
Z vypo tených hladin hluku z provozu venkovních zahrádek u nejbližší obytné zástavby
je z ejmé, že jsou hygienické limity hluku pro denní dobu spln ny.
Dopravní hluk
Modelování hluku bylo provedeno výpo tovým programem SoundPLAN. Jako zdroj hluku
byla zadána vyvolaná doprava související s výstavbou Sport centra a zahradní restaurace.
Byl posouzen hluk z provozu na p íjezdové ú elové komunikaci ke Sport centru a zahradní
restauraci a na p ilehlých parkovacích stáních.
V následující tabulce jsou uvedeny vypo ítané hodnoty hladin dopravního hluku
v kontrolních bodech.
Tabulka . 21: Vypo ítané hodnoty hladin hluku z vyvolané dopravy v kontrolních
bodech – denní doba (600 - 2200 hod)
Kontrolní
bod

Hladina akustického tlaku
v denní dob LPA v dB

Hygienický limit pro
denní dobu vdB

KB1
KB2
KB3
KB4
KB5
KB6
KB7
KB8
KB9
KB10
KB11
KB12
KB13
KB14
KB15

26,4
26,9
27,4
27,1
37,4
41,3
39,3
28,2
29,5
28,8
25,7
44,1
45,3
42,3
42,3

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Hodnocení
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje

Hluková mapa a vypo ítané hodnoty hladin hluku z vyvolané dopravy jsou uvedeny
v p ílohách hlukové studie . 2 a 3.
Z vypo tených hladin hluku z vyvolané dopravy u nejbližší obytné zástavby je z ejmé,
že jsou hygienické limity hluku pro denní dobu (6.00 – 22.00 hod) spln ny (pro pozemní
komunikace LAeqJ= = 55 dB, pro ú elové komunikace LAeqJ= = 50 dB).
Celkový hluk z provozu sport centra a zahradní restaurace
Vzhledem k tomu, že v reálné situaci dojde k se tení všech typ hluku - vyvolané dopravy,
venkovní zahrádky, technologických zdroj a hluku ší eného p es obvodové konstrukce, byl
posouzen i celkový hluk z provozu Sport centra a zahradní restaurace v chrán ném
venkovním prostoru a v chrán ném venkovním prostoru staveb.
Jelikož však nejsou v této fázi dokumentace p esn stanoveny technologické zdroje hluku,
umíst ní a typy, byl posouzen celkový hluk bez technologických zdroj .
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Výstupem výpo tu celkového hluku z provozu sport-centra a zahradní restaurace jsou
hlukové mapy znázor ující p edpokládané rozložení hluku v lokalit ve výšce 3 m nad
terénem a hlukové mapy zobrazující nejvyšší hodnoty hladin hluku 2 m p ed fasádou,
a hranici pozemk .
Hlukové mapy a vypo ítané hodnoty hladin celkového hluku z provozu sport-centra a
zahradní restaurace pro denní dobu jsou uvedeny v p ílohách hlukové studie . 6, 7 a
12, 13.
V následující tabulce jsou uvedeny vypo ítané hodnoty hladin hluku v kontrolních
bodech.
Tabulka . 22: Výpo et hluku z dopravy a stacionárních zdroj hluku - denní doba
LAeq,T (dB)
. bodu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

STÁVAJÍCÍ STAV (NULOVÁ VARIANTA)
51,7 50,9 50,5 50,7 54,5 54,4 52,8 57,3 54,8 53,9 50,1 57,5 56,7 55,0 59,9

CELKOVÝ HLUK - POUZE ZÁM R (sport-centrum + zahradní restaurace)
44,6 43,7 42,4 41,3 41,9 46,7 47,9 36,1 35,4 36,3 33,7 46,0 48,0 48,3 47,3

CELKOVÝ HLUK V ETN DOPRAVY SE ZÁM REM (AKTIVNÍ VARIANTA)
52,4 51,6 50,6 51,0 52,4 52,9 52,6 58,2 55,1 54,2 50,4 55,7 53,6 54,2 59,7

ZM NA STAVU AKTIVNÍ VARIANTY OPROTI NULOVÉ VARIANT
+0,7 +0,7 +0,1 +0,3 -1,2 -1,5 -0,2 +0,9 +0,3 +0,3 +0,3 -1,8

-3,1 -0,8 -0,2

Poznámka k tabulce . 22:
Zám ry: Hygienický limit z celkového provozu zám ru pro denní dobu L Aeq,T = 50 dB
KB1-11 = nejbližší chrán né venkovní prostory staveb
KB 12-15 = nejbližší chrán né venkovní prostory

Z tabulky . 22 plyne následující záv r:
Z porovnání vypo tených hladin hluku v kontrolních bodech lze konstatovat, že u stávající
obytné zástavby dochází vlivem vybudování sport centra a zahradní restaurace k nár stu
hluku maximáln o 0,9 dB, a to u bytového domu jižn od sport centra. P i uvažování
p ísp vku hluku z provozu technologických zdroj , který není ve výpo tu uvažován, lze
o ekávat nár st hluku < 1,0 dB. Naopak u bytových dom a jejich p edzahrádek
situovaných severn od sport-centra dojde k poklesu hluku až o 3,1 dB (v denní dob ),
vlivem stín ní hluku od dopravy na komunikaci K Dálnici objektem sport centra.
Lze tedy konstatovat, že výstavba Sport centra a zahradní restaurace nezp sobí v dané
lokalit významný nár st hluku.
Provozem samotného zám ru (provoz sport-centra a zahradní restaurace) budou
u nejbližší obytné zástavby spln ny hygienické limity hluku pro denní dobu.
Skute nou hlukovou situaci v posuzované lokalit bude možné ov it až p ímým m ením
hladin akustického tlaku A po zprovozn ní zám ru.
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D. I. 5. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Etapa výstavby zám ru
Ur ité riziko zne išt ní povrchových a podzemních vod vodám závadnými látkami
p edstavují náhodné úkapy provozních náplní (látky ropného charakteru) ze stavební
mechanizace a nákladních vozidel pohybujících se na do asn nezpevn ných plochách
(staveništi). Snížení rizika ohrožení zne išt ní povrchových a podzemních vod lze snížit
vhodnými organiza n technickými opat eními v pr b hu stavby (pohyb vozidel pouze
na zpevn ných plochách, pro p ípady havarijního úniku vodám závadných látek musí být
staveništ vybaveno dostate ným množstvím vhodných sorp ních prost edk a ná adí).
P i správném pr b hu stavebních prací a technického vybavení stavebních mechanizm
se nep edpokládá vznik negativního ovlivn ní podzemních ani povrchových vod.
B hem realizace mol nad dv ma drobnými rybníky by, vzhledem k tomu, že se bude jednat
spíše o montážní práce, nem lo dojít k ovlivn ní kvality povrchových vod.
V pr b hu výstavby je nutné zajistit nakládání se závadnými
s ustanovením §39 zákona . 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn ní.

látkami

v souladu

Etapa provozu zám ru
Zám r se nenachází v žádné vodohospodá sky významné
v záplavovém území.

i chrán né oblasti ani

Vzhledem k tomu, že b hem provozu zám ru nebude v zájmovém území nakládáno se
závadnými látkami nebo jen v omezené mí e (pro b žnou údržbu za ízení), lze prakticky
vylou it negativní dopad na povrchové a podzemní vody.
Sportovní centrum i zahradní restaurace budou odkanalizovány oddílnou kanalizací. Únik
vodám závadných látek z odpadních vod do okolí se nep edpokládá. Tukové vody z kuchyn
budou svedeny samostatnou kanalizací do lapa e tuk . Pojezdové plochy pro motorová
vozidla (komunikace, parkovací plochy, plochy pro zásobování) budou zpevn né, tedy
dostate n technicky zabezpe ené proti úniku vodám závadných látek do okolí.
Potenciáln zne išt né deš ové vody ropnými látkami (NEL) pocházející z pojezdových a
venkovních parkovacích ploch motorových vozidel budou svedeny p es uli ní vpusti
do deš ové kanalizace a následn do reten ní nádrže, kterou p edstavují stávající dva
Pitkovické rybníky situované na pozemku zahradní restaurace. Tyto rybníky jsou spodní
výpustí vyúst ny do bezejmenné vodote e, která se vlévá do Pitkovického potoka. Ší ení
p ípadného úniku ropných látek do Pitkovických rybník se nep edpokládá.
P ípadná instalace odlu ova ropných látek na parkovací plochy a podrobné ešení odvodu
deš ových vod bude konzultován se správcem povrchového toku (ZVHS), dále pro realizaci
zám ru bude žádáno o povolení p íslušného vodoprávního ú adu ohledn vypoušt ní
potencionáln zne išt ných deš ových odpadních vod do vod povrchových. V povolení bude
sou asn stanoven ú el, rozsah, povinnosti, p ípadn podmínky provozu zám ru.
Pokud nebudou p íslušným vodoprávním ú adem stanoveny emisní limity, musí výsledné
parametry v povrchovém toku odpovídat imisním standard m ukazatel p ípustného
zne išt ní povrchových vod daným na ízením vlády . 229/07 Sb..
Reten ní nádrž deš ových vod, kterou v p edm tném území p edstavují dva Pitkovické
rybníky, je dostate n kapacitn dimenzována pro p edpokládané zvýšení odtokových
pom r z posuzovaného území (i pro kritický déš ).
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Vzhledem k charakteru posuzovaného zám ru lze konstatovat, že standardní provoz
zám ru, v etn p ípravy území pro zám r a stavebních inností, nebude mít negativní vliv
na kvalitu povrchových a podzemních vod v daném území.
Pro havarijní situace úniku ropných látek z motorových vozidel využívajících tyto plochy musí
být navrhnuta pat i ná opat ení, aby se zamezilo nebezpe í kontaminace podzemních a
povrchových vod.

D. I. 6. Vlivy na p du (ZPF, PUPFL)
Zábor pozemk
Sportovní centrum je navrženo umístit na pozemky druhu ostatní plocha, které jsou již
p ipraveny pro novou výstavbu. Celková plocha pozemku ur eného pro výstavbu je
1 070,8 m2. Sportovní centrum se nachází na funk ní ploše vymezené územním plánem hl.
m sta Prahy jako SV-C (všeobecn smíšené). Zám r je v souladu s územním plánem
m sta.
Zahradní restaurace spolu s prodloužením komunikace v ulici Hlívová bude umíst na
p evážn na pozemku druhu ovocný sad, dále budou rekonstrukcí stávajícího parku dot eny
vodní plochy, orná p da a ostatní plochy. P esný zábor zem d lských p d není v sou asné
dob znám, bude se jednat p ibližn o zábor 0,7 ha zem d lských p d II. t ídy ochrany ZPF,
z ehož zastav no bude cca 0,2 ha. Zábor pozemk III. t ídy ochrany ZPF bude minimální
(do 0,3 ha).
Majitel pozemk má za povinnost podat žádost o vydání souhlasu s trvalým odn tím p dy
ze ZPF pro nezem d lské ú ely (v souladu s ustanovením §9 zákona . 334/1992 Sb.,
o ochran zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis ).
Plocha, na kterou je navržena stavba zahradní restaurace, je ur ena funk ním využitím jako ZP
(parky, historické zahrady a h bitovy) a ZMK (zele m stská a krajinná). Jedná se o stavbu jako
výjime n p ípustnou pro toto území.
P esto, že realizací zahradní restaurace, rekonstrukcí parku a prodloužením komunikace
v ulici Hlívová budou dot eny také kvalitní zem d lské pozemky (s nadpr m rnou a
pr m rnou produk ní schopností), je vzhledem k charakteru zám ru, stávajícího využití
pozemk a plánovaného malého podílu zastav ní území vliv vyhodnocen jako málo
významný.
Zám rem nebudou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL), ani ochranné
pásmo lesa.
Zne išt ní p dy
Pr nik závadných látek do p dního prost edí by teoreticky mohl být zp soben v etap
výstavby náhodnými úkapy pohonných hmot ze stavební mechanizace pohybující se
na do asn nezpevn ných plochách.
Zám r nebude mít p i standardním pr b hu výkopových a stavebních prací negativní vliv
na p du.
B žným provozem zám ru se vylu uje jakékoliv zne išt ní p dy, jelikož celý areál, bude
dostate n technicky zabezpe en proti pr niku vodám a p dám závadných látek do okolí a
b hem provozu zám ru se prakticky nebude pracovat s chemickými p ípravky. Parkovací
plochy a komunikace obou zám r budou tvo eny nepropustným povrchem, proto zne išt ní
p dy úkapy provozních náplní z vozidel využívajících tyto prostory je vylou eno.
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D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, soustavu Natura 2000
Na základ terénního pr zkumu na lokalit bylo zjišt no, že na míst plánované stavby
zahradní restaurace se vyskytují porosty siln ovlivn né p sobením lov ka, respektive
zp sobem užívání lokality v minulosti (park, zahrady). Krom p vodních rostlin zde
nalezneme i adu kultivar a um le vysazených druh . V sou asné dob je však v tší
ást lokality již n kolik let ponechána samovolnému vývoji, takže se zde místy vytvo ily
husté porosty náletových d evin. A koli tato vegetace sama o sob není z hlediska ochrany
p írody nijak hodnotná, porosty náletových d evin a zar stající trávníky poskytují úkrytová
stanovišt pro hmyz a drobné obratlovce. Po etné je zejména spole enstvo pták , kte í
zde díky rozmanité struktu e porost nacházejí vhodná hnízdišt i potravu. Na lokalit žije
také n kolik druh savc v etn zvlášt chrán né veverky obecné (ohrožený druh).
Biologicky významným prvkem na lokalit jsou také dva drobné pr to né rybníky na které
m že být vázán výskyt zvlášt chrán ných druh živo ich (obojživelníci, plazi). Na lokalit
lze o ekávat výskyt také dalších zvlášt chrán ných druh , které jsou na vhodných
biotopech plošn rozší eny po celém území R ( meláci rodu Bombus). P ítomnost t chto
druh na lokalit však nebylo možné potvrdit, protože terénní šet ení prob hlo v dob , kdy
jsou již v zimních úkrytech.
Zjišt né druhy živo ich mají v daném území stabilní populace, které osidlují i navazující
biotopy, které komunikují s nivou Pitkovického potoka. Ovlivn ní sledované plochy proto
nezp sobí jejich vymizení, ale v d sledku ztráty biotop dojde ke snížení po etnosti
populací n kterých druh . Ovlivn ni budou zejména ptáci, kte í p ijdou o ást hnízdiš
v hustých porostech k ovin a nálet , které ustoupí výstavb zahradní restaurace, h iš a
parkovacích ploch. Radikální „zkulturn ní" okolí rybník by mohlo negativn ovlivnit také
biotopy využívané obojživelníky v terestrické fázi života.
Pro maximální snížení negativních vliv
jsou navržena tato opat ení:

plánované stavby na biotu dot ené lokality

Pokusit se zachovat co nejv tší po et perspektivních strom a za lenit je
do budoucích parkových úprav (by by se jednalo o zplan lé ovocné d eviny nebo stromy
pocházející ze spontánního náletu). Je t eba zachovat i staré a odumírající stromy
alespo ve form stojících torz (zachování dutin a mrtvého d eva pro hmyz). Živé
stromy, které budou na lokalit ponechány, je t eba b hem výstavby ú inn chránit
p ed možným poškozením r znými technickými opat eními (oplocení, bedn ní atd.).
Kácení d evin p i p íprav
v m sících zá í až únor.

stavby provád t mimo hlavní vegeta ní období, nejlépe

Na ásti plochy zachovat husté porosty k ovin, které budou sloužit jako úkryty pro
živo ichy. V rámci sadových úprav je možné provést i nové výsadby k ovin na
okrajích parku, kde budou plnit tuto biologickou funkci a zárove poslouží jako
pohledová a akustická bariéra mezi parkem a okolní zástavbou.
Pokud budou provád ny nové výsadby strom , je t eba p ed zakrslými kultivary
okrasných jehli nan up ednostnit tradi ní druhy, jako jsou javory, jírovec ma al, dub
letní, jasan ztepilý. Dopady zám ru na spole enstvo pták zp sobené ztrátou ásti
biotopu, je možné alespo
áste n vykompenzovat zvýšením potravní nabídky.
K tomuto ú elu je vhodné do výsadeb za adit i bohat plodící stromy, jako je je áb
pta í, t eše pta í nebo morušovník erný.
Minimalizaci vlivu na zvlášt chrán né druhy, které se na lokalit mohou vyskytovat
(obojživelníci, plazi, hmyz), lze dosáhnout zajišt ním vhodných potravních a
úkrytových biotop v rámci parku. Optimálním ešením by bylo vytvo it alespo na
polovin
ze zatravn ných ploch druhov
bohatší porosty s kvetoucími lu ními
rostlinami (komer n produkované lu ní sm si), které by nebyly se eny ast ji než 2x
ro n . Zárove by v jejich blízkosti m lo být umíst no n kolik vhodných úkryt pro
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hmyz a drobné obratlovce, které lze vytvo it navršením hromad z v tších kamen
s ponechanými volnými spárami.
Vlivy zám ru na p edm ty ochrany P írodního parku Boti - Milí ov budou krom dopad
na oživení lokality, spo ívat také v ovlivn ní krajinného rázu a estetické hodnoty území.
Tyto antropocentrické kvality území jsou do zna né míry subjektivní. V p ípad regenerace
parkových porost dojde z tohoto pohledu ke zvýšení estetické hodnoty území.
V rámci dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byl pro sportovní centrum a funk ní
plochu SVO proveden výpo et koeficientu zelen a porovnán se sm rnými regulativy ÚPn
HMP. Koeficient zelen 0,458 regulativ m (0,45) vyhovuje.
Shrnutí biologického pr zkumu:
Stavba sportovního centra nebude mít negativní vliv na biotu.
Výstavba zahradní restaurace, prodloužení ulice Hlívová, v etn realizace p ilehlých
parkovacích stání a sportovních h iš se dotkne porost v opušt né zahrad (parku), které
hostí adu druh rostlin a poskytují úkryt živo ich m. A koli se v t chto porostech
nevyskytují žádné zvlášt chrán né druhy rostlin, jejich význam z hlediska ochrany
p írody spo ívá zejména ve funkci potravního a úkrytového stanovišt pro živo ichy. Dopady
zám ru na druhy rostlin a živo ich budou záviset také na konkrétním zp sobu plánovaných
úprav parku. Také obnova parku a stavba mol si vyžádá zásahy do stávající vegetace,
které mohou mít vliv na oživení lokality.
Ke kácení d evin rostoucích mimo les je nutné opat it povolení orgánu ochrany p írody.
Vlivy na ekosystémy
Prvky ÚSES se nachází v dostate né vzdálenosti od místa zám ru a nebudou provozem
zám ru nijak ovlivn ny.
Natura 2000
V zájmové oblasti se nenachází žádné vyhlášené ani navrhované evropsky významné
lokality a pta í oblasti, vliv zám ru na soustavu Natura 2000 lze tedy vylou it, což je
doloženo stanoviskem p íslušného orgánu ochrany p írody v p íloze oznámení . 3.
Vzhledem k charakteru zám ru a stavu dot eného území, kdy se v blízkém prostoru
vyskytují jen b žné druhy fauny i flóry, lze konstatovat, že zám r nebude mít vliv na faunu,
flóru, ekosystémy ani soustavu Natura 2000.

D. I. 8. Vlivy na krajinu
Vliv na krajinný ráz a významné krajinné prvky
Dle zákona . 114/1992 Sb. (§12), ve zn ní pozd jších p edpis , zásahy do krajinného rázu,
zejména p i umis ování staveb, mohou být provád ny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvk , zvlášt chrán ných území, kulturních dominant krajiny,
harmonického m ítka a vztah v krajin .
ešené území se nachází na hranici p írodního parku Boti -Milí ov, kde p edm tem
ochrany jsou p edevším nivy podél meandrujícího Boti e a Pitkovického potoka, který je od
místa zám ru vzdálen cca 400 m a spojen s posuzovanou lokalitou soustavou povrchovým
tokem. Ovlivn ní p írodního parku se realizací zám ru nep edpokládá.
Zájmové území se nenachází v žádném chrán ném území z hlediska zákona o ochran
p írody a krajiny v platném zn ní. Zám r nezasahuje do prvk ÚSES. Zám rem nebudou
dot eny památné stromy.
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P edm tný zám r je situován v urbanizované krajin okrajové ásti Prahy, na pozemcích
výrazn ovlivn nými inností lov ka. P írodní kulturní krajina v Pitkovicích je v posledních
letech narušovaná stále se rozr stající výstavbou rodinných a bytových dom vytvá ejících
satelitní m ste ka.
Rekonstrukce stávajícího m stského parku bude znamenat znovuobnovení významného
krajinného prvku a zjemn ní p echodu od zastav ného území Pitkovic sm rem
k zachovalým zeleným plochám p írodního parku Boti -Milí ov, které jsou situovány zejména
v okolí Pitkovického potoka.
Zahradní restaurace a rekonstrukce m stského parku o celkové rozloze pozemku 22 800 m2
bude situována v sousedství dvou stávajících rybník (Pitkovické), které jsou považovány za
významné krajinné prvky. Zám rem nedojde k negativnímu ovlivn ní t chto VKP. Pitkovické
rybníky budou sloužit jako hlavní estetická p írodní dominanta v rekonstruovaném m stském
parku.
Objekt Sport centra ani zahradní restaurace nebudou tvo it kulturní dominantu ešeného
území.
V p ípad sportovního centra se bude jednat o objekt 2 podlažní se sedlovou st echou,
p i emž pro jako stavební materiály budou použity p írodní prvky - kámen, d evo a sklo tak,
aby architektonicky dopl ovaly sousední historický objekt špýcharu. Pozemek pro umíst ní
sportovního centra byl asanován a nyní je p ipraven k výstavb .
Zahradní restaurace je navržena jako objekt nepodsklepený, p ízemí s plochými vegeta ními
st echami. Objekt se bude nacházet v mírn
lenitém terénu, který se svažuje sm rem
k rybník m. Zahradní restaurace je navržena v t sném kontaktu s menším z rybník tak, aby
bylo možno opticky protáhnout letní terasu až nad vodní hladinu. Architektonicky bude stavba
vy ešena takovým zp sobem, aby nep sobila p íliš hmotn . Hmotu objektu budou dopl ovat
p ilehlé terasy, kryté pergolami.
Na pozemku ur eném pro umíst ní zahradní restaurace prob hne revitalizace stávajících
neudržovaných porost , n které z nich budou p ed zahájením stavby vykáceny a v rámci
sadových úprav nahrazeny novými.
Oba objekty musí být vhodn za len ny do krajiny jak sm rovým a výškovým vedením, tak
následnými sadovými úpravami, aby se vytvo ila odpovídající estetická hodnota území.
Architektonické ešení a sadové úpravy budou ešeny v rámci dalšího stupn projektové
dokumentace stavby.
Vizualizace obou objekt je p ílohou . 2 oznámení.
Vzhledem k tomu, že krajina je v tomto území nyní zcela urbanizovaná a funkce stávajících
p írodních krajinných prvk nebude omezena, nedojde novými stavbami k ovlivn ní
významných krajinných prvk , kulturních dominant krajiny, harmonického m ítka a vztah
v krajin .
Vlivy na využití krajiny vliv na estetické kvality území
Zám rem investora na stávající nevyužívané plochy v rozvíjejícím se území pro bydlení
doplnit stavby ur ené pro sportovní vyžití a ob anskou vybavenost (restaurace).
Realizací zahradní restaurace dojde spolu s doprovodnými parkovými úpravami k obnov
stávajícího neudržovaného bývalého parku (sadu) a tím ke zhodnocení a zatraktivn ní
lokality. Díky výstavb zahradní restaurace na pozemku spolu s h išti na minigolf, plážový
volejbal a dopln ním cestami pro p ší v okolí Pitkovických rybník vznikne klidová zóna
p edevším pro stávající a budoucí obyvatele stále se rozvíjejících Pitkovic.
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Území není dosud rekrea n využíváno. V rámci rekonstrukce parku dojde k obnovení jeho
funkce pro volno asové aktivity využívané zejména místními obyvateli a návšt vníky
sportovního i restaura ního za ízení.
D. I. 9. Vlivy na zvlášt chrán ná území
Plánovaný zám r svým charakterem neovlivní žádná zvlášt
zákonem . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny.

chrán ná území vymezená

D. I. 10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Pozemky dot ené výstavbou jsou ve vlastnictví spole nosti Central Group a.s., které jsou
nabízeny k prodeji budoucím realizátor m posuzovaných zám r .
Pozemky nejsou v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze. V t sné blízkosti
staveništ pro sportovní centrum se nachází památkové chrán ní objekt – bývalý špýchar,
který nebude plánovanou výstavbou dot en.
ešené území lze z hlediska zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní
pozd jších p edpis považovat za území archeologického zájmu. Proto je nutno dodržet
oznamovací povinnost v tomto zn ní: V souvislosti s provád ním zemních prací je nezbytné
dodržet ustanovení § 22 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní
pozd jších p edpis , ukládající povinnost stavebníkovi p ed zahájením stavební innosti sv j
zám r oznámit Archeologickému ústavu p íslušného regionu a umožnit jemu nebo organizaci
oprávn né k provád ní archeologických výzkum a provést na dot eném území záchranný
archeologický výzkum.
D.II. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci
P edkládaný zám r je v tomto oznámení posouzen v souladu se zákonem . 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis .
Snahou investora je p izp sobit fázi výstavby a samotný provoz zám ru požadavk m
ochrany životního prost edí dle platných legislativních p edpis .
Zám r sportovního centra je situován uvnit plochy s funk ním využitím všeobecn smíšené
a je v souladu s územním plánem m sta. Realizace zahradní restaurace je na funk ní ploše
parky, historické zahrady a h bitovy; zele m stská a krajinná. Jedná se o stavbu výjime n
p ípustnou pro toto území.
Vlivy na ve ejné zdraví
Hodnocení zdravotních rizik pro chemické látky vycházelo z rozptylové studie, která byla
po ítána pro chemické škodliviny - NO2, PM10, CO, benzen - reprezentující vliv emisí
z vytáp ní, vyvolané dopravy pohybující se na p íjezdových komunikacích a na parkovišti.
Na základ provedeného hodnocení uvažujícího realizaci zám ru v etn kumulace
s okolními zám ry v lokalit lze konstatovat, že imise hodnocených škodlivin významn
nezvýší stávající akutní a chronické toxické, ani karcinogenní zdravotní riziko obyvatelstva
v okolí zám ru.
Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku bylo provedeno na základ zpracované hlukové
studie. Hluková zát ž dosahuje ve stávajícím stavu (tj. i bez realizace zám ru) takových
hladin, u kterých by se mohly projevit nep íznivé ú inky na pohodu a zdraví populace (pocity
obt žování, zhoršení komunikace e i,...). Jedná se zejména o objekty situované v blízkosti
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komunikace K Dálnici (bod . 5 - 10) a jejich p edzahrádky (bod . 12 – 15). Hluková zát ž je
zde zp sobena p edevším celkovou dopravou na této komunikaci.
Vlivy na ovzduší a klima
Plošným zdrojem emisí p i výstavb zám ru bude provoz stavebních mechanism
na staveništi. Liniovým zdrojem emisí bude obslužná nákladní automobilová doprava na
p íjezdových komunikacích. Bude se jednat o krátkodobé p sobení (18 m síc , p i emž
výkopy budou po dobu 1 m síce) t chto zdroj zne iš ování ovzduší.
Pro zamezení vlivu sekundární prašnosti byla v oznámení navržena n která technická a
organiza ní opat ení výstavby.
B hem provozu zám ru bude zdrojem emisí vytáp ní obou objekt , osobní automobilová
doprava návšt vník , zam stnanc a zásobování SC a ZR.
Vzhledem k velmi nízkým vypo teným hodnotám p ísp vk
imisních koncentrací
posuzovaných škodlivin - NO2, PM10, CO, benzen - lze p edpokládat, že p ísp vek zám ru
k imisní situaci dané lokalit
bude minimální a nezp sobí p ekra ování imisních limit
zne iš ujících látek ve svém okolí .
Vlivy na hlukovou situaci
Výpo et stávající i p edpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk ze stacionárních
zdroj hluku, pro dopravní hluk a pro hluk ze stacionárních zdroj hluku i z dopravy spole n
(celková situace) pro denní a no ní dobu. (Do výpo tu byla zahrnuta vyvolaná doprava,
provoz venkovní zahrádky a hluk ší ený p es obvodové konstrukce budov).
Hluková zát ž v zájmové lokalit (bez provozu zám r ) dosahuje dle výpo tu hladin LAeq
v rozsahu 50,1 – 59,9 dB v denní dob a 40,2 – 50,7 dB v no ní dob .
Výpo ty celkové situace p i provozu sport centra a restaurace byly provedeny zvláš pro
denní i no ní dobu, p estože sport centrum i restaurace budou v provozu pouze v denní
dob . Zm ny hladin hluku v no ní dob jsou dány odrazem hluku i útlumy zp sobenými
nov postavenými objekty.
Z porovnání vypo tených hladin hluku v kontrolních bodech lze konstatovat, že v denní dob
by u obytné zástavby (bod . 1 – 4 a 8 - 11) mohlo dojít vlivem provozu sport centra a
zahradní restaurace k pom rn nízkému nár stu hluku o + 0,1 až + 0,9 dB.
U bytových dom a jejich p edzahrádek situovaných severn od sport centra (bod . 5 – 7 a
. 12 – 15) lze naopak v denní dob p edpokládat pokles hluku o - 0,2 až - 3,1 dB, vlivem
stín ní objektu sport centra od dopravy na komunikaci K Dálnici.
V no ní dob lze dle výpo tu o ekávat u v tšiny bod pokles hladin hluku o - 0,1 až - 4,2 dB
zp sobený útlumem hluku nov postavenými objekty. Pouze u bodu . 8 – 11 m že dojít
k nár stu o + 0,2 až + 0,8 dB vyvolanému odrazem hluku od budov zám ru.
Záv rem je, že provozem samotného zám ru (provoz Sport centra a zahradní restaurace)
budou u nejbližší obytné zástavby spln ny hygienické limity hluku pro denní dobu.
Skute nou hlukovou situaci v posuzované lokalit bude možné ov it až p ímým m ením
hladin akustického tlaku A po zprovozn ní zám ru.
V hlukové studii byl dále vypo ítán hluk ze stavební innosti. Hygienický limit pro hluk ze
stavební innosti by m l být ve všech fázích výstavby dodržen, za podmínky respektování
opat ení navržených v hlukové studie (minimalizace provozní doby stavebních mechanism ,
p ípadná instalace do asné mobilní akustické zást ny).
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Vliv na podzemní a povrchové vody
Standardním provozem obou zám r , v etn p ípravy území pro zám ry, ze stavebních
inností a realizovaného vhodného technického zabezpe ení svodu deš ových vod
z pojezdových ploch a z likvidace splaškových vod, nebudou mít zám ry negativní vliv na
kvalitu povrchových a podzemních vod v daném území.
Vliv na p du
Sportovní centrum je navrženo umístit na pozemky druhu ostatní plocha, které jsou
p ipraveny pro novou výstavbu.

již

Zahradní restaurace spolu s prodloužením komunikace v ulici Hlívová bude umíst na
p evážn na pozemku druhu ovocný sad, dále budou rekonstrukcí stávajícího parku dot eny
vodní plochy, orná p da a ostatní plochy. P esný zábor zem d lských p d není v sou asné
dob znám, bude se jednat o malý zábor p d (do 1 ha) pozemk za azených do II. a III. t ídy
bonity. Vzhledem k charakteru zám ru, stávajícího využití pozemk a plánovaného
malého podílu zastav ní území byl vliv na zem d lské p dy vyhodnocen jako málo
významný.
Zám rem nebudou dot eny lesní pozemky, ani ochranné pásmo lesa.
Provozem zám ru se nep edpokládá žádné zne išt ní p dy.
Odpady
V rámci stavby budou produkovány b žné stavební odpady, b hem provozu zám ru
zejména b žný komunální odpad a z n ho vyt íd né složky.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, soustavu Natura 2000
Stavba sportovního centra nebude mít negativní vliv na biotu.
Výstavba zahradní restaurace, prodloužení ulice Hlívová, v etn realizace p ilehlých
parkovacích stání a sportovních h iš se dotkne porost v opušt né zahrad (parku), které
hostí adu druh rostlin a poskytují úkryt živo ich m. A koli se v t chto porostech
nevyskytují žádné zvlášt chrán né druhy rostlin, jejich význam z hlediska ochrany
p írody spo ívá zejména ve funkci potravního a úkrytového stanovišt pro živo ichy. Dopady
zám ru na druhy rostlin a živo ich budou záviset také na konkrétním zp sobu plánovaných
úprav parku. Také obnova parku a stavba mol si vyžádá zásahy do stávající vegetace,
které mohou mít vliv na oživení lokality.
Zám r nebude mít vliv na ekosystémy ani soustavu Natura 2000.
Vliv na krajinu
Zám rem se nep edpokládá ovlivn ní p írodního parku Boti – Milí ov, ve kterém se oba
zám ry nachází.
Zám ry budou umíst ny na pozemcích výrazn ovlivn nými inností lov ka.
Objekt Sport centra ani zahradní restaurace nebudou tvo it kulturní dominantu ešeného
území.
Vzhledem k tomu, že krajina je v tomto území nyní zcela urbanizovaná a funkce stávajících
p írodních krajinných prvk nebude omezena, nedojde novými stavbami k ovlivn ní
významných krajinných prvk , kulturních dominant krajiny, harmonického m ítka a vztah
v krajin .
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Realizací zahradní restaurace dojde spolu s doprovodnými parkovými úpravami k obnov
stávajícího neudržovaného bývalého parku (sadu) a tím ke zhodnocení a zatraktivn ní
lokality a k posílení funkce VKP, který p edstavují Pitkovické rybníky s doprovodnou zelení.
V rámci rekonstrukce parku dojde také k obnovení jeho funkce pro volno asové aktivity
(vznikem klidové zóny) využívané zejména místními obyvateli a návšt vníky sportovního i
restaura ního za ízení.
Vzhledem k tomu, že katastrální území Pitkovice je územím archeologického zájmu,
stavebník v dob p ípravy stavby zkontaktuje n které z archeologických pracoviš a umožní
mu provést archeologický dohled.
V t sné blízkosti staveništ pro sportovní centrum se nachází památkové chrán ní objekt –
bývalý špýchar, který nebude plánovanou výstavbou dot en.
Vliv na chrán ná území
Plánovaný zám r svým charakterem neovlivní žádná zvlášt
zákonem . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny.

chrán ná území vymezená

Socioekonomické vlivy
Sport centrum a zahradní restaurace v Praze – Pitkovicích budou sou ástí vybavenosti
nového obytného komplexu. Jsou ur eny ke sportovnímu a relaxa nímu vyžití místních
obyvatel.
V souvislosti s provozem sport centra a restaurace dojde k vytvo ení cca 16 nových
pracovních míst.
Stavba objekt bude organiza n zabezpe ena zp sobem, který bude omezovat narušení
faktor pohody - v no ních hodinách nebude výstavba realizována, veškerá p eprava
stavebních materiál a stavebních odpad bude uskute ována pouze v denní dob .

D. III. Údaje o možných významných nep íznivých vlivech p esahujících státní hranice
Navrhovaný zám r nebude mít žádné nep íznivé vlivy p esahující státní hranice.

D. IV. Opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad
vliv

kompenzaci nep íznivých

Z b žného provozu zám ru v etn jeho výstavby, p i dodržování legislativních p edpis a
navržených opat ení, nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prost edí v okolí areálu
žádná významná rizika.
1) P edvídatelné druhy havárií v za ízení a nestandardních stav :
úniky látek škodlivých vodám a p dám b hem výstavby
požár
Únik látek škodlivým vodám a p dám
Významné riziko pro kvalitu podzemních i povrchových vod v p edm tné lokalit a jejím okolí
p edstavují p ípadné úkapy nebo úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.)
používaných p i provozu stavební mechanizace a dopravních prost edk .
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Opat ení:
Jak v etap výstavby zám ru, tak b hem provozu zám ru, musí být nakládání s chemickými
látkami a p ípravky provád no dle zákona . 356/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
Pro tyto nestandardní situace musí být proveditel stavby zám r p ipraven na ú elné
provedení kompenza ních opat ení. V p ípad úniku závadných látek na nezpevn nou
plochu bude p erušen únik látek, unikající kapalina bude zachycena a zneškodn na,
kontaminovaná zemina bude sejmuta a odvezena k likvidaci.
V areálu za ízení musí být k dispozici sorp ní prost edky a ochranné pom cky pro
pracovníky a pracovní ná iní a pevná sb rná nádoba.
Strojní mechanismy a nákladní doprava, které budou zám rem využívány nebo s ním
spojeny, musí být ve vyhovujícím technickém stavu. U za ízení využívaných v rámci za ízení
bude nezbytné zajiš ovat jejich kontrolu zejména z hlediska možných úkap ropných látek.
Kontrolu je doporu ováno provád t pravideln p ed zahájením prací.
Pohyb nákladních vozidel a strojních za ízení bude provád n pouze na komunikacích, p íp.
cestách a zpevn ných plochách k tomuto ú elu ur eným.
Riziko poškození nebo ohrožení životního prost edí v pr b hu provozu sportovního centra a
zahradní restaurace bude minimální, nebo v objektech nebude prakticky manipulováno se
závadnými látkami a osobní automobily využívající nové parkovací prostory a p íjezdové
komunikace se budou pohybovat pouze na dostate n zabezpe ených plochách, které
vylou í pr nik vodám závadným látkám do okolí.
Požár v objektech (úniky emisí)
Za mimo ádné události spojené s únikem emisí škodlivin lze považovat požár
v posuzovaných objektech.
P i požáru unikají do ovzduší toxické zplodiny ho ení. Tímto m že dojít u n kterých škodlivin
k p ekro ení jejich nejvyšších p ípustných krátkodobých koncentrací v ovzduší. Vliv p sobení
potenciálních mimo ádných událostí lze ozna it jako krátkodobý.
Opat ení:
Pravd podobnost vzniku t chto nestandardních stav bude minimalizováno použitím
vhodných materiál na konstrukci staveb a obvodové plášt a dostate ného zabezpe ení
staveb požární vodou v etn rozmíst ní vnit ních a vn jších odb rných míst, v objektech
budou dále umíst ny ru ní hasící p ístroje. Pot eba vn jší požární vody bude zajišt na
z hydrantu v ulici Hlívová, vnit ní hydranty budou instalovány podle p edpis .
Požární zabezpe ení staveb bude
provedeno dle p íslušných norem.
Zam stnanci Sport centra
bezpe nostními sm rnicemi.

a

ešeno v projektové dokumentaci zám ru a bude

zahradní

restaurace

budou

obeznámeni

s požárn

2) Navržená opat ení a doporu ení pro realizaci zám ru
Dle provedeného komplexního posouzení zám ru z hlediska vliv na zdraví obyvatel a
na životní prost edí plynou pro realizaci stavby a provozu zám ru následující povinnosti a
doporu ení:
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A. Doporu ení p ed p ípravou území pro stavbu, projekt:
Podat žádost o vydání o vydání souhlasu s trvalým odn tím p dy ze ZPF
pro nezem d lské ú ely (v souladu s ustanovením §9 zákona . 334/1992 Sb., o ochran
zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis ).
V projektové dokumentaci stavby vypracovat návrh ozelen ní areálu a p íslušných
sadových úprav, které budou projednány s orgány státní správy. Koeficient zelen
stanovený v platném územním plánu Hl. m. Prahy musí být dodržen.
Vybudovat podél severní strany staveništ sport centra mobilní akustickou zást nu
výšky 3 m, bez mezer mezi jednotlivými poli, ze strany staveništ akusticky pohltivou
dle doporu ení zpracovatele hlukové studie. Pokud by nebylo instalováno protihlukové
opat ení, je nutné dodržet maximální dobu nasazení jednotlivých stavebních stroj v 1. a
2. fázi výstavby, které byly uvažovány v hlukové studii.
P ed zahájením výstavby zám ru opat it povolení orgánu ochrany p írody pro kácení
mimolesních d evin.
P ed realizací zám ru je nutné opat it povolení p íslušného vodoprávního ú adu
k vypoušt ní deš ových odpadních vod do vod povrchových (do Pitkovického rybníka) §8 zákona . 254/2001 Sb., v platném zn ní.
Vzhledem k tomu, že se zám r nachází na území archeologického zájmu je nutné, aby
stavebník p ed zahájením stavební innosti sv j zám r oznámil Archeologickému ústavu
a umožnil jemu nebo organizaci oprávn né k provád ní archeologických výzkum a
provést na dot eném území záchranný archeologický výzkum.
B. Doporu ení pro fázi výstavby:
Veškeré zemní a stavební práce je nutno provád t v souladu s platnými technickými
normami.
Organiza n zabezpe it výstavbu zám ru takovým zp sobem, který zajistí bezpe nost
provozu a maximáln omezí možnost vzniku negativního ovlivn ní životního prost edí
v dané lokalit a možnost narušení faktor pohody (a to zejména v no ních hodinách a
ve dnech pracovního klidu).
V etap výstavby zám ru bude manipulováno s b žnými chemickými látkami a p ípravky.
Nakládání s chemickými látkami a p ípravky musí být provád no dle zákona . 356/2003
Sb.,o chemických látkách ve zn ní pozd jších p edpis .
V p ípad úniku závadných látek na nezpevn nou plochu (p ípad etapy výkopových prací
a výstavby) bude okamžit p erušen únik látek, unikající kapalina bude zachycena
a zneškodn na, kontaminovaná zemina bude sejmuta a odvezena k likvidaci oprávn ným
osobám. Pro tyto situace musí být stavebník p ipraven na ú elné provedení
kompenza ních opat ení (vybavení sorp ními prost edky a ochrannými pom ckami a
od vy, pracovním ná iním a pevnou sb rnou nádobou).
Strojní mechanismy a nákladní doprava, která bude p i výstavb zám ru využívána, musí
být ve vyhovujícím technickém stavu. Proto bude nezbytné zajiš ovat jejich kontrolu
zejména z hlediska možných úkap ropných látek. Kontrolu je doporu ováno provád t
pravideln p ed zahájením prací.
P i používání místních a státních komunikacích je t eba d sledn
pravidel silni ního provozu a istoty t chto komunikací.

dbát dodržování

Up ednostnit nasazení stavebních mechanism a nákladních vozidel s nízkými hodnotami
emisí zne iš ujících látek.
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V pr b hu výstavby hlu n jší stroje umís ovat co nejdále od chrán ných
prostor, omezit chod hlu ných stroj za ízení naprázdno.
asy provozu jednotlivých stavebních stroj (zdroj hluku) musí být dodrženy.
V prostorách staveništ , zejména v suchých letních m sících, minimalizovat prašnost
pravidelným, dostate ným skráp ním plochy staveništ a komunikací využívaných p i
výstavb .
Za nep íznivých pov trnostních podmínek zamezit ší ení prašnosti do okolí - vhodnou
manipulací se sypkými materiály a kropením.
Zabezpe it náklad na automobilech proti úsyp m.
Provád t pravidelnou o istu vozidel p ed výjezdem z areálu staveništ .
Provést ozelen ní dle projektové dokumentace za spolupráce p íslušného orgánu
ochrany p írody.
Pokusit se zachovat co nejv tší po et perspektivních strom a za lenit je
do budoucích parkových úprav (by by se jednalo o zplan lé ovocné d eviny nebo stromy
pocházející ze spontánního náletu). Je t eba zachovat i staré a odumírající stromy
alespo ve form stojících torz (zachování dutin a mrtvého d eva pro hmyz). Živé
stromy, které budou na lokalit ponechány, je t eba b hem výstavby ú inn chránit
p ed možným poškozením r znými technickými opat eními (oplocení, bedn ní atd.).
Kácení d evin p i p íprav
v m sících zá í až únor.

stavby provád t mimo hlavní vegeta ní období, nejlépe

Na ásti plochy zachovat husté porosty k ovin, které budou sloužit jako úkryty pro
živo ichy. V rámci sadových úprav je možné provést i nové výsadby k ovin na
okrajích parku, kde budou plnit tuto biologickou funkci a zárove poslouží jako
pohledová a akustická bariéra mezi parkem a okolní zástavbou.
Pokud budou provád ny nové výsadby strom je t eba p ed zakrslými kultivary
okrasných jehli nan up ednostnit tradi ní druhy, jako jsou javory, jírovec ma al, dub
letní, jasan ztepilý. Dopady zám ru na spole enstvo pták zp sobené ztrátou ásti
biotopu, je možné alespo
áste n vykompenzovat zvýšením potravní nabídky.
K tomuto ú elu je vhodné do výsadeb za adit i bohat plodící stromy, jako je je áb
pta í, t eše pta í nebo morušovník erný.
B hem výstavby sportovního centra akreditovaným m ením ov it skute nou hlukovou
situaci a tím i spln ní hygienických limit v nejbližším chrán ném prostoru v souladu
s na ízením vlády . 148/2006 Sb., v platném zn ní.
C. Opat ení pro fázi provozu zám ru
P i provozu zám ru akreditovaným m ením ov it skute nou hlukovou situaci a tím i
spln ní hygienických limit v nejbližším chrán ném prostoru v souladu s na ízením vlády
. 148/2006 Sb., v platném zn ní.
Ve zkušebním provozu ov it akreditovaným m ením kvalitu osv tlení vnit ních prostor
a ov it též soulad osv tlení s projektem a s normami denního a um lého osv tlení.
Ve zkušebním provozu ov it kvalitu mikroklimatických podmínek vnit ních prostor
staveb.
Dodržovat emisní limity stanovené p íslušným vodoprávním ú adem.
Plnit povinnosti provozovatele st edního malého zdroje zne iš ování ovzduší (plynové
kotelny), stanovené v § 11 a 12 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a na ízením
vlády . 615/2006 Sb.
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Celkové zhodnocení povinnosti provozovatele:
P íprava stavby, stavba a zkušební provoz zám ru budou ve všech svých fázích podléhat
povinnosti kontroly p íslušných ú ad , p ípadn specialisty z týmu zpracovatele tohoto
oznámení.

D. V. Charakteristika nedostatk
specifikaci vliv

ve znalostech a neur itostí, které se vyskytly p i

Podklady zpracovatele oznámení:
Z hlediska technického ešení zám ru nebo jeho umíst ní nejsou uvažovány žádné varianty.
V sou asné dob byla zpracována projektová dokumentace k územnímu ízení, v rámci
prokejtové dokumentace ke stavebnímu povolení nelze vylou it drobné zm ny v technickém
ešení zám ru (nap . v uspo ádání vnit ního len ní objekt a vn jšího vzhledu objekt ).
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prost edí byly: údaje eského
hydrometeorologického ústavu, platný Územní plán Hlavního m sta Prahy, Hluková studie
(Greif-akustika, s.r.o. - Ing. O. Smrž, leden 2010), Rozptylová studie (Ing. M. Pulkrábek,
leden 2010), studie Hodnocení vliv na ve ejné zdraví (Empla AG s.r.o. – Mgr. D Pelikánová,
leden 2010), Biologický pr zkum (Mgr.J. Losík, Ph.D.), , internetové stránky Hlavního m sta
Prahy,
eské informa ní agentury životního prost edí a mapových služeb portálu ve ejné
správy R a terénní obch zka zpracovateli oznámení.
Technické ešení a provozní údaje o zám ru bylo erpáno z projektových dokumentací pro
vydání územního rozhodnutí pro jednotlivé zám ry vypracované spole ností Central group
a.s. v ervnu 2009.
Výpo tové programy:
V p edm tné lokalit nebyl proveden imisní monitoring.
P i hodnocení pozadí se vycházelo z nam ených hodnot pr m rných ro ních koncentrací
na m ících stanicích AIMS v letech 1997 – 2008 a jejich interpretaci na posuzované místo
v závislosti na jeho umíst ní, nadmo ské výšce a blízké výrazné doprav a výsledk m
modelu ATEM 2008.
Stanovení emisních faktor bylo provedeno s využitím programu MEFA v. 02. Tento program
umož uje výpo et univerzálních emisních faktor (mg/km – g/km) pro všechny základní
kategorie vozidel r zných emisních úrovní pohán ných jak kapalnými, tak i alternativními
plynnými pohonnými hmotami. Program zohled uje rovn ž další zásadní vlivy na hodnotu
emisních faktor – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.
Program MEFA v.02 umož uje výpo et emisních faktor pro široké spektrum zne iš ujících
látek.
Program sice nem že postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné ší i (jedná se
zejména o nákladní vozidla, kde je produkce emisí do zna né míry ovlivn na celkovou hmotností
vozidla), poskytuje však typické pr m rné hodnoty odpovídající vozovému parku v eské
republice a st edoevropském regionu.
K jednotnému ur ení emisní vydatnosti dopravního proudu je však t eba též standardizovat
složení dopravního proudu k jednotlivým asovým horizont , lokalitám a ú el m. To zatím
u in no není. Pro studii složení dopravního proudu osobních vozidel k výpo tovému roku
2010 bylo uvažováno 50 % vozidel spl ující emisní limit EU2, 40 % spl ující limit EU 4 a
10 % vozidel bez katalyzátoru.
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Nejistoty výpo t v rozptylové studii dále pochází p edevším z výpo tových program
SYMOS´97 (verze 2003).
Hluková zát ž byla vypo tena uznávanými prognostickými postupy (výpo tový program
SoundPLAN). Výpo tový program modeluje zadanou hlukovou situaci dle normy SN ISO
9613 „Akustika - Útlum p i ší ení zvuku ve venkovním prostoru". Tato norma stanovuje
technickou metodu výpo tu útlumu p i ší ení zvuku ve venkovním prostoru s cílem predikce
hladin hluku v prost edí v ur ité vzdálenosti od jednotlivých zdroj . Metoda predikuje
ekvivalentní hladinu hluku A, za meteorologických podmínek p íznivých pro ší ení ze zdroj
se známou emisí.
Výpo ty útlum zvuku jsou popsány algoritmy pro oktávová pásma (se st edními
frekvencemi 63 Hz až 8 kHz), které jsou generovány bodovým zdrojem nebo souborem
bodových zdroj . Zdroje mohou být pohyblivé nebo stacionární.
Ve výpo tových algoritmech jsou matematické výrazy pro zohledn ní následujících
fyzikálních jev :
• Geometrická divergence
• Pohlcování zvuku ve vzduchu
• Ú inek povrchu zem
• Odrazy od r zných povrch
• Stín ní p ekážkami
Program byl schválen pro používání, dokument Národní referen ní laborato e, Ing.T.
Helmuth.
Nejistoty výsledk v hlukové studii jsou dány nejistotami odvozených vztah a závislostí atd.
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z nejistot výsledk hlukové a rozptylové
studie a z dalších dat a postup , na kterých bylo založeno vypracování studií zdravotních
rizik.
Byl hodnocen o ekávaný b žný provoz zám ru, áste n byla hodnocena etapa výstavby,
nebyly uvažovány nestandardní situace a havarijní stavy.
Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace, jejich
velikost a v ková skladba, doba trávená v obytné zón a jiné aktivity v zájmovém území,
atd.).
Jednotlivé vlivy na životní prost edí byly porovnávány se stanovenými limity a posuzovány
dle platné legislativy R.
Výchozí teze, prameny, literatura:
Culek M. (ed.) a kol.: Biogeografické len ní R. ENIGMA, MŽP

R, Praha, 1995.

KOLPRON: Studie k podn tu na po ízení zm ny ÚP Prahy Praha 22 – Pitkovice-západ,
kv ten 2007.
apek O.:Oznámení - K Dálnici, 3. etapa, OK Žampionová - OK Zábavní centrum, zá í 2009.
Losík J.: Biologický pr zkum - Zahradní restaurace, Sport centrum Hlívová, prodloužení
komunikace Hlívová, listopad 2009.
Central Group a.s.:Dokumentace DUR – Sport Centrum Hlívová, erven 2009.
Central Group a.s.:Dokumentace DUR – Zahradní restaurace, erven 2009.
Central Group a.s.:Dokumentace DUR – Prodloužení komunikace Hlívová, erven 2009.
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Greif-akustika,s.r.o.: Hluková studie – Sport centrum Hlívová a zahradní restaurace,leden
2010.
Pulkrábek M.: Rozptylová studie - Sport Centrum Hlívová, zahradní restaurace, leden 2010.
Empla AG spol. s.r.o.: Hodnocení vliv na ve ejné zdraví, leden 2010.
Zpracovatel oznámení se dále opíral o platné legislativní p edpisy a rozhodnutí i vyjád ení
p íslušných ú ad k projektové dokumentaci k územnímu i stavebnímu ízení.
Databáze – Internetové stránky:
www.central-group.cz
www.chmi.cz
www.cuzk.cz
www.env.cz
www.heis.vuv.cz
www.mapy.cz
www.mvcr.cz
www.natura2000.cz
www.npu.cz
www.pitkovice.eu
www.praha22.cz
www.prirodniparky.wz.cz/02.html
www.rsd.cz
www.uppraha.cz
www.wmap.cz/vmp
http://historie.praha22.cz/pitkovice.html
http://magistrat.praha.eu
http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/CHU-PPAR.htm
http://envis.prahamesto.cz/(temne25500tldwn4kpqkib45)/zdroj.aspx?typ=2&Id=81366&sh=516053348
http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp
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E.
POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU
Zám r je oznamovatelem p edkládán pouze v jedné variant (tzv. aktivní varianta). Proto
zpracovatel oznámení pro zhodnocení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví obyvatel
srovnával posuzovaný zám r s nulovou variantou, která p edstavuje stávající stav
(tj. nerealizaci zám ru).
Nulová varianta
Územním plánem je plocha, na které je plánováno umístit Sport centrum ur ena jako plocha
s funk ním využitím SV-C (všeobecn smíšené). V p ípad , že nebude realizován zám r,
dojde pravd podobn k výstavb jiného zám ru obdobného charakteru, který doplní
chyb jící funkce v rozvíjejícím se území.
Zahradní restaurace spolu se sportovními plochami a p šinami pro p ší je stavbou výjime n
p ípustnou pro toto území (funk ní využití - parky, historické zahrady a h bitovy; zele m stská
a krajinná). Vzhledem k tomu, že p edm tná plocha se rozkládá prakticky uprost ed území, kde
p ibývá nová bytová výstavba a kde lze p edpokládat p íliv velkého po tu obyvatel, bude do
budoucna nutné ešit plochu pro volno asové aktivity. Plocha, na které má být umíst na
restaurace s h išti je neudržovaná, jedná se o bývalý park (sad) v sou asné dob nevyužívaný
a o dva malé reten ní rybníky. Obnova tohoto parku (sadu) je žádoucí.
Aktivní varianta
Po provedeném komplexním posouzení možných vliv na životní prost edí a zdraví lidí lze
konstatovat, že aktivní varianta (výstavba a provoz sportovního centra, zahradní restaurace
a prodloužení komunikace v ulici Hlívová), byla shledána jako vhodná k realizaci, p i emž
byla pro její realizaci navržena n která opat ení týkající se zejména organiza ního postupu
v etap výstavby zám ru, dále v ov ení vypo tených hodnot výsledného imisního pozadí
v hlukové studii. B hem realizace zám ru a jeho provozu musí být respektována platná
legislativa R.

F. DOPL UJÍCÍ ÚDAJE
Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj v oznámení
Mapové podklady jsou sou ástí p ílohy . 1 oznámení.
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G. VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
V tomto oznámení zpracovaného dle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní, ve kterém je
posuzován zám r „Zahradní restaurace, Sport centrum Hlívová, prodloužení komunikace
Hlívová“.
Charakteristika zám ru, kapacita zám ru
P edm tem tohoto oznámení je posouzení výstavby a provozu dvou objekt : Sportovního
centra využívaného jako ve ejné sportovišt zahrnujícího bufet, bowling, squash, fitness,
solárium, masáž a víceú elový sál a ostatní plochy. Sportovní centrum bude mít rozlohu
1 070,8 m2. V blízkosti SC bude u Pitkovických rybník umíst na zahradní restaurace
o rozloze 788 m2 a provedena obnova m stského parku. Zám ry budou v provozu pouze
v denní dob .
Oba navrhované objekty budou spojeny komunikací, která pro zám ry bude prodloužena
o cca 127 m a bude využívána jako parkovací stání o celkovém po tu 64.
Provoz sportovního centra nabídne pracovní p íležitost pro 9 zam stnanc a provoz
zahradní restaurace pro 7 zam stnanc . Stavební práce vytvo í pracovní p íležitost pro
n kolik zam stnanc po dobu cca 1 roku.
Technické ešení zám r
Sport centrum
Objekt je navržen na míst
v podstat bude respektovat.

p vodního pr myslového objektu, jehož p dorys i hmotu

Bude se jednat o dvoupodlažní objekt obdélníkového p dorysu, nepodsklepený, zast ešený
sedlovou st echou.
V1.NP je navržena recepce u vstupu, bufetu se zázemím v etn letní terasy, 6 bowlingových
drah se zázemím, 2 squashové kurty a technické zázemí. V bufetu bude velký prostor
pultového prodeje s možností oh evu uzenin i polotovar a s prodejem nápoj , v ásti
bude sezení u baru.
Ve 2.NP bude pak fitness, dv solária a prostory k pronajmutí. Využití pronajímatelných
prostor není v sou asné dob možno specifikovat, m lo by však souviset se sportovn
relaxa ním využitím objektu (nap . masáže, prodejny sportovního ná iní atd.).
Sou ástí objektu budou i technologické místnosti - technické zázemí bowlingu, kotelna,
strojovna VZT apod.
Zahradní restaurace
Zahradní restaurace je navržena jako objekt nepodsklepený, p ízemní s plochými vegeta ními
st echami. Architektonicky je navržena jako shluk více hmot, které jsou podpo eny i r znými
materiály (d evo, kámen, omítka). Cílem je, aby stavba nep sobila p íliš hmotn . Hmotu
objektu budou dopl ovat p ilehlé terasy, kryté pergolami.
Spolu s výstavbou zahradní restaurace bude provedena i rekonstrukce parku - vybudování
vycházkových chodník , mol nad rybníky, lavi ek atp. Cílem je zp ístupnit toto místo ve ejnosti
a vytvo it p íjemné místo pro rekreaci obyvatel.
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Kapacita zám ru
Sport centrum:
Plocha pozemku ............... 1 805 m2
Zastav ná plocha ……….. 1 073 m2
Zpevn ná plocha ................... 83 m2
Odbytová plocha : 1. NP - bufet, bowling, squash, ostatní prostory
2. NP – fitness, solárium, masáž a víceú elový sál, ostatní plochy
Celková istá podlažní plocha … 1 775,5 m2
Po et venkovních parkovacích stání ........................... 35
Bufet sportovního centra bude dimenzován pro cca 76 lidí.
Zahradní restaurace
Plocha pozemku .......................22 800 m2
Zastav ná plocha, (HPP) ….…….. 789 m2
Zpevn ná plocha ....................... 1 270 m2
Odbytové plochy (restaurace) ....... 287 m2
Terasy ........................................... 693 m2
Po et parkovacích stání ................. 29
Kapacita jídelny (restaurace): 154 míst u stol a 20 míst u baru.
Po et zam stnanc .......................... 7
Kapacita výrobny jídel ............. cca 350 jídel/den
Komunikace Hlívová
Plocha pozemku (asfalt) ............ 1 049 m2
Zpevn ná plocha (dlažba) ........... 762 m2
Délka prodloužení komunikace cca 127 m, ší ka 6 m.
Umíst ní zám ru a dot ené pozemky
Navrhovaný zám r bude umíst n v k.ú. Pitkovice, v m stské ásti Prahy 22.
Sportovní centrum se nachází na funk ní ploše vymezené územním plánem hl. m sta Prahy
jako SV-C (všeobecn smíšené) a vyhovuje sm rným regulativ m stanoveným v ÚPn HMP.
Plocha, na kterou je navržena stavba zahradní restaurace, je ur ena funk ním využitím jako ZP
(parky, historické zahrady a h bitovy) a ZMK (zele m stská a krajinná). Jedná se o stavbu
výjime n p ípustnou pro toto území.
V blízkosti zám ru jsou po roce 2010 plánovány nové plochy všeobecn
obytné a parkov upravené plochy.

obytné a

ist

Pozemky (k.ú. Pitkovice):
Sport Centrum: p.p. . 1/6, 3/1, 3/2, 222/1, 230/1. Jedná se o ostatní plochy.
Komunikace Hlívová: p.p. . 1/6, 230/1 (ostatní plochy), 227 (ovocný sad).
Zahradní restaurace: p.p. . 1/6, 3/2, 223, 229, 230/1 (ostatní plochy), 224, 228 (vodní
plochy), 226/3 (orná p da), 227 (ovocný sad).
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Celková plocha pozemku ur eného pro realizaci zahradní restaurace v etn rekonstrukce
parku (vybudování vycházkových chodník , sportovních ploch, atd. je 22 800 m2. Plocha pro
sportovní centrum je 1 805 m2. Plocha pozemku pro komunikaci v ulici Hlívová je 1 049 m2.
Termín zahájení stavby
Investor p edpokládá se zahájením stavebních inností pro oba zám ry v kv tnu roku 2010.
P edpokládané dokon ení stavby je na konci roku 2012.
Ovzduší
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší.
Pro zjišt ní vlivu zne iš ujících látek emitovaných z výstavby a provozu posuzovaného
zám ru na okolní zástavbu byla vypracována rozptylová studie.
Zdrojem emisí p i výstavb zám ru bude provoz stavebních mechanism na staveništi.
A obslužná nákladní automobilová doprava na p íjezdových komunikacích. Pro zamezení
vlivu sekundární prašnosti byla v oznámení navržena n která technická a organiza ní
opat ení výstavby.
B hem provozu zám ru zdrojem emisí budou plynové kotelny obou objekt (pro p ípravu
TUV), venkovní parkovišt v ulici Hlívová a nár st automobilové dopravy na okolních
komunikacích zám ru.
Rozptylová studie se zam ila na následující 4 škodliviny: oxid dusi itý, suspendované
ástice prachu PM10, oxid uhelnatý a benzen. Z výsledk výpo t v rozptylové studii je
patrné, že zám r nebude mít negativní vliv na ovzduší (p ísp vek zám ru k imisní situaci
dané lokalit bude minimální) a nezp sobí p ekra ování imisních limit zne iš ujících látek
ve svém okolí.
Hluk
Pro zjišt ní vlivu zám ru na hlukovou situaci u nejbližších obytných zástaveb byla
vypracována hluková studie. Ve studii byl hodnocen hluk z výstavby a z provozu zám ru
(ze stacionárních zdroj hluku, z dopravního hluku a pro hluk ze stacionárních zdroj hluku i
z dopravy spole n ). (Do výpo tu byla zahrnuta vyvolaná doprava, provoz venkovní
zahrádky a hluk ší ený p es obvodové konstrukce budov). Pro provoz byl uvažován denní i
no ní provoz, p estože sport centrum i restaurace budou v provozu pouze v denní dob .
Záv rem hlukové studie je, že ve všech zvolených modelových bodech (reprezentujících
nejbližší obytnou zástavbu v okolí zám ru) budou spln ny hygienické limity a to jak v denní,
tak i v no ní dobu.
Skute nou hlukovou situaci v posuzované lokalit bude možné ov it až p ímým m ením
hladin akustického tlaku A po zprovozn ní zám ru.
Krajina
Zám ry budou umíst ny na pozemcích výrazn ovlivn nými inností lov ka. Objekt Sport
centra ani zahradní restaurace nebudou tvo it kulturní dominantu ešeného území. Zám rem
se nep edpokládá ovlivn ní p írodního parku Boti – Milí ov, ve kterém se oba zám ry
nachází.
Realizací zahradní restaurace dojde spolu s doprovodnými parkovými úpravami k obnov
stávajícího neudržovaného bývalého parku (sadu) a tím ke zhodnocení a zatraktivn ní
lokality (pro volno asové aktivity - vznikem klidové zóny).
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Vzhledem k tomu, že katastrální území Pitkovice je územím archeologického zájmu,
stavebník v dob p ípravy stavby zkontaktuje n které z archeologických pracoviš a umožní
mu provést archeologický dohled.
V t sné blízkosti staveništ pro sportovní centrum se nachází památkové chrán ní objekt –
bývalý špýchar, který nebude plánovanou výstavbou dot en.
Vliv na chrán ná území
Plánovaný zám r svým charakterem neovlivní žádná zvlášt
zákonem . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny.

chrán ná území vymezená

Fauna a flóra
Dominantami porostu na ploše ur ené pro výstavbu zahradní restaurace a prodloužení ulice
Hlívová jsou vysazené d eviny, které p edstavují kostru bývalého parku. Krom t chto
ovocných a okrasných d evin je celá plocha na východní stran rybníka zarostlá mladými
stromy a ke i, které pocházejí ze spontánního náletu. Výstavba tohoto zám ru se dotkne
porost v opušt ném neudržovaném parku. A koli se v t chto porostech nevyskytují žádné
zvlášt chrán né druhy rostlin, jejich význam z hlediska ochrany p írody spo ívá zejména
ve funkci potravního a úkrytového stanovišt pro živo ichy.
Dopady zám ru na tyto druhy budou záviset také na konkrétním zp sobu realizace stavby a
plánovaných úprav vedoucích k obnovení parku.
Na ploše sportovního centra je um le založený trávník, který nedávno vznikl na míst
narušeném p i stavebních pracích. Výstavba sport centra nebude mít negativní vliv na biotu.
Natura 2000
Zám r nebude mít vliv na soustavu Natura 2000.
Voda
Zám rem budou produkovány pouze splaškové a deš ové vody, které budou svád ny do
ve ejné kanalizace (oddílné), s nimiž bude tedy nakládáno dle platné legislativy.
P i zajišt ní standardního pr b hu stavebních prací lze p edpokládat, že nedojde
k negativnímu ovlivn ní povrchových a podzemních vod v dané lokalit .
P da
Sportovní centrum je navrženo umístit na pozemky druhu ostatní plocha, které jsou
p ipraveny pro novou výstavbu.

již

Zahradní restaurace spolu s prodloužením komunikace v ulici Hlívová bude umíst na
p evážn na pozemku druhu ovocný sad, dále budou rekonstrukcí stávajícího parku dot eny
vodní plochy, orná p da a ostatní plochy. P esný zábor zem d lských p d není v sou asné
dob znám, bude se jednat o malý zábor p d (do 1 ha) pozemk za azených do II. a III. t ídy
bonity (pozemky s nadpr m rnou a pr m rnou produk ní schopností). Vzhledem
k charakteru zám ru, stávajícího využití pozemk a plánovaného malého podílu zastav ní
území byl vliv na zem d lské p dy vyhodnocen jako málo významný.
Zám rem nebudou dot eny lesní pozemky, ani ochranné pásmo lesa.
Provozem zám ru se nep edpokládá žádné zne išt ní p dy.
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Odpady
V rámci stavby budou produkovány b žné stavební odpady, b hem provozu zám ru
zejména b žný komunální odpad a z n ho vyt íd né složky. S odpady vznikajícími v pr b hu
realizace zám ru bude nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní
pozd jších p edpis .
Hmotný majetek
P edkládaný zám r bude umíst n na pozemcích investora. Hmotný majetek jiných osob
nebude dot en.
Záv r
Po provedeném komplexním posouzení vliv na životní prost edí dle p ílohy . 3 zákona
. 100/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , které obsahuje toto oznámení je z ejmé, že
zám r nebude významným zp sobem negativn ovliv ovat žádnou ze složek životního
prost edí, tudíž z environmentálního hlediska lze za p edpokladu dodržení podmínek
uvedených v tomto oznámení zám r doporu it.

H. P ÍLOHY
Seznam p íloh:
P íloha . 1: Mapové znázorn ní umíst ní zám ru
a) Situace - M 1:1 000
b) P dorys sport centrum 1. NP, 2. NP - M 1:250
c) P dorys zahradní restaurace - M 1:250
d) Kopie katastrální mapy - M 1: 1 000
P íloha . 2: Vizualizace zám ru
a) Sportovní centrum
b) Zahradní restaurace
P íloha . 3: Vyjád ení p íslušných ú ad k zám ru
a) Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu ohledn souladu zám ru s územn plánovací
dokumentací
b) Stanovisko orgánu ochrany p írody o vlivu zám ru na evropsky významné lokality a
pta í oblasti - §45i zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní
P íloha . 4: Hluková studie
P íloha . 5: Rozptylová studie
P íloha . 6: Hodnocení zdravotních rizik
P íloha . 7: Biologický pr zkum
P íloha . 8: Dendrologický pr zkum
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ZÁV R OZNÁMENÍ:
Oznámení na zám r „Zahradní restaurace, Sport centrum Hlívová, prodloužení komunikace
Hlívová“ v rámci k.ú. Pitkovice – m stské ásti Hlavního m sta Prahy bylo zpracováno podle
p ílohy . 3 zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní
pozd jších p edpis .
V oznámení byly komplexn posouzeny o ekávané vlivy na složky životního prost edí
vznikající b hem výstavby a provozu zám ru a srovnány se stávajícím stavem, dále bylo
provedeno posouzení vliv na ve ejné zdraví.
S ohledem na výsledek posouzení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví
obyvatelstva lze posuzovaný zám r realizovat za podmínek uvedených v kapitole
D. IV. tohoto oznámení.
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