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1. Utbanistické'larchité1ttonické

a vttt!.rné'-fešenb

vlivnQ'omotnÝ majetek:ákulturnÍlJamatkv
Vetšinupožadavku,které uplatnujemek tomuto bodujsme uplatnilijiž:

.

v námitce ke KonceptuÚpn z-S. I 1 .2009 viz prílohac. t
. pripomínka Iwzmene Z 1530/07 ÚPn z 14. 1.2010 viz prí1ohac.2

a)

-..8>,10

by d.obré omezit hustotu,Ieasnižlt výškuplanov~né'+~stiybYJ$óucasne

zvýšitpqdílzelf)nens'rpstrém
ter,él1uv-ar~l\luOdkóJek., ",'
Lokalitá Krocínka je svébytne obydlené území vzniklé na~poCáfkuH1.stoh;~fl.které svým
charakterem vytvárí harmonickou protiVáhu k huste zastavenému území "spodnlch
Vysocan'\ majících cástecne i industriální charakter.
Krocínka je charakteristická vilovou zástaVPo'LI,se zahraqami, ,~obol) stra.n,jeob~pnut<l
rozsáhlýmizeJenými plochami. Nazáp13dní S1ranejetolesoparkJetelka,
nastmneVýchotthr
Klícovský lesopark.
ProjektOdkolek ve'své stávající podobe vubec nerespektuje charakter a merítko stávajícf
zástavby v nejbližším okon Krocfnkya snižuje tak urbanistickou hodnotu území.
Z hlediska typologie lze zástavbu Krocrnkyzaradit po: urbanistické~truktury zástavl:>Y:
()tevren~rodinná zásté1vba odpovídající definiCiro~irui~ho domU'Oi, Qtevrel)á izolóv'ana
nízkopodlažnf zástavba izolovanými rodinnými dómy Os aOtevrená souvislá nizkopodlažní
zástavba radová
Charakter nové'zástavby areá.luOdkoleknelze odvozoyatod zástavby I?uy~dní.

Výškaprovozníchstavebnfchsoub9iuna Zápacll1f;stráneare?l~1
kter~vyžá~lovaly
vYškuz-duvodll tectmologickéhoVyt>iiyeni' mlýnCrapekáren!nerri~žebYt~duý~~mproos,g1fpatrovou
zástavbu mc:mobloky.Soucasná (jkolní'vystavbasme'remk-namesti'OONnépre.!)ahujepet
podlažía've viloVéctvrti Krocínkaprevažujidvoupodlažnírodinné domy. NejV}Íššídomyv
prilehlýchuncfch Krocínky majf pouze tri podlaži.
Zduvodnovat výšku budov neize áni tím, žesloužf Jako protihltJková bariéra~életQicnl

tráte ta budetotižpdstínena'vlastníbariéroU.
~

b) Hledání vaJiantnfho rešení - severovýchodní hranIci budoucizástavby
(v ul. Pod
Krocínkou) by bylo dobré oddelit od stávajících budov pásem zelene, který bude plnit
funkci izolacní (protíhluková zelen) i urbanistickou.
Budovy navrhované v ul. Pod Krocínkou výrazne prevyšují stávající zástavbu, nakterou
primo navazuji, Rodinný durn c.p. 3D, sousedJcí s planovanouvýstavbou. má\'yšku od
chodnlku k hrebenu strechy 9,84 m viz príloha c. 3, budova S017, která na nej podle
projektunavazujeje vysoká 12, 2 m. Noveplánovaná výstavba neodpovídá stávající
zástavbe ani svými parametry, typem stre~hy a krytinou. Zároven nerespelquje merítkoani
charakter stávající prvorepublikovézást?Vby.
V ulici P6d Krocínkoll bylaNýstavDa ukoncenak91ém
roku 1936. Vr'Oce~2d07~9byly
postaveny dve novostávbyv její výcllódnícasti,\obe stavby pritommají charakter rodinného
domu,majísedlovoustrechu a svojivýškouneprevyšujiokolnízástavbu.Citliveté1kzapadají
do místníhourbanistickéhorázu (vizprílohac.1 ).

c) Oblastnámesti OSN ve Vysocanech Je vkonceptuúzemniho
jako "lokální centrum".
Dle definice konceptu mají lokální centra jasne vymezenou funkci

pl-ánuvymeit:ma

-soustreDUjí ~tavbya

zarízení obcanské vybavenostimfstního významu s!oužícl obyvatelum prlslušné mestské
cásti, zpravidlav pešfdostlJpností. Projekt09kolek je vyložene kómercnfzarner. který

-

obyvatelum Vysocan nabízl pouze'zhoršenou kvalitu života a pohody bydlení úbytek
zelene,zvýšení dopravy, hluku a zhoršeníkvality ovzdušr.
-

J

dl' Da'šfposuzovantd~nehomÍsta sivyžadqjezae:hováníobjekfMty.

~\

Tvrzeni <~Posuzovaný..;;!!;
. ~'~~f!1IT1erítKer11naváte na,novou modernízastavbu v uzemf
najihovY(ihodnt~trane". ,."'. . J~napro~to neopodst~tn~né,. nebot'žádná npvá moderní

,

..

v)r$Íavbav. príroernkPP~~t<t!Js!O~~ritPuQdk91~!<n~ní..,.pránova,ný
areál Odkolek naval;uje
j~dnoY.$tr~n9UIJ~c:tvrfKr9Cíl)ka,pl'esžele?nlc.nl trat pak na uliciJandovu a nazadni trakt
namesti OSN. Jandova ulice Je jedno\4zneJstarších ulic VY$OCal'lanení~ýznamenarušena
žádnounovosta\f.bou,Na nám,e~UOSN jeumistena jedin~ novo~tavba(Fenix}ajedobre
videt,ja~taKovátežkámonolitiG15~$tavba.pOsobí vdanémúzem íie.$téticKYdest1lJ!ctivne'n~
ráz daneho místa.
A!"(~ál
OdkoleKo/bariiStiC;kYh.ay~zUjena~ocínku.T~tonávazJ10stJe

mnohem

poctstatnejšin~ž<návaznost
na "spOdni Vysocany"t nebot. koridor železnrce, který ,bude
v budoucnuješteposíJen ojednu kolej a doplnen protihlukovoustenou,~spodní Vysqqaoy"
od.úzerQrzatraH'smererorl~jJhvýr~2;neo(jd~tuje,'Totooddeleni
je patrné z.vlce'pohl~dU:
!«,ajinnehorázu. urpanis,tic~$h9,q9prf!vnthOt zpASObemvyiitL..

V ddkúmentáci()z:naI1Ienizárrieru0dkolekse na~~zaroven

píše: "Vmiste jsou

praktIcky;;!!;cel~setrenyvš~chnjf typickeznakypuvodnjho krajinného rázu~ Celkove se tedy
kr~jinnÝ.rázroista. dá oznacitzatypjcké,mestsképros,tredf
Možná by bylona mis.te!aby
s,eautor tec!1tpvetzaš~! naIQkalib.J"Qnržpi~,e, ~Iepcinpodívat.
1:'

e} Svah 'Kr~c:!n~YmáSvuj'nespomýur~anistiélsý,'V9~narn.
Ve studiij~urpanisJi9kývýznam'~ ráz KroqlnkyÚce!ov~ba9at~lizov~napomijen. Ruzné
us.edlosti vznikaly na tomto územi v souvislostis vinigemjjiž v 16;a 17. století, nynejší
podob~,zaeala,K~ocinka' nabýv:i)tpoGátkem20.'stoletL Krodnkaje archit.t!ktonjck~thodnotnou
19kalitPH.qach§\zf
se zde i..,~rchit~ktpnic~ycel"il"l~,pblektyj~koje'r)iilprl~I~"
HEilnqvavUaarch.
~~avtiU~j PP?
,KROpínK9Uc.jt?!lab~~QÝavila,q;P",1;84...V'lJli(;iNal'\rOqince.
~erol,l nech~ILv
ro~)1~.~(dl~PI~I1lJil;1g.arch.,Alpjs~,.Dl~Qace
p9stavijveslohupražskéhO baroka manžel~
Stl.lchUkQ\!1.

.

~ Je potrebav~{f;)racovatspeciá.lnísfudiiJ kt~rá.zpra~uje a vyhodnot.zaclenenrn~rodní
fechnick6p~mátky-admjnistr~flvnr'budovy.

Tatgbudovasenacházi vareálu Odkol~kaJetreba, aby vyhodnoceníjejlhozaclenenido

cer~hQafe'álubyloposouzenoodbomíky-p.amátkári MHMP.V areálu Odko!ekse nachází
také.budova sýpky, kteráje unikátní syymtechnickýrn rešením; Tato sýpka bylataké
navržena na ,národnítechnIckoupalTlatku,ale pozdejit)ylaz dtJvodu<špatnéhQ
t~chni.ckého
Žádá01e prpto, 89Ytato stavbabyla predzapQc~tímb.9ul'acichpr:ací
s~avuznáyrhu<vyjmMt~:
v areáluz:tfP.kumentovánavplnémroz:sanuspucasného sta\Íuaaby,; bylz:hodnocenjejí
význam.
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b!Dženýrsko~!!tolo@e'

hddpncenÍ

a) Je nutnézpracovat.p()~robnygl3ologický pruzJ<ymr~t~týby od"t1lilriiik~ spojená s
výstavbou areáluOdkolek.
".
"
Tato studieby. se<mela~an1~nt
pred~všlri1 na nestabilitusvahu, Majehof úpatí areál vznikne,
Duvodemnašeho požadavkujesKut~cnost, že vetšina budov projektuOdkolekmá navrieno
niCh OdiaŽ i' CimŽ""°." všem~Ojde k.Význ~m
nekolik podzeJ!tf!!&'lP;
i n.e',m U ZáS~h~(jO. ' p",o9IO,z. t~ V
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dokume,ntaci
..~tJIE ~..se<uVádlz~~ahy
,
pod t~rénem
do fUqo~'a~ 13n~.
,..
lJze,mivx~azujeinacnol.ln~stat:>iljtu,
ch~ra,k\erzerninserTleni'jak
vboriz9nt~fnln1,
.
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~akw~rti~álnílTl~rneru,~wr9hnivrs!vy
tV9ríz,erninytleánqsnecimáloúnQsné {navážkya
sprašá} azemrny náé~ylné ksesouvání (ra,~f!mém~kalnín:rpodklade).
'i',..
,..
Vne9ávne dobe {v'letech2006..200~)se()bj~vijy ,.,~~~kC)!i)p1Jk~9~,p~1§~YQ~
noVýchdomuv ul. Pod Kroc1nkguC:g,43~ V,~JiciNct\lýsoCans@9hvifllqfé~Q,p~'4Q(Qt>j~Kt
"
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VlextUrfa.~Je'
uV~d~na,#~dje~uln~;provepf.p()dr9b6ýgeoIQgicKý
výzkumpro každOu(nove budovanou) stavbl.!.sohledemnave.lmi.slofltépómery1.niKde
ovšem nenfánizminka o vlivustavby nastabilitusva.pua fímIstávalitfghstaveb vo.kolfcelé
stavby.
b}Vdusledku predchozího požadijjemePfoveaeníp~$portiiacéstáyaljc[ch.btIdov
Pod Krocirakou..

vtJl.
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~ Vlivy ,na.krajinu~ vlivv na'yýznamnékra~rvky'l
m.nn Uzemní systém eko~ické:stabilitI
,

'

"I

'

a) Nová výstavba na Krocince rriá respektovat reliéf kopceJ doleh()ž:úboci;~e

zakusuje.
Tentos.y~hj~,význan1nýrnkraJinnymprvkem - VKP.A tonejenv rámci PrahY,9,ale\je
'

,

soucásti Proseckéterasy
rámci.

,

'"

pohledPNevýznamnoukrajinndudominaotóuv celopražském
,

b)Zachováni celistvo:i~I'Kfic.Qv$ké
9Iej~.
Dopra\lnlre§~nlnavrhované vproj~~tu ukrajujezespodrH9ást Klícov§ké.aleje.Klicovská
alejjevýznamn5t ~,ajInný prvek- VKP, který sV9]f his~oric::kou,kulturn!; rekreacní!
ekologickOu h9dnotou Jlernáv šÍ[9kém okolí srovnáni. KUcovskáalej je soucásti Klicovského
!esoparkUZ. druhéppL 19. stoL Klicovský park je p~íkradern romant.ismu v parkové
krajinárské tv9r~~'.';f<llcovskáale]byjasoq~stlhí~toríckécesty}!ct~rá;
PPrnnpho~tól(?ti
proPOjoV~lastarouPrahu~m~remn~'SlaroH
Boleslav..' Vsotjcasnédobe
.probíhá první
etaparevílali;z:ace.KlicQvské. aleje,zagrantové
,podpory MHMP.
clZacl1:o.vánícelistV'ostiles,óparkUJetelka.

Tentofesoparkpatri mezi významnéVKP VYt)pc~n, má naprostpunikátrJiatmosf~ru.a

1(3
hojnevy,uživán jak, návštevníky Vysocan, takmístnlmi ol)yvat~Jj. Tímto územím vede ta~é
prírodovednástez~a, jejísol,JCást! je lokálníbiocetr1.1m
11178FlaJšnerka.

d) Nezasahbvani doÚS.EZ ~IQkálníhobjocetra 11178Flajšnerka...
Navrhované dopravní rešení pri ulIciVysocanskázasah4jedob1dgentra.Vte~.uOznámení
zámeruOdkQlek;Prf;Jha 9 se.pritom na~tvrdil
Žestavba!crižoyatkydaný.U8EZ
hozachovafv plnéfúncLToto
neo'lHvnLD.anýbi6koridorJ~Velrnj hodnotoýaJe"du[ežité
úzerninavazuJe
nalokálníbiokot.ídor l3/254 .Vysoca(lskésvahy" atlále. navazuje na L4/254
a,

pot~~aL4'2p3,. kt~réjsousiceveden~.lako.nefunkcnI, pfestoj$ouhoJnevyužiV~~Y

.J1Iigr~Jícimizvirat~.,VzahradáchKrocln~ylzespatriti

Hákl,J,

;z:ajIcé;sojky,straky,\§trakapoudy

ijinqj.ldrobnquZ\ter,1<t(3r~presúz(3mímigrujemezj
zet,enýmsvahem,který~etáhne,Od
fSalab~nkypr~sKlícovskýlesbpark, Višnovkua dále vehzPrahy.

e) ~~iskutécnostil
Na~dQKl:1rnentu._~~~'S!'Pí~~:

IIRešenéú~~ro
rnta:zasahu.je<tjqprvku
'.USE$;~ VKP;'J

$kute~hostí.

.

.

Toto;tvnenijey

.

prímé!m rQzporÚ~e

f) Potreba z{>TacQvan!
studia o podzemních vodach v d<?tcenelokaJlte,
Napríkléwhnast~ne38seprš~pzá$ah4~geodzemníc~vod.Pri
t~k9Ye:mzá$aht,J ~óppdloží
nadúpat[;svahuj~.st~di~ opo(jze:!nníchvQP.achl;fuležilou.sol,JcésUprojektu.
g) Je treba zpra~ovatdalšj pohredové studie.
Pohled na lokalItu.z protejšího svahu, kterýje uvedenna
naprosto nevhodný
a
zaváqejipi.Jeprotopotrel?~ vypracov~t pQhledové ~tudie:
-známesti OSN odautobusové<zastavky linky 151 t)meremmt Prosek,,zábernapruhredna
(vJzprH9hac<2obr1.)
svah ulicIJandovol,J
- odUBéns1<éhohádražr(vjz pWoha c. 2 obr. 2)
- ulicePodKroclnkou- pohleqodc.p.31 (viz príloha c. 2.obr..3) nanovouzást§lvbu na
východnístf9r1e ulIce, att:>Vlec;htovariantác;h:
1.)navrhované Féšení

.I.

~

/

I'

,.
/

,

II.)variantu scddete.nim .novézástavpy zelenýmpásem pri ulIci, Ppd Krccinkouviz
pripomrnkac~ 1Urbanistické1 architektonické avýtvarn.e'rešeni. vlivmrhmotnj maJetek,a
kolturnrpamátky I bodb)

- z úl. stou paj fcí nad U!i~tNa. K"oc!rlce"v~dI~C;.I?

t?(vizpri!.ó~ac.Z oor',4).

- z ver~jného schodicteve~tce.duul.Pp~Krqqrnkpu(v~prnph~~.

2 (1)1";>5)

..

.~

,...;;

~

'"
"'\

,
\

4. Hodoocénf'flclrya

,

"

fRuny

Flora a fauna by m'elabýt h9dnqcena ve vzt:ah,uk celému okolr, Ize.totiž oc.ekávat, že pokud
bude úzelTlí ODKOLEK Ý budoucnu oQydlel1Q.
a využíván'ó cca 1500 lidmi, 'dojde zeelaurcite
Ke znacnémuzalíže.ní,okolníchkndovýchzól1(Klícovskýpárk, Jetelka) a ÚSEZ. Ke
ztuicnémuzafÍžen! celého. území dójdetaké v.dobe výstavby areá!u, kterápotrváminimálne

7 let.

.~)."t~RrQtg tr~ba~.p.ra(JÓVatrádn9U ~~uditVy.sJsytužiVq~ichu v dt)tceném území
s ná~letfným vyhp4n()t:;enímsfQPadustavby,
Vzhledemk uvedenymskutecnos.temje treba vyhod116t1tdopady stavby na faunu v celem
dotcenéoblasti, tj. nejenv území vlastnLstavebnícinnosti,a to nezavislým odborníkem.
V území senachazi viceživocichQ s ruzným stupnem pchranYt napr. strakapoud, Ifška ,
$ojkaobecná , straka 1 zajicpolni: veverka obecná... Jeiproto nutné respektovat zákon
114/1992 Sb, zvlášte pak§ 50.
b) Doplnení dendrol()gického

posudku.

Vposudku bytak~ mela býtstudle využiti perspektivních strpmu. v sact°'1.EtL~pravách

c~léhoúi;e.mL

N~pfehleqoézPJFCBv~níq~tlcjrOI99ic!<~bo pruz!<ymu.(vizli~1i);kdejs9u
tP,v~tr1.epopi~u... .,Dále,v tomto.P?sudky

zétkreslen~sít~,eLVecJenJ.bymeI9byf~apravelJo.a

Cl1yt>tpI10r;mapa,(~~~jl1~Ja~o.(;~U~ovY
návrh~aqovýchgp~av.územi, vcetne varianty izolacnfho
pásuzelene pri. ulici Pod Krocínkou(yizGtytopri.pominky.cA.bod b)~

c).ChYbn~zapq~JtáV~td
pldc:hyzelen~~
Do procehtuálnJhopodíluZ~leh~vareálu Qd}tolek"ys.ev souladu s koo98pte;múzemního
plánu,me!a.zepocítávatpouzezeren'v (ostlémleténu.
d) Navýšeníkoeficientuzelen~ vareáluOdkolek.
V proj~I<tl!~eUvá~ipr()98IÝ4feál
ppdíl,zvýšení..koe~ci~nttJ.zelene
na31,1%,.. cpžj$,oyšem
veHcenfz~~proct!ntp z~len~. VkonCSptl.lljPnjetptiž na,vrfe;no
prod~Q~"Jzemi
3Q%pouze

.

v cca1f3'áreálunázapade,zbyle'2J3
n1ajinavrfený..koeficiEmfzelene50%..

.

.i:Vz~padnícástibyprcto.mel býlkoefidentzelene zvýšen na 40%,uzbylýcn dvou tretin na
'130%, .\ato.vevzro~tléploše.

"

'.

,/
f

.,./

II
..

5.Vliyy naobn!!!:elstVó
a) Chybné urcenfpoctu obyvatelovlivnenychú~in~$~vby.

VteXtu0.1.1.Vlivyna obyvatel$tvp,str98,jÉrpocefdÓtcenýchQóyvátelnesmY$Jne
a
zámerne zkreslen. Ve stúdiíseuvadl, že hlukemz výstavbybUdezsss.zenapoúzemaTácast
.

Krocinky,uvádise zdedevades.át obcanu, Pokud bude hlukdpsahovat nadtimitnIchhodnot

a.trmbude.docházetkohroženIzdravíobyvatel,nelz~.tp,rozh9df)E3re~it~inJ,
.žebude úceloyš
snižovánppcetzasaženychobyyatél?Jimtentodop~domIPuváncrbagat~ti~ov~n'
< ."'.
.
Každ~mWP(~címuslbýtjasné. Ž6stavoav takovémtlleO'lefítkua
rozsahu'qudezákonibl
svýmhlukemaen1isemiza,t~žovatmnohem
.vet$icB$tobyvatelstva
ne.ž'uvádenxch
.

devadesát obcanu. Hlu!<se.šifivelllnácha bude pp IJbocfkopce postupovatnahQw) bude.
se.od kopceo~rážet atobt1dt):zasahovatce!ouctvrtH'\roctnka;Z toho vyplývá~žeuvedený
pqCt)tdotéenÝchJidrvestugiij~n~rost9 gcelový'amaniptjlatívnL
'
.

~~-'~~~/~

tJ) Nez~vistá'hlukova~udiedotG~nénó tlzerrlivobla.~ti Krocfhky.
Hladinahluku na KrocrnceJeve studHucelove'zkreslena Oezámerne.navýšena}.-!aKse lze

presvedcit, Krocínkaje doposud,tlchá a klidnávIlovaetvrt'.
c)

.

Zpracování $Ocio.logick~studie V'.dofceném .:.zemi.

syloby'dobré zpra?ovatpožadavkYB~c~ÚiS~é~bav~np~ti

vyhOdnotiLsoucasnékapacity stavajicich prvku;
d)' Projekt areáhr Odk()lek sen~abývá

prp nové.dbýv.atelea3zaroven

oboansk.,u vyJ)av~n()strpronové

Vt~tosOlfVj~losti
by bylo na miste, abyse proJekttouto\iYbayenostízabýYa!
pfjbyqeodhadem tSQOnovýcO'obyvatel.na ktere projekt nepamatuje,

obyvatele~

- v lokalite

e) Omezeni prašnosti v.souvislosfisestavbou.
V Qznámenrzáme!'tl°~kOlekje dopad nadHmitníprašnosti na obJ'\'<ítelstvodotceného

uzemíuge!ovebagát~lizován
-je treba)aby bylzpracovánseriózne,s oh~edemna
obyvatéle~a ne/investora.

1) Zavade}icihodnoty.emísia imisíazdroj~ hlukuv.dot~enémúzemí.
Ve studiijsoujednot1ivé:zdr;9je
znecišteníuvádenysamostathe,nf;1lidské.zdravi
však.pusobf
kumuldvane.. Napríklad hluk dopravy .ze stavby,Qódovézdroje hluku,soucasné 2;atiženf
lokalitya další nove vzniklé zdroje hluku, hluk sOuVisejicís provozemletište Kbely, h1ukze
železnice pod Odkolkema z Hbenskétrati a nádražr.

g) Žádáme o zpracováni pntiženi PM 2,5.
PM2.,5je z hlediskazdravotnfchnzikještezávažnejšlnežPM10. '.
h)

Chybej[clzd6vodneni<tvrzenlv.~.

.

P()stráqemeoduvodnenftvrzenI.
žessPMvroce;201s,

souCdasnémustavu
snlžr.

po ukpncenfvýslav9Y,oproti

.

i) Bylob~ d9bredoplrdft8bÚlku30o uUcePoaKrócinkou, NaKrocince~Na
vysocanskychvínicich.
j) Ghybejícínávrhrešeni nadUmitníhoprekr()ceníh[ukovézáteze ve'4.é:tape vY$taY'l)y.
v celéstudH
nenínikdeani na'znacend,jakseinvestorhodlávyporádaf$naijlimitnlm hlukem
ajaho dopady na obyvatele.

"

6 R
v...esen.!1Pzen~rs:'
.,' v ' '." ..,v.
,.
.

,

'.

...

'

,

~",0 h'81--tÍ
"

-a.)CijYDejicléaso~eharmonogramypraciv souvislosti $ budováním inženýrskýchsíti.
Práceby melyprobíhattak.abypoco nejkratšídobu zatežovaly pril~hléQ.~ollrozKopanými
uficemia omezeným prístupem pro pešla automot:rHyv obyt,nýchzónách,

. ,;,

'.

/

/

/

I

7. DótavnÍstávb
'autolnoJjil6~á do rava
J!.ešídoprava, 'navazující dopravní vztahx

,

a) Numostzachováni prujezdnosti.územízVysocan,na Krocínku.
V..SOUvislostisestavebnlmi

pracemipebem

vÝstavbya;r~~lu OQ!\of.~l(j~stt~bG!,r~šitdoprEiyg

lak.ai:Jybylazaqhov~na pruJezdnostpto auta,IZS,sanitky tMHDapru9hodnostprop~i
z V'ysoC8nna Kroqinku.
kruh()v~križbvatkY navýchodní
straneareálu...abynézasahóvaht(Jb
územi KltCovského lesoparku, ale do územiOdkolka,
,..
Ktomuyiznaše pnpomi~kybod 3,vliyynakrajinu,vliv~navýz9~rT1n~kuaji~n~PI'V~~'
b) .PosÚnuti

vlivnaUzemní$ystérn.skolggi9ké~tabilitylodstsvE:\cbl.Z~rQ,\terr.",do~lJmeQt~cif:hypi
rešenipruchodnqstitéto križovatky
propešÍ;
.....
c} Žádáme o omezeni nárustu automobUové dopravy v ul. Pod Krocínkou

g

dl .D<>pl~~níd()kuri1e~útce-§tavenfšthí doprava v'cásti.~sadyorgatiizác.e.

_v dokum
erítaci se PJ:)užíváoznaceníVýjezdú

výs~avby

a vjezdú na stavenište, napr. VJ2I1 ,
totovšak'nenl nlkdebHžé popsáno a není 10ani obsaženo \Jevýkresové dokurrrentaci
,
e) K odvozu suti z demolic by bylo dObré k dosa~~nlvýrazného
snížen i pmšl10sti l1a
kOrnlmikacich zajištujícicbstaveni~tni.
~Óprav.....ppužít.že[ezl1ícrtIVleq~..
Maximálnívyuživání doprayypoželez.nici behem celé výstavby.areátuOdkol~kby nemero
být problémema byloby šetrnejšík celému územíi jeho obyvatelúm.
f) Náyrhfe$eni náklaclnLdopravy pod žel. podjezdem.
Lvýšen[p(UjeZQnihc)profitu u ~távajJclho.žel~znicního ,mostu.zýýšrtiZikot~ebud~ttat9
kp,muni~ace(VyspCéi9ská)v m.nQhemYetšfl11frevyuž1vána
nákladn!.ddpr<1.y~uaJínJ~é
logicky~raznezvetšíznecfšteniovzduší. Dopravnímznacením ~.jin~mfrestn1dívn
ími
prostredky by melo být zabránenovyužívánítétokomunlkacenejíežší nákladní
automobilo'{ol,Jdopravou.
g)

Omezeni dopraVhíchstaveb nazápadni straneareálu -za.žél.einícr'lim Viaduktem.

h) Doplneni dokumentace

o kapitoJu Podmínky pro peší.

V této kapitoleby mel být rešen prístup do vilovéclvrtiKrocínkaa zachovánípropojenl peší
pro.pustnosUmezi Vysocanamia Prosekempo celoVdobu v~st~Vby,Jt:žbYrT1ela být
zachována i po jejím ukoncenLV dokumentaCiby mel být uved~n popisdstoupání
komunikací,podminekprokocátky,hendlkepoVanevastaršLobcany"
i)'ŽádámepgneQhatfunkcpi

ulici St(lupalící~kt~rá.VproJektuQ~~ol~knéfi'gQr'uj~.

J. Do Jnenlúdafú.o.parametre(:hJavkY~Výtatteínpr.e:$ zelezn.íci.

V dokumentacichybí informaoe o pristupnostivýtahu ajeho vypžitelnosti pro osoby.se
sníženou pOhyblivosti,využitelnosti pro kocárky, odhadu vypž!ti yýtahuaJ~hc:)kapacity.

k) Chybíinformacejak a kýmbude resena cesta. lávkaze stredu ulice Pod
Krocínkousmerem do Vysocanpres areáf Odkolek.

8. HarmDn~ram'realizaee,z@!ne:rn

,

a) lJláv~r~uli~.~l$e~lí~9vÚVI..
~taPevY~~\ibYby
mehabyt omezena.na.mInimilní

r.fonÍJ..~eš[t~'qopraviííobsluhy územíby melnledatzpusob. jak rešit tuto komunikaci
etapov!te.,s náhradním dopravnímrešením presareál Odkolek.

b)Zac.l1ovanlpei$i dostupno~tí Kfo(:Jnkýuliql'S1ollpajíc;ípo ce)oudobu vjstavby.
c) Reše.ní dO$tupnosti Krocínky MHDpro\l'sechny vekové skupjny~

. '"

'.

I
..

9. Opatrení v:edoucíkprevencÍ,vvlou'ceni,
komnen7;Bcl'neurhniVÝch vlivu

a)

Kompenzac.niopatreni. n~nál>ízfžá~nou ~QItfP~J1zaci.
obYVátelQIJI'dotc~...YrffJÓkaUt.
Z našehQpohledu se nám tato dop~vrtfsta\lba,Kteráje autorem dokUm~mtaceuvedenajako
JedrnáKompenzace.jeví jako nedostatecne zdÚvodnenáaprediménzovariá mega!omanská
stavba projektovanáve stylu socialistickéhoplánovánI.

b)

snÍŽeDÍa

o~ezení.ptacoVhídóby.
7:UOdQ20:QOhodin, o vik~nfJech{;ls\i'átcicn
požadpjeme v dokumentacizmenitfOrmuiaci~d9porucen~dppaAna.~~oba;~aY§1znáj
(std
Ve.VŠt?dnídt1Ynavrl1ujemepracovnldobuod.
~)~

c)

Požadujeme zm:enittext_na

"PraceVnqcní dob~.se.;z~k<lzuJi".

.'

Jakjsmejiž uvedliv bodu 2. Jnž~nyr$ko-gepro9ickéh~dnocenítjezcera na mif~te'
zpracová ní pOdrpbnéhogeologickéhQ pruzkumu'a provedení pas portiza ce
$távajicích budov v ut Pod Krocinkou.
.
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Vyjádrení k Zámeru Odko1ek,Praha 9, k.ú.
kód zámeru PHA709

v

,~~,

~_.~~~..~Pdi!~'h ,...,-,~

V souladu s ust. zák.c. 10012001Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí, v platném znení
(dále jen "zák.o EIA"), predkládáme následující vyjádrení k oznámení zámeru Odkolek,
Praha 9, k.ú. Vysocany zverejneného 23.3.2010.
Vyjádrení k technickému rešení stavby
A) Navržené objekty v areálu
Nesouhlasíme s umístením objektu a s celkovou výškou objektu 8 nadzemních podlaží jak je
uvedeno v predloženém zámeru. Výška objektu neodpovídá rázu navazující výstavby a
objekty SO 01, SO 02, SO 03 mají nedostatecný odstup od hranice pozemku. Nejsou zde
vytvorena zelená pásma navazující na stávající výstavbu rodinných domu v zahradách.
Kapacita kancelárí se jeví v soucasné dobe nadbytecná nebot v Praze 9 je již dnes 20%
neobsazených kancelárských prostor
.
B) Úprava a rozšírení komunikace Vysocanská,
rotacní križovatka Vysocanská-Ke Klícovu
Je zrejmé, že tento návrh nereší problém návaznosti plynulosti dopravy spojené se stavbou
areálu Odkolek, ale reší pouze obslužnost areálu.
a) Nesouhlasíme s navrhovaným rešením Severní obslužné komunikace, protože
tato komunikace privádí dopravu a exhalace do stávající bytové zástavby. Obslužnost areálu
navrhujeme z ulice Ke Klícovu.

b) Zásadnenesouhlasímes NávrheJ11
rotacníkrižovatkyVysocanská- Ke Klícovu.
NávFhnereší plynulost dopravy, naopak složitejší systém prodlouží dobu po kterou se vozidla
budou pohybovat v této oblasti. Dojde k navýšení ekologické záteže v dusledku zvýšení
exhalací a hluku. Stávající bytová zástavba rodinných domu bude více zatížena posunutím
celého dopravního uzlu blíže do stávající bytové zástavby.
c) Hlavním dopravním problémem oblastije križovatka Jandova-SokolovskáKolbenova. Tato križovatka se jeví jako jediný problém plynulé dopravy v této oblasti, kde
kvuli špatné propustnosti vznikají zácpy na ulici Vysocanská. Domníváme se, že je nutne
prioritne rešit tuto križovatku, která není ani ve výhledových návrzích nijak upravována.
d) Zásadne nesouhlasíme s návrhem prípadného prímého pripojení výjezdu z tunelu

Vysocanskéradiályna rotacníkrižovatkuVysocanská- Ke Klícovu.Navrhovanérešeníje
z hlediska ekologické záteže zpusobené nárustem emisí a hluku naprosto nevhodné.
Je zrejmé, že pro potenciální napojení Vysocanské radiály je vhodné nadále
vycházet z Dopravne-urbanistické overovací studie-VHE a spol. architektonická kancelár
S.r.o.,která toto napojení navrhuje v dostatecné vzdálenosti od bytové zástavby.
V zámeru Odkolek, Praha 9, k.ú. Vysocany došlo také k nedostatku, dopravní posouzení
nebere v úvahu budoucí dopravní situaci na ulici Kolbenova, v Praze 9. V areálu bývalých
výrobních hal má vzniknout cca 70.000 m2 kancelárí, 1.000 rezidencních bytu a další
administrativní objekty. Tato výstavba zásadne ovlivní výsledky dopravního posouzení a to
zejména kritickou križovatku Jandova-Sokolovská-Kolbenova.

~

Z výše uvedených duvodu a vzhledem k evidentním negativním dopadum na životní prostredí
s realizací predloženého zámeru ve stavu jak byl zpracován NESOUHLASÍME.
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