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Posudek o vlivech záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na životní
prostředí (dále jen „posudek“) jsem zpracoval jako držitel osvědčení odborné způsobilosti pro
posuzování vlivů na životní prostředí č.j.: 19739/2338/OPVŽP/98 vydaného dne 16. 12. 1998
Ministerstvem životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle zákona
ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, resp. jako držitel autorizace
podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), ve smyslu § 24 odst. 1 citovaného
zákona, která byla prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 50209/ENV/11 ze dne 29. 6. 2011,
podle požadavků vyplývajících z § 9 citovaného zákona.

Ing. Václav Obluk
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ÚVOD

Posuzovaný záměr společnosti OPAL REAL spol. s r.o. „Administrativní centrum
Budějovická“ představuje výstavbu objektu o 18 nadzemních a 5 podzemních podlažích pro
cca 850 zaměstnanců. V nadzemních podlažích jsou situovány kancelářské plochy se
sociálním zázemím, drobné obchodní plochy, případně další služby navazující na
administrativní funkci. V podzemních podlažích jsou parkovací stání, technologické zázemí
a skladovací prostory. Na střeše objektu jsou umístěna technologická zařízení, v parteru
objektu je vodní plocha s vegetací.
Objekt administrativního centra je situován do území v těsné blízkosti křižovatky ulic
Budějovická - Vyskočilova (vymezeném ulicemi Ješetická, Budějovická a Vyskočilova) na
pozemku p.č. 310/118 na k.ú. Michle.
Plocha pozemku dotčeného záměrem je 979 m2. Zastavěná plocha nadzemní části
objektu je 544,7 m2, zastavěná plocha podzemní části je 908,6 m2. Celková hrubá podlažní
plocha administrativní budovy je 20 344,4 m2. Obestavěný prostor nadzemní části je
57 940 m3, obestavěný prostor podzemní části je 12 550 m3.
V podzemních podlažích je navrženo 70 parkovacích stání s tím, že administrativní
centrum bude generovat cca 105 příjezdů a 105 odjezdů osobních vozidel za den (v denní
době). Zásobování administrativního centra je uvažováno 10 lehkými nákladními automobily
(do 3,5 t) za den (v denní době). Dopravně je objekt napojen na ulici Ješetická.
Záměr administrativního centra je z hlediska jeho umístění, technického řešení
a architektonicko-stavební koncepce předložen jako invariantní. Zásobování teplem je
orientováno na využití horkovodu CZT Pražské teplárenské a.s., splaškové odpadní vody jsou
napojeny na veřejnou kanalizaci.
Výstavba administrativního centra je plánována k zahájení v březnu 2014 a k ukončení
v únoru 2016.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví spojené s předloženým záměrem jsou
předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., jehož součástí je kromě jiného
i oznámení záměru „Administrativní centrum Budějovická“ (dále jen „oznámení záměru“),
dokumentace vlivů záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na životní prostředí
(dále jen „dokumentace“) a tento posudek.
Jedním z nezbytných podkladů pro následná řízení, ve kterých se bude rozhodovat
o povolení předmětného záměru, je i stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru
„Administrativní centrum Budějovická“ na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) podle
přílohy č. 6 k zákonu č. 100/2001 Sb.
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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název záměru
Administrativní centrum Budějovická
2. Kapacita (rozsah) záměru
Objekt o 18 nadzemních a 5 podzemních podlažích pro cca 850 zaměstnanců.
V nadzemních podlažích jsou situovány kancelářské plochy se sociálním zázemím,
drobné obchodní plochy, případně další služby navazující na administrativní funkci.
V podzemních podlažích jsou parkovací stání, technologické zázemí a skladovací
prostory.
Plocha pozemku dotčeného záměrem je 979 m2. Zastavěná plocha nadzemní části
objektu je 544,7 m2, zastavěná plocha podzemní části je 908,6 m2. Celková hrubá
podlažní plocha administrativní budovy je 20 344,4 m2. Obestavěný prostor nadzemní
části je 57 940 m3, obestavěný prostor podzemní části je 12 550 m3.
V podzemních podlažích je navrženo 70 parkovacích stání s tím, že administrativní
centrum bude generovat cca 105 příjezdů a 105 odjezdů osobních vozidel za den
(v denní době). Zásobování administrativního centra je uvažováno 10 lehkými
nákladními automobily (do 3,5 t) za den (v denní době). Dopravně je objekt napojen
na ulici Ješetická.
3. Umístění záměru
kraj:
obec:
městská část:
katastrální území:

Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 4
Michle

Objekt administrativního centra je situován do území v těsné blízkosti křižovatky
ulic Budějovická - Vyskočilova (vymezeném ulicemi Ješetická, Budějovická
a Vyskočilova) na pozemku p.č. 310/118.
4. Obchodní firma oznamovatele
OPAL REAL spol. s r.o.
5. IČ oznamovatele
60202645
6. Sídlo oznamovatele
Na Bojišti 1470/24
120 00 Praha 2
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II.

POSOUZENÍ DOKUMENTACE

1. Úplnost dokumentace
Dokumentace je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona. Součástí dokumentace je
i vypořádání připomínek k oznámení záměru obdržených v rámci zjišťovacího řízení.
Rozsah dokumentace je vzhledem k charakteru záměru, jeho umístění
a s ohledem na vyžádané podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku podle
§ 9 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. dostačující k možnosti posoudit vlivy předloženého
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a ukončit posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb. Obsah dokumentace je vyvážený, podrobnosti jsou soustředěny do
rozsáhlé přílohové části dokumentace.
Zvýšená pozornost byla s ohledem na potenciální vlivy záměru věnována zejména
vlivům z vyvolané dopravy při provozu administrativního centra, a to jak z hlediska
hlukové zátěže, tak i z hlediska znečištění ovzduší. Predikce vlivů při provozu
administrativního centra na životní prostředí je v dokumentaci řešena s využitím
standardních matematických modelů a metodik (v přílohové části dokumentace jsou
k dispozici akustická studie a rozptylová studie, které jsou založeny na dopravně
inženýrských podkladech zpracovaných společností CITYPLAN spol. s r.o.). Tyto studie
byly podkladem pro hodnocení zdravotních rizik provedené s využitím standardních
metodických postupů. Adekvátní pozornost byla věnována i dalším aspektům spojeným
s posuzovaným záměrem, především pak vlivu budovy administrativního centra na
krajinný ráz a vlivu budovy administrativního centra na denní osvětlení a proslunění
okolní zástavby (v přílohové části dokumentace je k dispozici studie vlivu stavby na
krajinný ráz, studie denního osvětlení a studie proslunění). Dokumentace odpovídá
zásadním požadavkům správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví a z hlediska kvality ji lze hodnotit jako standardní.
Dokumentace obsahuje i některé dílčí nepřesnosti v údajích. Prakticky se však
jedná o nedopatření, která jsou komentována v dalších částech tohoto posudku a která
nemohla v žádném případě ovlivnit celkový výsledek hodnocení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví provedeného v dokumentaci.
Podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku, které byly vyžádány
podle § 9 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., neměly vliv na celkový výsledek hodnocení
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedeného v dokumentaci a sloužily
především pro formulování podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví
zahrnutých do návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
Záležitosti, které byly předmětem vyjádření obdržených k dokumentaci a které
se týkaly vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví souvisejících
s posuzovaným záměrem, jsou standardně řešitelné v rámci další přípravy
záměru pro následná řízení k povolení záměru, a to i na základě požadavků
rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., které jsou formulovány
jako podmínky k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.
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Poznámka: Náplň příslušných částí dokumentace je komentována v následujících částech tohoto posudku.

Shrnutí posouzení zpracovatele posudku
Dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 100/2001 Sb. a věnuje se všem
zásadním aspektům vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví spojeným s posuzovaným
záměrem.
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Administrativní centrum
Budějovická“ na životní prostředí a veřejné zdraví je v této etapě přípravy záměru
dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, formulovat
návrh stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního
prostředí, a ukončit posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.

2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení
ČÁST B dokumentace
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
Kromě příslušných identifikačních údajů týkajících se posuzovaného záměru, včetně
možnosti kumulace s jinými záměry a zdůvodnění potřeby záměru, je uveden popis
technického a technologického řešení záměru a výčet dotčených územních samosprávných
celků a navazujících rozhodnutí.
Posouzení zpracovatele posudku
K této části dokumentace nejsou zásadní připomínky. Údaje o záměru jsou
s ohledem na přílohovou část dokumentace dostačující pro vyhodnocení vlivů záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví.
Pokud se jedná o obsah dokumentace, Výkres č. 22 Návrh sadových úprav
(viz str. 3 dokumentace) není v příloze dokumentace připojen. Samostatný výkres
sadových úprav nebyl vypracován vzhledem k rozsahu navržené zeleně. Navržená zeleň
je prezentována v rámci přílohy dokumentace č. 7 Výkresová část - Výkres č. 10
Půdorys 1. NP, kde jsou zakresleny plochy okrasných trav a nádoby s výsadbou
popínavých dřevin.
V dokumentaci se vyskytují nejednotné údaje týkající se „ustoupení“ hmoty
objektu za systém sloupů („ustoupení“ hmoty objektu je uváděno 1. - 2. NP i 1. - 3. NP)
a formy sloupů (rovné či zakřivené). Jedná se o nedopatření, resp. rezidua již
neaktuálních údajů ve vztahu k přípravě záměru. Hmota objektu „ustupuje“ za systém
sloupů v 1. - 2. NP (to je patrné z přílohy dokumentace č. 7 Výkresová část), které jsou
všude rovné, nikoliv zakřivené.
Ve vztahu k záležitosti týkající se potřeby záměru, která byla i předmětem
vyjádření obdržených k dokumentaci, je třeba konstatovat, že účelem posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení předpokládaných vlivů záměru na životní
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prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení záměru. Proto v rámci
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. nelze ve vztahu k věcným aspektům
vyhodnocovat, resp. stanovovat, zda je záměr potřebný (s výjimkou některých případů
přímo souvisejících s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví). Takovýto
postup při posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. není možný ani z formálního
hlediska, neboť příslušné subjekty účastnící se tohoto procesu, včetně zpracovatele
posudku, nejsou v rámci tohoto procesu vybaveny kompetencemi takto o předloženém
záměru usuzovat. Proto pouze aspekt ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví
může být jediným relevantním hlediskem, které je možno v procesu posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb. použít při návrhu stanoviska vydávaného výhradně z hlediska
přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Pokud se jedná o vztah záměru „Administrativní centrum Budějovická“
k Územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, podle vyjádření příslušného
stavebního úřadu, Úřadu městské části Praha 4, odboru stavebního, které je součástí
dokladové části dokumentace, je záměr z hlediska funkčního využití v souladu se
závaznou částí územního plánu, bude však posuzován jako výjimečně přípustná stavba.
V této souvislosti se dále uvádí, že pokud však jde obecně o vztah záměru k územnímu
plánu, resp. o soulad s územním plánem, je třeba zopakovat, že účelem posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení předpokládaných vlivů záměru
na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení záměru.
Rozhodnutí o povolení záměru je vydáváno až na základě následných řízení k povolení
záměru, ve kterých se kromě jiných hledisek posuzuje i soulad záměru s příslušným
územním plánem. Z věcného hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví totiž nemůže samotný soulad či nesoulad záměru s příslušnou územně plánovací
dokumentací ovlivnit velikost a významnost vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví, které se v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. vyhodnocují.
B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Realizací záměru nedojde k záboru pozemků ze zemědělského půdního fondu ani pozemků
určených k plnění funkcí lesa.
Velikost pozemku dotčeného záměrem v trvalém záboru je 979 m2 (pozemek p.č. 310/118
vedený jako ostatní plocha).
Objem vytěžené zeminy je vyčíslen na cca 13 100 m3.
B.II.2. Voda
Fáze výstavby
Staveniště bude napojeno na veřejnou vodovodní síť.
Potřeba pitné vody je vyčíslena na 7 200 l/den.
Technologická voda bude spotřebovávána především na výrobu maltových směsí a ošetřování
betonu (betonové směsi se budou na stavbu dovážet).
Fáze provozu
Objekt bude napojen na veřejnou vodovodní síť.
Potřeba pitné vody je vyčíslena na 60 m3/den, resp. max. 90 m3/den.
Potřeba teplé vody je vyčíslena na 20 m3/den.
Nároky na technologickou vodu nebudou vznikat.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Nároky na suroviny
Fáze výstavby
Nároky na suroviny odpovídají typu stavby (běžné stavební suroviny, materiály a výrobky).
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Fáze provozu
Spotřeba surovin bude adekvátní charakteru stavby (administrativní budova).
Nároky na energetické zdroje
Fáze výstavby
Předpokládaná spotřeba elektrické energie bude specifikována v dalším stupni projektové
dokumentace.
Fáze provozu
Předpokládaná spotřeba elektrické energie bude určena v dalších stupních projektové
dokumentace (instalovaný příkon 3,807,3 kW, max. současný příkon 1 282,7 kW).
Náhradním zdrojem elektrické energie bude dieselagregát.
Nároky na vytápění
Zdrojem tepla bude předávací stanice napojená na horkovod CZT Pražské teplárenské a.s.
Celková roční potřeba tepla je vyčíslena na 1 666 MWh.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na dopravní infrastrukturu
Fáze výstavby
Na staveniště je navržen hlavní zásobovací vjezd z ulice Budějovická a pomocný zásobovací
vjezd z ulice Ješetická (vchod pro zaměstnance zhotovitele stavby je z ulice Ješetická).
Maximální intenzita dopravy nákladních vozidel (při odvozu vytěžené zeminy ze stavební
jámy) je 20 vozidel/den po dobu cca 70 dní. Při betonáži se předpokládá intenzita mixů
18 vozidel/den po dobu cca 8 měsíců. V dalších etapách výstavby bude objem staveništní
dopravy menší.
Fáze provozu
Objekt bude napojen do ulice Ješetická (vjezd do ulice Ješetická z ulice Vyskočilova, výjezd
z budovy levým odbočením do ulice Ješetická).
Je navrženo 70 parkovacích stání (na základě povolení výjimky z úrovně Úřadu městské části
Praha 4, odboru stavebního). Záměr bude generovat 105 jízd osobních automobilů v každém
směru za den v denní době (předpokládá se obrátkovost 1,5). Počet lehkých nákladních
vozidel (do 3,5 t) je odhadnut na 10 jízd jedním směrem za den v denní době.
Z výsledků kapacitního posouzení veškerých přilehlých křižovatek vyplynulo, že navržený
objekt nezhorší dopravní situaci v bezprostředním okolí (okolní křižovatky jsou po
zprovoznění objektu stále kapacitně vyhovující).
Nároky na ostatní infrastrukturu
Jsou komentována ochranná pásma, zásah do hmotného majetku, přeložky inženýrských sítí a
omezení provozu na veřejných komunikacích v etapě výstavby.
Posouzení zpracovatele posudku
Údaje uvedené v této části dokumentace jsou dostačující a vystihují podstatu
rozhodujících vstupů spojených s posuzovaným záměrem. S ohledem na charakter
záměru je zřejmé, že zásadní význam pro hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví má zejména doprava generovaná provozem administrativního centra, která se
odvíjí od počtu parkovacích stání.
Počet 70 parkovacích stání v podzemních garážích byl stanoven na základě
povolení výjimky z ustanovení čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy,
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, vydané rozhodnutím
Úřadu městské části Praha 4, odboru stavebního (č.j.: P4/060857/12/OST/JARY ze dne
12. 7. 2012), které nabylo právní moci dne 17. 7. 2012. Toto rozhodnutí bylo vydáno
zejména vzhledem ke skutečnosti, že od doby, kdy vstoupila uvedená vyhláška
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v účinnost (dnem 1. 1. 2000), došlo de facto k reálnému posunu tehdy stanovené hranice
mezi zónami 3 a 4 (vyznačenými v mapovém podkladu v příloze č. 1a „Zóny a spádová
území stanic metra“ uvedené vyhlášky), které jsou podle čl. 10 odst. 2 uvedené vyhlášky
určující pro výpočet počtu odstavných a parkovacích stání (s použitím koeficientů pro
zónu 4 vychází pro posuzovaný záměr 160 stání, s použitím koeficientů pro zónu 3 pak
64 stání).
V této souvislosti se uvádí, že text uvedený na str. 29 dokumentace: „Jedním
z bodů odůvodnění rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy je skutečnost, že v případě,
že by v budoucnu nastal jakýkoliv nepředvídatelný vývoj v této části území a byla by
potřeba parkovacích míst větší, má investor smluvně rezervováno dalších 90 PS
v připravovaném parkovacím době Budějovická u Městského úřadu Praha 4 (smlouva
o smlouvě budoucí o nájmu parkovacích míst ze dne28. 7. 2011).“ je nepatřičný, neboť
původně zamýšlená orientace na zajištění parkovacích stání (v nejranější fázi přípravy
záměru) již byla překonána. Naopak v předmětném rozhodnutí bylo ve věci parkování
v připravovaném parkovacím domě Budějovická uvedeno, že tento parkovací dům se
podle platného územního plánu nachází ve funkční ploše VV - veřejné vybavení, kde
garáže pro osobní automobily jsou doplňkovým funkčním využitím daného území pro
uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí a jejich využití pro jiné území by
bylo v rozporu s územním plánem. Proto s ohledem na velmi kvalitní obsluhu zájmové
lokality posuzovaného záměru veřejnou hromadnou dopravou byla další příprava
záměru orientována výhradně na 70 parkovacích stání zajištěných v podzemních
garážích objektu administrativního centra. Záměr pak bude při předpokládané
obrátkovosti osobních aut 1,5 generovat 105 jízd osobních automobilů v každém směru
za den (v denní době).
Pokud jde o použitou obrátkovost osobních aut 1,5 (která byla i předmětem
připomínek v rámci obdržených vyjádření k dokumentaci), byla zvolena s ohledem na
předpokládanou administrativu s malou návštěvností, tj. podle vyhlášky č. 26/1999 Sb.
hl. m. Prahy - ředitelství podniků, projekční ateliéry, instituce (a nikoliv s ohledem na
administrativu pro veřejnost, tj. podle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy - instituce
celoměstského nebo nadměstského významu, instituce místního významu, banka,
pojišťovna, pošta). Přitom byly vzaty do úvahy i zkušenosti z provozu obdobných
objektů (v tomto směru je obrátkovost 1,5 stanovena s rezervou).
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Fáze výstavby
Bodové zdroje znečišťování ovzduší nejsou předpokládány.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší představují zdroje na staveništi - provoz stavebních strojů
(3,59 kg/den částic PM10, 0,02 kg/den benzenu a 8,92 kg/den oxidů dusíku) a staveništní
komunikace a manipulace s materiálem (0,41 kg/den částic PM10 a 0,01 kg/den oxidů dusíku),
tj. staveniště celkem (4,0 kg/den částic PM10, 0,02 kg/den benzenu a 8,93 kg/den oxidů
dusíku).
Liniové zdroje znečišťování ovzduší představuje doprava na navazujících komunikacích
(0,49 kg/den/km částic PM10, < 0,001 kg/den/km benzenu a 0,15 kg/den/km oxidů dusíku).
Fáze provozu
Liniovými zdroji znečišťování ovzduší je vyvolaná automobilová doprava na jednotlivých
úsecích komunikací (celkem v roce 2016 35,34 kg/rok oxidů dusíku, 3,07 kg/rok benzenu,
39,15 kg/rok částic PM10, 10,94 kg/rok částic PM2,5, 180,72 kg/rok oxidu uhelnatého
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a 332,39 mg/rok benzo(a)pyrenu, celkem v horizontu naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy
28,16 kg/rok oxidů dusíku, 2,72 kg/rok benzenu, 30,14 kg/rok částic PM10, 8,49 kg/rok částic
PM2,5, 148,72 kg/rok oxidu uhelnatého a 317,29 mg/rok benzo(a)pyrenu a celkem v horizontu
ÚP SÚ hl. m. Prahy bez staveb č. 518-520 SOKP 17,42 kg/rok oxidů dusíku, 0,8 kg/rok
benzenu, 16,16 kg/rok částic PM10, 4,50 kg/rok částic PM2,5, 50,32 kg/rok oxidu uhelnatého
a 159,61 mg/rok benzo(a)pyrenu).
Bodovými zdroji znečišťování ovzduší jsou výdechy podzemních garáží s vyústěním na střeše
budovy (v roce 2016 14,91 kg/rok oxidů dusíku, 2,8 kg/rok benzenu, 1,37 kg/rok částic
PM10, 1,02 kg/rok částic PM2,5, 267,42 kg/rok oxidu uhelnatého a 111,13 mg/rok
benzo(a)pyrenu, v horizontu naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy 12,69 kg/rok oxidů dusíku,
2,06 kg/rok benzenu, 1,20 kg/rok částic PM10, 0,90 kg/rok částic PM2,5, 226,58 kg/rok oxidu
uhelnatého a 110,56 mg/rok benzo(a)pyrenu) a provoz dieselagregátu (7,2 kg/rok oxidů
dusíku, 0,3 kg/rok tuhých znečišťujících látek a 4,2 kg/rok oxidu uhelnatého).
Plošné zdroje znečišťování ovzduší se záměrem nesouvisí.
Posouzení zpracovatele posudku
K emisním charakteristikám uvedeným v dokumentaci nejsou zásadní
připomínky. Emise z dopravy byly stanoveny na základě jednotných emisních faktorů
podle programu MEFA (mobilní emisní faktory) vydaných Ministerstvem životního
prostředí pro motorová vozidla a se zohledněním sekundární prašnosti a víceemisí ze
studených startů zaparkovaných automobilů.
Pokud jde o etapu výstavby, je ve vztahu k charakteru záměru zásadním
aspektem znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami (TZL), resp. částicemi
frakce PM10 a PM2,5, v rámci povrchové prašnosti. Reálné emise TZL, resp. částic
frakce PM10 a PM2,5, jsou značně variabilní, neboť jsou kromě jiného silně ovlivňovány
klimatickými podmínkami, zejména pak rychlostí větru. Jejich reálná velikost bude dále
záviset zejména na velikosti „aktivních ploch“ (jako zdroje sekundární prašnosti)
a vlhkosti příslušných materiálů. Je proto zřejmé, že velikost těchto emisí může být
významně ovlivněna zejména minimalizováním „aktivních ploch“ a skrápěním nejvíce
exponovaných ploch při nepříznivých klimatických podmínkách (v době velkého
sucha), čištěním vozidel vyjíždějících ze staveniště a popřípadě čištěním komunikací. Při
výstavbě proto bude třeba věnovat náležitou pozornost zejména opatřením k omezení
sekundární prašnosti, a to v rámci souboru technických a organizačních opatření
k ochraně životního prostředí, který bude součástí podrobného plánu organizace
výstavby.
Relevantní opatření týkající se ochrany ovzduší jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního
prostředí, který je součástí tohoto posudku.
B.III.2. Odpadní vody
Fáze výstavby
Množství produkovaných odpadních vod bude upřesněno nejpozději ve stupni dokumentace
pro stavební povolení.
Splaškové vody z buňkoviště budou svedeny do fekálního tanku a likvidovány odvozem.
Lokální buňky WC budou chemické.
Podzemní a dešťové vody ze stavební jámy budou odčerpávány přes záchytnou a odkalovací
jímku do kanalizace (na čerpadlech budou osazeny filtry pevných částic). Nepředpokládá se,
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že by odpadní vody ze stavební jámy byly nadlimitně znečištěny (pokud rozbor vody ze
stavební jámy neprokáže splnění podmínek kanalizačního řádu, bude navrženo zařízení na
úpravu vody).
Technologické oplachové vody z čistící zóny u výjezdu ze staveniště budou z uzavřeného
systému pravidelně odčerpávány a odváženy k likvidaci.
Fáze provozu
Administrativní centrum bude napojeno na kanalizaci (odvod splaškových a dešťových vod
bude jednotný).
Množství splaškových vod je vyčísleno na 60 m3/den. Odpadní vody z gastroprovozu budou
odváděny tukovou kanalizací přes odlučovač tuků.
Realizací záměru dojde ke snížení odtoku dešťových vod do kanalizace oproti původnímu
stavu (z 22,1 l/s na 21,1 l/s).
Technologické odpadní vody nebudou vznikat.
Posouzení zpracovatele posudku
K uvedeným údajům nejsou vzhledem ke stupni přípravy a charakteru záměru
zásadní připomínky.
Pokud jde o etapu výstavby, bude popřípadě nutno dořešit způsob čištění, resp.
zneškodnění podzemní a srážkové vody ze stavební jámy.
V případě provozu administrativního centra, který produkuje pouze splaškové
a srážkové vody napojené na veřejnou kanalizaci, nejsou k této části dokumentace
zásadní připomínky s tím, že se doporučuje v rámci další přípravy záměru dořešit
retenci části srážkových vod a jejich využití k zálivce zeleně.
Relevantní opatření týkající se ochrany vod jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí,
který je součástí tohoto posudku.
B.III.3. Odpady
V dokumentaci je uveden přehled odpadů vznikajících ve fázi výstavby a provozu
administrativního centra, včetně způsobu nakládání s odpadem.
Záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska druhů
odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí.
Posouzení zpracovatele posudku
Údaje v této části dokumentace jsou v dané etapě přípravy záměru dostačující.
Pokud jde o výkopovou zeminu, bude nezbytné provést ověření kontaminace zeminy
a na základě výsledků řešit nakládání se zeminou.
Celkově lze shrnout, že s ohledem na charakter záměru a možnou produkci
odpadů nelze při respektování povinností vyplývajících z obecně závazných právních
předpisů na úseku odpadového hospodářství očekávat nestandardní situace
s nepříznivým vlivem na životní prostředí a veřejné zdraví. Doporučuje se aby ke
kolaudačnímu souhlasu byla předložena specifikace druhů a množství odpadů
z výstavby a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění, a rovněž smlouvy
zabezpečující využití, resp. odstranění odpadů při provozu.
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Relevantní opatření týkající se odpadového hospodářství jsou zahrnuta do
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
B.III.4. Ostatní
Hluk
Fáze výstavby
Zdroji hluku jsou jednotlivá strojní zařízení (bodové zdroje) a dopravní obsluha areálu
(liniové zdroje).
V dokumentaci jsou uvedeny akustické parametry strojních zařízení. Maximální intenzita
dopravy nákladních vozidel (při odvozu vytěžené zeminy ze stavební jámy) je 20 vozidel/den
po dobu cca 70 dní, při betonáži se předpokládá intenzita mixů 18 vozidel/den po dobu
cca 8 měsíců (v dalších etapách výstavby bude objem staveništní dopravy menší).
Fáze provozu
Liniové zdroje tvoří obslužná automobilová doprava na okolní komunikační síti. Emisní
charakteristiky lze popsat hodnotami zdrojových funkcí jednotlivých komunikací, které
charakterizují akustickou situaci v referenční vzdálenosti od komunikace (v dokumentaci jsou
uvedeny vypočtené LAeq.T v 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu).
Stacionární zdroje tvoří venkovní jednotky vzduchotechniky, výdechy a sání
vzduchotechniky, odvoz zplodin z garáží, ventilátory, dieselagregát a zdroje chladu (akustické
parametry stacionárních zdrojů hluku jsou uvedeny v akustické studii).
Vibrace
Fáze výstavby
K lokálnímu výskytu vibrací může dojít vlivem nasazení stavebních strojů nebo při průjezdu
těžkých nákladních automobilů. Projevy vibrací lze očekávat do vzdálenosti několika metrů
od zdroje (přenos vibrací do zástavby se nepředpokládá).
Fáze provozu
Vlastní provoz nebude zdrojem vibrací, které by mohly mít nepříznivý vliv na okolí. Vliv
vibrací z automobilové dopravy či provozních zařízení na okolní zástavbu se nepředpokládá.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Pozemek se nachází v oblasti se středním radonovým indexem (opatření proti pronikání
radonu z podloží do stavby budou řešena v dalším stupni projektové dokumentace).
Samotná stavba nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického.
Seismicita
Zájmové území se nachází v oblasti s makroseismickou intenzitou 5° MSK-64 (ČSN 73 0036)
a proto záměru nebezpečí poškození silnějšími seismickými otřesy nehrozí.
Zápach
Záměr nebude zdrojem obtěžujícího zápachu (potenciální zdroje zápachu jako např. kuchyně
budou neceně odvětrávány nad střechu a nebudou obtěžovat okolí).
Posouzení zpracovatele posudku
K této části dokumentace, která se má prioritně týkat údajů o výstupech
(tj. údajů o emisních charakteristikách), nejsou vzhledem charakteru záměru (tj. ve
vztahu k vibracím, ionizujícímu a neionizujícímu záření, seismicitě a zápachu)
a s ohledem na akustickou studii a danou etapu přípravy záměru zásadní připomínky
(vlivy na hlukovou situaci jsou komentovány dále, v souvislosti s hodnocením vlivů na
veřejné zdraví, resp. hodnocením vlivů na hlukovou situaci).
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S ohledem na hlukovou situaci v zájmovém území se doporučuje řešit stacionární
zdroje hluku tak, aby došlo ke splnění příslušných hygienických limitů hluku
s rezervou, a to jak výběrem příslušných zařízení ve vztahu k jejich emisním hlukovým
parametrům, tak i precizací pasivních protihlukových opatření. V případě vyvolané
automobilové dopravy na ulici Ješetická je pak nezbytné zajistit výměnu stávajícího
nekvalitního povrchu ulice Ješetická za nový speciální povrch vyznačující se nízkou
hlučností (tzv. tichý povrch).
Pokud se jedná o etapu výstavby, vzhledem k umístění záměru v blízkosti bytové
zástavby bude nezbytné, aby se v rámci další přípravy záměru (při řešení plánu
organizace výstavby) a při vlastní výstavbě důsledně respektovala protihluková opatření
navržená v akustické studii s tím, že s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví
bude dohodnut systém průběžných kontrol stimulující dodržování protihlukových
opatření v etapě výstavby (tento postup se jeví jako přijatelnější než orientace na řešení
časově omezeného povolení k překročení hygienického limitu pro hluku ze stavební
činnosti).
V případě podstatných změn týkajících se zdrojů hluku v etapě výstavby,
tj. změn oproti akustické studii pro hluk z výstavby předložené v rámci posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb., bude zapotřebí zajistit zpracování nové akustické studie
pro hluk z výstavby s orientací na konkrétní technická a organizační opatření tak, aby
bylo zajištěno plnění hygienických limitů hluku ze stavební činnosti podle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Relevantní opatření týkající se zdrojů hluku jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který
je součástí tohoto posudku.
B.III.5. Doplňující údaje (Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
V souvislosti s výstavbou se předpokládají zemní práce. Významné terénní úpravy v okolí
objektu nepřicházejí v úvahu.
Možné ovlivnění krajiny je řešeno v části D.I.8 dokumentace (je však možné konstatovat, že
záměr je navržen s ohledem na okolní terén i zástavbu).
Posouzení zpracovatele posudku
K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru zásadní
připomínky s tím, že vlivy na krajinný ráz jsou komentovány v další části posudku ve
vazbě na provedené hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz.
ČÁST C dokumentace
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Dokumentace obsahuje výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území, charakteristiku současného stavu životního prostředí v dotčeném území a celkové
zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení.
Nejzávažnějšími environmentálními charakteristikami dotčeného území je akustická situace
a znečištění ovzduší.
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Posouzení zpracovatele posudku
Při zpracování dokumentace byla pozornost věnována všem dostupným
environmentálním charakteristikám zájmového území, které by mohly být vlivy
posuzovaného záměru potenciálně významně ovlivněny, zejména pak znečištění ovzduší
a hlukové situaci.
V případě hodnocení stavu ovzduší v dotčeném území (stávající úrovně znečištění
ovzduší) se ve vztahu k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které jsou zveřejňovány
ČHMÚ a obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrací
znečišťujících látek za předchozích 5 let (tyto údaje jsou pro hodnocení úrovně
znečištění ovzduší rozhodující). Z hodnot klouzavého průměru koncentrací
znečišťujících látek za období let 2007 - 2011, které jsou uvedeny na str. 39 rozptylové
studie vyplývá, že v zájmovém území jsou dodrženy imisní limity všech sledovaných
znečišťujících látek s výjimkou benzo(a)pyrenu (1,22 ng/m3 oproti imisnímu limitu pro
průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu 1,0 ng/m3).
Vzhledem k tomu se v rámci zpracování posudku (nad rámec dokumentace)
doporučuje s ohledem na ochranu veřejného zdraví kompenzační opatření ve vztahu
k predikovanému imisnímu příspěvku průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu
generovanému posuzovaným záměrem, a to i přesto, že je tento příspěvek vyhodnocen
na úrovni maximálně 0,0003 ng/m3, tedy na úrovni 0,03 % příslušného imisního limitu,
zatímco podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 415/2012 Sb.,
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření vyžadují až od hodnoty
imisního příspěvku vyšší než 1% imisního limitu.
Jak vyplývá z vyžádaných údajů týkajících se opatření ke snížení zátěží životního
prostředí benzo(a)pyrenem, které jsou součástí přílohy tohoto posudku, kompenzační
opatření bude spočívat ve výsadbě dvou stromů (jednoho listnatého a jednoho
jehličnatého stromu o minimálním objemu koruny 4 m3) s cílem odstranit znečištění
ovzduší benzo(a)pyrenem, který je navázán v částicích frakce PM10, resp. frakce
PM2,5. Z těchto údajů je zřejmé, že navržená výsadba dvou stromů v blízkosti nového
objektu dostatečně kompenzuje nárůst emisí vyvolaných jeho provozem (je nutno
kompenzovat nárůst emisí ve výši 18,29 efektivních gramů benzo(a)pyrenu - navržené
stromy kompenzují emise ve výši 230,5 efektivních gramů benzo(a)pyrenu).
Pokud se jedná o hodnocení stavu hlukové situace v dotčeném území (stávající
úrovně ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h), z Tab. 10 v akustické studii
vyplývá, že vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h
z provozu silniční dopravy na všech komunikacích se v denní době pohybují v intervalu
52,8 - 69,8 dB (na komunikacích I. a II. třídy není hygienický limit hluku s korekcí na
starou hlukovou zátěž z dopravy překročen; na komunikacích III. třídy je hygienický
limit hluku z dopravy překročen v některých výpočtových bodech). Příspěvky záměru
jsou však nulové nebo max. 0,1 dB a podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, při hodnocení změny hlukového
ukazatele nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu
od 0,1 do 0,9 dB.
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V souvislosti s dopravní a hlukovou situací v dotčeném území je třeba
konstatovat, že na území Městské části Praha 4 byl zvolen, resp. dosud platí, liberální
přístup k parkování, zatímco hl. m. Praha se orientuje na systém zón placeného stání
(nejprve zaveden od roku 1996 v Městské části Praha 1 na území na pravém břehu
Vltavy). V současné době platí tyto zóny na území městských částí Praha 1, 2, 3, 7 a na
části území Městské části Praha 16. Nově by měl být tento systém rozšířen, a to i na
území Městské části Praha 4. Rozšíření tohoto systému na území Městské části Praha 4
lze z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jednoznačně doporučit,
neboť přináší omezení osobní automobilové dopravy včetně zlepšení situace pro
parkování, především pak pro rezidenty (doporučení však nelze při posuzování
předloženého záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. formulovat jako opatření v rámci
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
životního prostředí, neboť tato opatření jsou směrována výhradně vůči oznamovateli
záměru). Z věcného hlediska je však zřejmé, že zavedení systému zón placeného stání na
území Městské části Praha 4 napomůže řešit dopravní situaci s příznivým vlivem na
životní prostředí, a to i v zájmové oblasti posuzovaného záměru, resp. v širším okolí
stanice metra Budějovická, které je navíc s ohledem na krátké napojení na ulici
5. května (magistrálu) využíváno prakticky jako záchytné parkoviště ve vztahu ke
stanici metra Budějovická.
Relevantní opatření týkající se znečištění ovzduší a hlukové situace jsou zahrnuta
do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
ČÁST D dokumentace
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Sociálně ekonomické vlivy
Fáze výstavby
Během výstavby vznikne řada pracovních příležitostí.
Fáze provozu
Přínosem záměru bude nabídka pracovních příležitostí.
Vlivy na zdraví obyvatel
Pro hodnocení zdravotních rizik bylo zpracováno hodnocení zdravotních rizik hluku
a vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví, která jsou přílohou č. 4
dokumentace.
Ve vztahu k hluku se konstatuje, že realizací záměru nedojde k navýšení rizika negativního
ovlivnění veřejného zdraví vlivem hluku pro obyvatele stávající zástavby (v důsledku
realizace záměru včetně navrhované pokládky tichého povrchu na ulici Ješetická lze očekávat
naopak snížení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví vlivem hluku).
Ve vztahu ke znečištění ovzduší se uvádí, že realizací záměru je možné očekávat mírné
zvýšení imisní zátěže, ale že u žádné ze sledovaných imisních charakteristik nebylo
zaznamenáno zvýšení zdravotního rizika významné ve smyslu ohrožení zdraví.
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Posouzení zpracovatele posudku
K této části dokumentace nejsou s ohledem na výsledky provedeného hodnocení
zdravotních rizik zásadní připomínky. Vyhodnocení zdravotních rizik odpovídá
charakteru záměru, resp. jeho vlivům na znečištění ovzduší a hlukovou situaci (viz i dále
uvedený komentář týkající se hodnocení vlivů na ovzduší a hlukovou situaci).
Jak již bylo výše uvedeno, vzhledem k umístění záměru do území, kde je podle
údaje ČHMÚ o klouzavém pětiletém průměru ročních koncentrací benzo(a)pyrenu
(1,22 ng/m3) překračován imisní limit pro průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu
(1,0 ng/m3), se v rámci zpracování posudku (nad rámec dokumentace) doporučuje
s ohledem na ochranu veřejného zdraví kompenzační opatření ve vztahu
k predikovanému imisnímu příspěvku průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu
generovanému posuzovaným záměrem, a to i přesto, že je tento příspěvek vyhodnocen
na úrovni maximálně 0,0003 ng/m3, tedy na úrovni 0,03 % příslušného imisního limitu,
zatímco podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 415/2012 Sb.,
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření vyžadují až od hodnoty
imisního příspěvku vyšší než 1% imisního limitu.
Jak vyplývá z vyžádaných údajů týkajících se opatření ke snížení zátěží životního
prostředí benzo(a)pyrenem, které jsou součástí přílohy tohoto posudku, kompenzační
opatření bude spočívat ve výsadbě dvou stromů (jednoho listnatého a jednoho
jehličnatého stromu o minimálním objemu koruny 4 m3) s cílem odstranit znečištění
ovzduší benzo(a)pyrenem, který je navázán v částicích frakce PM10, resp. frakce
PM2,5. Z těchto údajů je zřejmé, že navržená výsadba dvou stromů v blízkosti nového
objektu dostatečně kompenzuje nárůst emisí vyvolaných jeho provozem (je nutno
kompenzovat nárůst emisí ve výši 18,29 efektivních gramů benzo(a)pyrenu - navržené
stromy kompenzují emise ve výši 230,5 efektivních gramů benzo(a)pyrenu).
Pokud se jedná o zdravotní rizika hluku z dopravy vyvolané provozem
administrativního centra, jsou vzhledem k příspěvkům záměru, které jsou nulové nebo
max. 0,1 dB, prakticky nevyhodnotitelné.
Při respektování opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
lze celkově shrnout, že vlivy záměru na veřejné zdraví budou z hlediska zdravotních
rizik přijatelné (záměr svým příspěvkem max. na úrovni do 0,1 dB prakticky neovlivní
hlukovou situaci, resp. v části zájmového území zlepší hlukovou situaci; příspěvky
záměru ve vztahu ke kvalitě ovzduší jsou velmi malé a ze zdravotních rizik
nevýznamné).
Relevantní opatření týkající se ochrany veřejného zdraví jsou zahrnuta do
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Pro hodnocení vlivů na ovzduší bylo zpracováno modelové hodnocení kvality ovzduší
(rozptylová studie), které je přílohou č. 3 dokumentace.
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Fáze výstavby
V případě hodinových koncentrací NO2 bude imisní limit v zájmovém území splněn na
většině území (možné teoretické překročení imisního limitu bylo vypočteno pouze v jednom
výpočtovém bodě v prostoru křižovatky ulic Budějovická - Pacovská).
V případě 24-hodinových koncentrací částic PM10 se v zájmovém území mohou vyskytnout
nadlimitní hodnoty, počet překročení imisního limitu po dobu výstavby však nelze modelově
stanovit (vzhledem k nikoliv nevýznamnému vlivu stavby na imisní situaci částic PM10 jsou
navržena ochranná opatření pro snížení vlivu stavebních prací na imisní situaci
suspendovaných prachových částic a NO2).
Fáze provozu
Z modelových výpočtů vyplývá, že ve stávajícím stavu lze očekávat plnění imisních limitů
pro téměř všechny sledované imisní charakteristiky (překračování bylo zaznamenáno pouze
u denních koncentrací částic PM10). Z podkladů ČHMÚ vyplývá, že v zájmovém území lze
očekávat i překročení průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu.
Z modelových výpočtů pro výhledové stavy (k roku 2016 a k horizontu naplnění
ÚP hl.m. Prahy) vyplývá, že přímo v prostoru záměru budou splněny všechny sledované
imisní charakteristiky (v případě průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu však pro
vyhodnocení celkové imisní situace nejsou dostupné podklady).
U žádné imisní charakteristiky nebylo zaznamenáno překročení imisního limitu pro průměrné
roční koncentrace vlivem uvedení záměru do provozu (maximální nárůsty průměrných
ročních koncentrací jsou vyčísleny na úrovni 0,0009 µg/m3 pro oxid dusičitý, 0,002 µg/m3 pro
benzen, 0,030 µg/m3 pro částice PM10, 0,009 µg/m3 pro částice PM2,5 a 0,0003 ng/m3 pro
benzo(a)pyren).
Ani v případě krátkodobých koncentrací není třeba očekávat vlivem provozu záměru
překročení žádného ze sledovaných imisních limitů, a to ani v případě spuštění náhradního
zdroje elektrické energie (maximální nárůsty krátkodobých koncentrací jsou vyčísleny na
úrovni 0,2 µg/m3 pro oxid dusičitý, 0,38 µg/m3 pro částice PM10 a 2,2 µg/m3 pro oxid
uhelnatý; příspěvek náhradního zdroje ke krátkodobým koncentracím je vyčíslen na úrovni
2,8 µg/m3 pro oxid dusičitý, 0,004 µg/m3 pro částice PM10 a 1,4 µg/m3 pro oxid uhelnatý).
Posouzení zpracovatele posudku
S ohledem na charakter záměru a závěry rozptylové studie nejsou k této části
dokumentace zásadní připomínky. Ve vztahu k hodnocení stávající úrovně znečištění
ovzduší se však uvádí, že v rozptylové studii byla tato úroveň komentována jednak na
základě modelových výpočtů, jednak na základě údajů ČHMÚ o klouzavém průměru
koncentrací znečišťujících látek za předchozích 5 let, které jsou pro hodnocení úrovně
znečištění ovzduší rozhodující.
Výraznější disproporce při hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší
se v rozptylové studii vyskytuje v případě krátkodobých denních koncentrací částic
frakce PM10. Jak vyplývá z vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru životního
prostředí, se kterým je možno se ztotožnit, tuto disproporci mezi výsledky modelových
výpočtů krátkodobých denních koncentrací částic frakce PM10 v rozptylové studii
a údajem ČHMÚ o klouzavém průměru krátkodobé denní koncentrace částic PM10 za
období let 2007 - 2011 je možné přičíst skutečnosti, že výpočtový model ATEM generuje
koncentrace na bázi vstupních podkladů za jeden kalendářní rok a zároveň za
předpokladu kombinace nejvyšších možných emisí a nejhorších možných rozptylových
podmínek, která v reálných podmínkách vůbec nemusí nastat, zatímco základem
hodnocení ČHMÚ jsou reálné výsledky monitorování na stanicích AIM za jednotlivé
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roky v 5-letém období. Pro správní činnost je podle ustanovení bodu 3.6 přílohy č. 15
k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, předepsáno pro
hodnocení úrovně znečištění použití map ČHMÚ konstruovaných v síti 1 x 1 km.
Na základě toho lze považovat údaj o krátkodobých denních koncentracích částic PM10
z modelového hodnocení ATEM za pouze teoretický, nemající přímou souvislost
s reálnou situací.
Z hodnot klouzavého průměru koncentrací znečišťujících látek za období let
2007 - 2011, které jsou uvedeny na str. 39 rozptylové studie vyplývá, že v zájmovém
území jsou dodrženy imisní limity všech sledovaných znečišťujících látek s výjimkou
benzo(a)pyrenu (1,22 ng/m3 oproti imisnímu limitu pro průměrnou roční koncentraci
benzo(a)pyrenu 1,0 ng/m3).
Jak již bylo výše uvedeno, vzhledem k umístění záměru do území, kde je podle
údaje ČHMÚ o klouzavém pětiletém průměru ročních koncentrací benzo(a)pyrenu
(1,22 ng/m3) překračován imisní limit pro průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu
(1,0 ng/m3), se v rámci zpracování posudku (nad rámec dokumentace) doporučuje
s ohledem na ochranu veřejného zdraví kompenzační opatření ve vztahu
k predikovanému imisnímu příspěvku průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu
generovanému posuzovaným záměrem, a to i přesto, že je tento příspěvek vyhodnocen
na úrovni maximálně 0,0003 ng/m3, tedy na úrovni 0,03 % příslušného imisního limitu,
zatímco podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 415/2012 Sb.,
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření vyžadují až od hodnoty
imisního příspěvku vyšší než 1% imisního limitu.
Jak vyplývá z vyžádaných údajů týkajících se opatření ke snížení zátěží životního
prostředí benzo(a)pyrenem, které jsou součástí přílohy tohoto posudku, kompenzační
opatření bude spočívat ve výsadbě dvou stromů (jednoho listnatého a jednoho
jehličnatého stromu o minimálním objemu koruny 4 m3) s cílem odstranit znečištění
ovzduší benzo(a)pyrenem, který je navázán v částicích frakce PM10, resp. frakce
PM2,5. Z těchto údajů je zřejmé, že navržená výsadba dvou stromů v blízkosti nového
objektu dostatečně kompenzuje nárůst emisí vyvolaných jeho provozem (je nutno
kompenzovat nárůst emisí ve výši 18,29 efektivních gramů benzo(a)pyrenu - navržené
stromy kompenzují emise ve výši 230,5 efektivních gramů benzo(a)pyrenu).
Z rozptylové studie vyplývá, že uvedením posuzovaného administrativního centra
do provozu dojde sice v zájmovém území k nárůstu imisních koncentrací látek
znečišťujících ovzduší, ale že tyto vypočtené nárůsty (příspěvky) jsou však velmi malé.
V případě příspěvků k ročním aritmetickým průměrným koncentracím znečišťujících
látek se jedná o max. příspěvek 0,009 µg/m3 NO2 (tj. 0,0225 % imisního limitu),
0,03 µg/m3 částic frakce PM10 (tj. 0,075 % imisního limitu), 0,009 µg/m3 částic frakce
PM2,5 (tj. 0,036 % imisního limitu), 0,002 µg/m3 benzenu (tj. 0,04 % imisního limitu)
a 0,0003 ng/m3 benzo(a)pyrenu (tj. 0,03 % imisního limitu). V případě krátkodobých
příspěvků se jedná o max. hodinový příspěvek 0,2 µg/m3 NO2 (tj. 0,1 % imisního limitu),
max. denní příspěvek 0,38 µg/m3 částic frakce PM10 (tj. 0,76 % imisního limitu) a max.
denní osmihodinový průměr příspěvku 2,2 µg/m3 CO (tj. 0,022 % imisního limitu).
V případě náhradního zdroje elektrické energie (dieselagregátu) bude příspěvek ke
krátkodobým koncentracím činit nejvýše 2,8 µg/m3 NO2 (tj. 1,4 % imisního limitu),
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0,004 µg/m3 částic frakce PM10 (tj. 0,008 % imisního limitu) a 1,4 µg/m3 CO (tj. 0,014 %
imisního limitu).
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu
a benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na průměrné
roční koncentrace (ty totiž nejlépe charakterizují posuzované místo, neboť reflektují
vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo a tedy i vliv četnosti výskytu
krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv emisí, tak průběh meteorologických
parametrů), je zřejmé, že nárůsty imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší
v důsledku provozu administrativního centra prakticky nemohou významným
způsobem ovlivnit situaci ve znečištění ovzduší (vypočtené maximální příspěvky
průměrných ročních koncentrací těchto znečišťujících látek se pohybují v řádu prvních
setin % příslušných imisních limitů).
S ohledem na výsledky rozptylové studie a navržené kompenzační opatření
týkající se benzo(a)pyrenu lze předložený záměr považovat z hlediska ochrany ovzduší
za přijatelný.
Pokud jde o etapu výstavby, jak již bylo výše uvedeno, zásadním aspektem
(přesto, že jde o časově omezenou etapu) je znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími
látkami (TZL), resp. částicemi frakce PM10 a PM2,5, v rámci povrchové prašnosti.
K problematice prašnosti je třeba obecně uvést, že vyčíslení těchto emisí je značně
obtížné a bilanční metody (i následné výpočetní metody znečištění ovzduší) jsou
nepřesné a nespolehlivé. Reálné emise TZL, resp. částic frakce PM10 a PM2,5, jsou totiž
značně variabilní, neboť jsou kromě jiného silně ovlivňovány klimatickými
podmínkami, zejména pak rychlostí větru. Jejich reálná velikost bude dále záviset
zejména na velikosti „aktivních ploch“ (jako zdroje sekundární prašnosti) a vlhkosti
příslušných materiálů. Je proto zřejmé, že velikost těchto emisí může být významně
ovlivněna zejména minimalizováním „aktivních ploch“ a skrápěním nejvíce
exponovaných ploch při nepříznivých klimatických podmínkách (v době velkého
sucha), čištěním vozidel vyjíždějících ze staveniště a popřípadě čištěním komunikací. Při
výstavbě proto bude třeba věnovat náležitou pozornost zejména opatřením k omezení
sekundární prašnosti, a to v rámci souboru technických a organizačních opatření
k ochraně životního prostředí, který bude součástí podrobného plánu organizace
výstavby (organizačními opatřeními lze omezit i vliv na imisní situaci oxidu dusičitého).
Relevantní opatření týkající se ochrany ovzduší jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního
prostředí, který je součástí tohoto posudku.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vliv na hlukovou situaci
Pro hodnocení hlukové situace byla zpracována akustická studie, která je přílohou č. 2
dokumentace.
Fáze výstavby
Stavební činnost proběhne ve 4 fázích, pro 1. a 2. fázi stavební činnost byla navržena
protihluková opatření, aby nedošlo k překročení hygienického limitu hluku ze stavební
činnosti (omezení doby nasazení a počtu stavebních strojů).
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|Z posouzení vyplývá, že i vlivem kumulací možné staveništní dopravy nedojde k překročení
hygienického limitu hluku ze stavební činnosti a příspěvek k akustické situaci se pohybuje
do 0,2 dB.
Fáze provozu
Z rozdílu mezi výhledovou akustickou situací bez obslužné dopravy a s obslužnou dopravou
záměru je patrné, že ve výpočtových bodech umístěných v chráněném venkovním prostoru
staveb se příspěvek k akustické situaci (v roce 2016 a v horizontu naplnění ÚP hl. m. Prahy)
vlivem provozu obslužné dopravy záměru pohybuje maximálně do 0,1 d|B a že záměr
neovlivní akustickou situaci ve svém okolí (použitím tichého povrchu v ulici Ješetická
dochází k celkovému snížení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A).
Při dodržení akustických parametrů stacionárních zdrojů hluku budou v nejbližších
chráněných venkovních prostorech staveb dodrženy hygienické limity hluku z provozu
stacionárních zdrojů.
Vliv na proslunění a denní osvětlení
Pro hodnocení vlivu záměru na proslunění a denní osvětlení okolní zástavby byla zpracována
studie proslunění a studie denního osvětlení, které jsou přílohou č. 6 dokumentace
Doba proslunění u okolní zástavby bude po realizaci záměru vyhovovat požadavkům normy
ČSN 73 4301 (dne 1. března bude nejméně 90 minut, popřípadě ve dnech od 10. února
do 21. března bude průměrná doba proslunění 90 minut).
U posuzovaných obytných místností okolních bytových domů nedojde ke snížení hodnot
činitele denní osvětlenosti pod hodnoty požadované ČSN 73 0580-2. Posuzované kanceláře
okolních administrativních objektů budou mít denní osvětlení vyhovující požadavkům
ČSN 73 0580-4.
Posouzení zpracovatele posudku
S hodnocením vlivů na hlukovou situaci lze s ohledem na výsledky akustické
studie souhlasit.
Intenzita vyvolané obslužné dopravy administrativního centra je z hlediska
hlukové situace nevýznamná (a to i vzhledem k dalšímu rozpadu dopravy na širší
komunikační síti) a sama o sobě s rezervou splňuje příslušné hygienické limity hluku.
Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h na všech
komunikacích a s tichým povrchem na ulici Ješetická pouze z obslužné dopravy se
pohybují v rozmezí 31,6 – 46,3 dB (na komunikacích I. a II. třídy se vypočtená
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,16h pouze z obslužné dopravy pohybuje
v rozmezí 19,5 – 44,0 dB; na komunikacích III. třídy se vypočtená ekvivalentní hladina
akustického tlaku A LAeq,16h pouze z obslužné dopravy a s tichým povrchem na ulici
Ješetická pohybuje v rozmezí 18,4 – 46,2 dB). Příspěvky záměru (z obslužné dopravy)
k hlukové situaci jsou přitom nulové nebo max. 0,1 dB a podle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, při
hodnocení změny hlukového ukazatele nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich
rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.
Rovněž stacionární zdroje hluku a dále i provoz na vjezdu do podzemních garáží
s rezervou splňují příslušné hygienické limity hluku (vypočtené hodnoty ekvivalentních
hladin akustického tlaku A LAeq,8h z provozu stacionárních zdrojů se v denní době
pohybují v rozmezí 31,4 – 41,5 dB, v noční době se vypočtené hodnoty ekvivalentních
hladin akustického tlaku A LAeq,1h pohybují v rozmezí 15,3 – 26,4 dB; vypočtené hodnoty
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ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,8h na vjezdu do podzemních garáží se
v denní době pohybují v rozmezí 12,6 – 37,2 dB).
Pokud se jedná o etapu výstavby, jak již bylo výše uvedeno, vzhledem k umístění
záměru v blízkosti bytové zástavby bude nezbytné, aby se v rámci další přípravy záměru
(při řešení plánu organizace výstavby) a při vlastní výstavbě důsledně respektovala
protihluková opatření navržená v akustické studii s tím, že s příslušným orgánem
ochrany veřejného zdraví bude dohodnut systém průběžných kontrol
stimulující dodržování protihlukových opatření v etapě výstavby (tento postup se jeví
jako přijatelnější než orientace na řešení časově omezeného povolení k překročení
hygienického limitu pro hluku ze stavební činnosti).
Relevantní opatření týkající se omezení hlukové zátěže jsou zahrnuta do
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
K dalším aspektům v této části dokumentace, tj. hodnocení vlivů záměru na
proslunění a denní osvětlení nejsou zásadní připomínky (z příslušných studií vyplývá, že
budou dodrženy normové hodnoty).
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Z hlediska problematiky vod nebude výstavba ani provoz záměru představovat riziko pro
životní prostředí v daném území (je nutné respektovat navržená ochranná opatření).
Posouzení zpracovatele posudku
K této části dokumentace nejsou vzhledem k charakteru záměru, který
neprodukuje průmyslové odpadní vody (jedná se o produkci běžných splaškových vod
a srážkových vod) a napojení na veřejnou kanalizaci a ÚČOV zásadní připomínky.
V případě splaškových vod ze stravovacího zařízení se počítá s instalací vhodného
odlučovače tuků s tím, že odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace budou
splňovat limity jakosti vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem
hl. m. Prahy. V případě srážkových vod se doporučuje, aby v rámci další přípravy
záměru byla dořešena retence části srážkových vod a jejich využití k zálivce zeleně.
Pokud jde o etapu výstavby, jak již bylo výše uvedeno, bude popřípadě nutno
dořešit způsob čištění, resp. zneškodnění podzemní a srážkové vody ze stavební jámy.
Relevantní opatření týkající se ochrany vod jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který
je součástí tohoto posudku.
D.I.5. Vlivy na půdu
Z hlediska problematiky půd nebude výstavba ani provoz záměru představovat riziko pro
životní prostředí v daném území (je nutné respektovat navržená ochranná opatření).
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Posouzení zpracovatele posudku
K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru a jeho umístění
připomínky (zemědělský půdní fond ani pozemky určené k plnění funkcí lesa nemohou
být ovlivněny).
Pokud jde o výkopovou zeminu, je třeba provést ověření případné kontaminace
zeminy a na základě výsledků řešit nakládání se zeminou. Riziko kontaminace půdy při
výstavbě je třeba minimalizovat preventivními opatřeními řešenými v rámci plánu
organizace výstavby.
Relevantní opatření týkající se ochrany půdy jsou v rámci opatření
k ochraně vod zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát
hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizací záměru dojde k zásahu do horninového prostředí (výkop stavební jámy pro základy
objektu). Vliv lze označit za lokální a z hlediska životního prostředí nevýznamný.
Z hlediska problematiky horninového prostředí a přírodních zdrojů nebude výstavba ani
provoz záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území (je nutné respektovat
navržená ochranná opatření).
Posouzení zpracovatele posudku
K hodnocení v této části dokumentace nejsou vzhledem k charakteru záměru
a jeho umístění připomínky (záměrem není dotčeno žádné ložisko nerostných surovin,
chráněné ložiskové území nebo dobývací prostor).
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Z hlediska vlivu na flóru, faunu a ekosystémy lze záměr doporučit k realizaci.
Posouzení zpracovatele posudku
K hodnocení v této části dokumentace nejsou s ohledem na lokalizaci záměru
připomínky (jedná se o urbanizované území tvořené zpevněnými plochami bez
vegetace).
Relevantní opatření týkající se zeleně jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který
je součástí tohoto posudku.
D.I.8. Vlivy na krajinu
Pro hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz byla zpracována studie vlivu na krajinný ráz,
která je přílohou č. 5 dokumentace.
Záměr nemá podstatnější vliv na identifikované znaky a hodnoty přírodní charakteristiky,
kulturní a historické charakteristiky, ani na znaky estetických hodnot včetně harmonického
měřítka a harmonických vztahů.
Navrhovaný záměr nepředstavuje zásah do zákonných kritérií podle § 12 zákona
č. 114/1992 Sb. a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny.
Je v souladu s požadavky ochrany krajinného rázu hl. m. Prahy.
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Posouzení zpracovatele posudku
K hodnocení v této části dokumentace nejsou s ohledem na výsledky studie vlivu
na krajinný ráz zásadní připomínky. Jedná se o plně urbanizované území v rámci
kterého jde spíše o aspekty týkající se urbanismu a architektonického řešení, tedy
aspekty, které přímo nesouvisí s posuzováním podle zákona č. 100/2001 Sb. (stavby
v urbanizovaném prostředí velkoměsta mají přirozenou ambici výrazově zaujmout,
neboť tato snaha je architektuře vlastní - stavba není disturbancí, u které by na vstupu
byla apriori žádoucí eliminace vizuálního dopadu).
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Nedojde k dotčení
movitých ani nemovitých kulturních památek. Podle vydaného závazného stanoviska
Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče, je záměr z hlediska zájmů státní památkové
péče přípustný bez připomínek.
Záměr si vyžádá zásah do hmotného majetku (odstranění zpevněných ploch, přeložení
inženýrských sítí).
Přímo v zájmovém území nebyly žádné archeologické nálezy doloženy, jejich přítomnost
však vyloučit nelze.
Posouzení zpracovatele posudku
K této části dokumentace nejsou vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění
připomínky.
Relevantní opatření týkající se event. archeologických nálezů je zahrnuto do
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti
a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Vliv záměru z hlediska velikosti ovlivněného území je lokální. Přímo dotčeno bude území
v bezprostřední blízkosti záměru.
Vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo mají lokální charakter, nedojde k zásadní negativní
změně poměrů v území, které by výrazně ovlivnily míru jeho zatížení.
Záměr nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.
Posouzení zpracovatele posudku
Vzhledem k charakteru záměru (zejména pak s ohledem na rozsah vyvolané
dopravy související s provozem administrativního centra) lze s provedeným hodnocením
v zásadě souhlasit.
Posuzovaný záměr při realizaci navržených opatření k ochraně životního
prostředí prakticky neovlivní, resp. minimálně ovlivní, živočichy a rostliny, ekosystémy,
půdu, horninové prostředí, vodu, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek
a kulturní památky. Ovlivní sice ovzduší a hlukovou situaci, avšak ovlivnění ovzduší je
z hlediska velikosti příspěvku k imisnímu pozadí přijatelné a kompenzovatelné,
ovlivnění hlukové situace při provozu je nevýznamné a v části území pozitivní, ovlivnění
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hlukové situace v rámci etapy výstavby je technickými a organizačními opatřeními
řešitelné. Vlivy posuzovaného záměru na uvedené složky a charakteristiky životního
prostředí se tak promítají i do nevýznamného ovlivnění veřejného zdraví.
Za předpokladu realizace podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného
zdraví rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou vlivy posuzovaného
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví celkově přijatelné.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou
spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Obecně lze identifikovat potenciální rizika poruchy technologického zařízení, požáru,
exploze, úniku nebezpečných látek, úrazu elektrickým proudem, vzdutí hladin podzemní
vody, povodně či teroristického útoku. Největší nebezpečí pro širší okolí může nastat při
vzniku většího požáru. Rozsáhlejší vliv může mít únik nebezpečných látek do podzemních
a povrchových vod.
Fáze výstavby
Během stavby může být podzemní i povrchová voda a horninové prostředí kontaminováno
úniky ropných látek.
Fáze provozu
Pro prevenci všech havarijních a nestandardních stavů je třeba dodržovat provozní
a manipulační řády.
Posouzení zpracovatele posudku
Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění nejsou k této části dokumentace
zásadní připomínky (běžný provoz administrativního centra nebude představovat žádná
významná rizika).
Relevantní opatření k prevenci environmentálních rizik jsou zahrnuta do
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
V této části dokumentace jsou rekapitulována opatření k ochraně životního prostředí
a veřejného zdraví vyplývající z hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
provedeného v dokumentaci.
Posouzení zpracovatele posudku
Navržená opatření v dokumentaci jsou na základě posouzení v rámci příprav
posudku a s ohledem na obdržená vyjádření event. zpřesněna a doplněna s tím, že
opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů, které musí oznamovatel
respektovat, nejsou v obecné poloze v rámci podmínek návrhu stanoviska reflektována.
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Relevantní opatření týkající se prevence a omezení potenciálních nepříznivých
vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který
je součástí tohoto posudku.
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
V dokumentaci je uveden přehled použitých podkladů a metod prognózování vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Posouzení zpracovatele posudku
Přístupy při zpracování dokumentace odpovídají charakteru posuzovaného
záměru a jeho umístění. Zvýšená pozornost byla s ohledem na potenciální vlivy záměru
věnována zejména hlukové situaci a znečištění ovzduší. Predikce vlivů na životní
prostředí je v dokumentaci řešena s využitím standardních matematických modelů
a metodik (v přílohové části dokumentace jsou k dispozici akustická studie a rozptylová
studie, které jsou založeny na dopravně inženýrských podkladech společnosti
CITYPLAN spol. s r.o.). Tyto studie pak byly základním podkladem pro integrující
hodnocení zdravotních rizik založené na standardních metodických postupech.
Adekvátní pozornost byla věnována i dalším aspektům spojeným s posuzovaným
záměrem, především pak vlivu budovy administrativního centra na krajinný ráz a vlivu
budovy administrativního centra na denní osvětlení a proslunění okolní zástavby
(v přílohové části dokumentace je k dispozici studie vlivu stavby na krajinný ráz, studie
denního osvětlení a studie proslunění).
Dokumentace se soustřeďuje na rozhodující aspekty spojené s posuzovaným
záměrem a odpovídá zásadním požadavkům správné praxe hodnocení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které s vyskytly při zpracování
dokumentace
Nebyl znám dodavatel stavby a zásady organizace výstavby mohou být dále zpřesněny.
Ve vztahu k použitým intenzitám dopravy na posuzovaných komunikacích plyne neurčitost ze
stanovení koeficientů pro výpočet intenzit a přerozdělení dopravy. Faktorem, který omezuje
přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného provozu na komunikační
síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho emisní parametry
na základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v ČR.
Posouzení zpracovatele posudku
Celkově lze uvést, že při zpracování dokumentace se nevyskytly žádné zásadní
nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit výsledky
hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedeného v dokumentaci.
V rámci dokumentace byly soustředěny všechny relevantní dostupné údaje
týkající se posuzovaného záměru, které umožňují uzavřít proces posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb.
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Precizace řešení záměru (včetně záležitostí týkajících se ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví) bude předmětem další přípravy záměru pro následná
řízení k povolení záměru, a to i na základě požadavků rezultujících z posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb., které jsou formulovány jako podmínky k ochraně
životního prostředí a veřejného zdraví.
ČÁST E dokumentace
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je z hlediska technického řešení a architektonicko-stavební koncepce posuzován
v jedné variantě (v dokumentaci jsou řešeny jednotlivé časové horizonty stavů v území, které
nejsou v pravém smyslu variantami).
Posouzení zpracovatele posudku
Záměr je v dokumentaci předložen jako invariantní s tím, že vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví jsou v relevantních aspektech hodnoceny ve vztahu k nulové
variantě (tj. bez realizace předloženého záměru), která tak představuje zároveň
variantu referenční.
Protože podle zákona č. 100/2001 Sb. není zpracování variant řešení záměru
obligatorní, předložené řešení záměru v dokumentaci je možno považovat s ohledem na
charakter záměru a jeho umístění za dostačující k uzavření posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb.
ČÁST F dokumentace
ZÁVĚR
V této části dokumentace je provedena rekapitulace základních údajů o záměru a zásadních
zjištění v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s tím, že záměr lze při
respektování navrhovaných opatření doporučit k realizaci.
Posouzení zpracovatele posudku
Se závěrem dokumentace se lze ztotožnit za předpokladu realizace podmínek
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultujících z posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb., tj. přijatelnost záměru je v rámci zpracování tohoto posudku
spatřována nejen za předpokladu respektování opatření navržených v dokumentaci, ale
i opatření, která jsou jako podmínky zahrnuta do návrhu stanoviska pro příslušný
úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který je součástí tohoto
posudku.
ČÁST G dokumentace
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Je uvedeno shrnutí základních údajů o záměru a jeho vlivech na životní prostředí a veřejné
zdraví.
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Posouzení zpracovatele posudku
K této části dokumentace nejsou připomínky (všeobecné shrnutí odpovídá
zjištěním v rámci hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
provedeného v dokumentaci).

3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť
záměr byl v dokumentaci předložen jako invariantní.

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou
spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.
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III.

POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ
STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Technické řešení záměru včetně dopravní obslužnosti je s ohledem na charakter
záměru pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v dokumentaci
dostačujícím způsobem popsáno.
Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních
předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná následná správní
řízení k povolení záměru, a to i na základě požadavků rezultujících z posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb., které jsou formulovány jako podmínky k ochraně životního
prostředí a veřejného zdraví.

IV.

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

S navrženými opatřeními v dokumentaci se souhlasí s tím, že jsou ve vazbě na
vyjádření obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci zpracování posudku event.
zpřesněna a doplněna s tím, že opatření vyplývající z obecně závazných právních
předpisů, které musí oznamovatel respektovat, nejsou v obecné poloze v rámci
podmínek návrhu stanoviska reflektována.
Relevantní opatření týkající se prevence a omezení potenciálních nepříznivých
vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který
je součástí tohoto posudku. Jako zásadní je třeba považovat protihluková opatření
a opatření k ochraně ovzduší.
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V.

VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI

Zpracovateli tohoto posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu, Magistrátu
hl. m. Prahy, odboru životního prostředí, předána vyjádření obdržená k oznámení záměru
a k dokumentaci podle § 6, resp. § 8 zákona č. 100/2001 Sb. Vzhledem k tomu, že vyjádření
obdržená k oznámení záměru byla překonána vyjádřeními obdrženými k dokumentaci, jsou
v tomto posudku vypořádána vyjádření obdržená k dokumentaci.
1. Vyjádření hl. m. Prahy
(ze dne 2. 9. 2013)
Podstata vyjádření
Záměr nelze v dané podobě akceptovat. Návrh nerespektuje požadované podmínky
hl. m. Prahy – Útvaru rozvoje hl. m. Prahy z hlediska uspořádání parteru a veřejného prostoru
u křižovatky Budějovická - Olbrachtova - Vyskočilova, resp. Vyskočilova - Ješetická
(maximální zastavěnou plochu parteru Útvar rozvoje hl. m. Prahy definoval „Zákresem
záměru do 3D modelu“, který byl součástí vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy k záměru na
výstavbu objektu v předmětné lokalitě). V dalších fázích projektové přípravy je třeba:
1. Upravit návrh záměru a respektovat podmínky stanovené hl. m. Prahou – Útvarem rozvoje
hl. m. Prahy z hlediska rozsahu parteru a prostorového řešení stavby.
2. Projednat se společností Telefónica Czech Republik a.s. kolize navrhované stavby
s kabelovodem a návrh řešení doplnit do dokumentace.
Vypořádání vyjádření
Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve se uvádí, že se jedná o aspekty týkající se
urbanismu a architektonického řešení, které přímo nesouvisí s posuzováním podle
zákona č. 100/2001 Sb. (urbanistické hledisko, stejně jako architektonické, není
primárně předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. - uspořádání parteru
a veřejného prostoru nemůže zásadním způsobem ovlivnit výsledky hodnocení vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví provedeného v dokumentaci). Tyto aspekty proto
musí být řešeny, resp. precizovány, v rámci další přípravy záměru ve vztahu
k následným řízením k povolení záměru.
K jednotlivým požadavkům se přesto dále uvádí následující.
ad 1. Pokud se jedná o požadavky Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (formulované ve
vyjádření č.j.: 5952/12vl. ze dne 5. 6. 2012):
Záměr respektuje požadavek Útvaru rozvoje hl. m. Prahy z hlediska maximálně
volného parteru v prostoru pod objektem. Ustoupená část hmoty objektu
v rozsahu 1. a 2. nadzemního podlaží respektuje i požadovanou uliční čáru
k protilehlému objektu Trianon. Požadavek na ustoupení jižního průčelí objektu
i v dalších nadzemních podlažích na úroveň stavební čáry objektu Trianon
o cca 4 m se nejeví jako opodstatněný, a to jak z hlediska dálkových pohledů, tak
i z hlediska vnímání lokality Budějovického náměstí. V dálkových pohledech se
dominantně projevují především výškové budovy na Pankrácké pláni a stavby
kolem Budějovického náměstí pouze dokreslují celkové panorama, ale
nestrhávají na sebe hlavní pozornost. Ustoupení jižního průčelí objektu o cca 4 m
se proto v panoramatu prakticky vůbec neprojeví. Pokud jde o vnímání lokality
Budějovického náměstí, ve vyjádření se nereflektuje skutečnost, že návrh počítá
s ustoupením 1. a 2. nadzemního podlaží (oproti vyšším podlažím) v celém
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parteru. Při jižním průčelí tak vzniká krytý veřejný prostor o šířce téměř 7 m
a 2,2 m široký nekrytý chodník, který lze považovat z hlediska předpokládané
frekvence pohybu osob a kompozice místa za adekvátní. V 1. a 2. nadzemním
podlaží tak bude stavební čára administrativního centra cca o 1 m (myšleno
směrem dále od ulice Budějovická) za hranicí budovy Trianon a není tudíž důvod
hranici dále posouvat (posunutím ještě o další 4 m by se uliční fronta naopak
stala roztříštěnou a špatně čitelnou).
V této souvislosti se uvádějí názory odborníků, kteří návrh (studii) objektu
administrativního centra posuzovali.
JUDR., PhDr. Jiří Plos (odborný poradce, pedagog FA ČVUT v Praze a FUS TU v Liberci):
„Posuzovaný návrh „Administrativního Centra Budějovická – Vyskočilova“ v Praze 4 v urbánním
prostoru Pankrácké pláně považuji jak z hledisek urbánních, tak z hledisek památkové péče a obecně
architektonických (a to do té míry, do jaké je možné vzhledem ke stadiu předprojektové přípravy tuto
stavbu posoudit) za akceptovatelný a nekonfliktní. Jeho realizaci lze doporučit.“
Zdeněk Lukeš (historik architektury):
„Domnívám se, že předkládaná studie novostavby je zpracována kvalitně, s ohledem na urbanistické
hodnoty daného území.“
doc. Ing. arch. Václav Aulický (autorizovaný architekt ČKA):
„Návrh „Administrativního Centra Budějovická – Vyskočilova“ v Praze 4 považuji jak z hlediska
místních, tak celoměstských souvislostí za nekonfliktní a přínosný.“

Pokud se jedná o zachování podmínek pro výhledovou realizaci tramvajových
tratí v ulicích Olbrachtova, Vyskočilova i Budějovická, budou předmětem řešení
v rámci další přípravy záměru. Podle sdělení Útvaru rozvoje hl. m. Prahy
neexistuje grafický návrh tramvajové trati na ulici Budějovická (není obsažen
v územním plánu) a stavba má být připravena pouze z technického hlediska
založení stavby (bludné proudy apod.).
Relevantní opatření týkající se zachování podmínek pro výhledovou realizaci
tramvajových tratí je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný
úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který je součástí tohoto
posudku.
ad 2. Kolize stavby s kabelovodem společnosti Telefónica Czech Republik a.s. je
standardně předmětem řešení v rámci územního řízení (kabelovod bude přeložen
mimo pozemek investora).
Relevantní opatření týkající se řešení kolize navrhované stavby s kabelovodem
společnosti Telefónica Czech Republik a.s. je zahrnuto do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního
prostředí, který je součástí tohoto posudku.
Protože dokumentace je v rámci posuzovaní podle zákona č. 100/2001 Sb.
prakticky již uzavřeným dokumentem, bude příslušné řešení promítnuto do
dokumentace záměru pro územní řízení, resp. projektové dokumentace pro
stavební povolení.
2. Vyjádření Městské části Praha 4
(zn.: P4-2R4-1022/2013/OKAS/MRAC ze dne 15. 8. 2013)
Podstata vyjádření
Rada Městské části Praha 4 požaduje, aby do projektové dokumentace pro územní řízení
a byly zapracovány následující požadavky:
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1. Stavebně uvolněnou plochu v podloubí kolem objektu ponechat jako veřejný prostor,
který zvětšuje rozptylovou plochu pro chodce u přechodů přes křižovatku ulic
Vyskočilova a Budějovická.
2. Při severozápadní hranici pozemku zajistit pěší veřejný průchod mezi ulicemi
Budějovická a Ješetická ke zlepšení propojení obou ulic pro obyvatele panelových domů
v Ješetické ulici.
3. Do přízemí budovy umístit komerční plochy.
4. V rámci řešení parteru realizovat umístění kontejnerové zeleně, která by zůstala v trvalé
pravidelné údržbě vlastníka budovy.
5. Při výstavbě učinit všechna opatření k minimalizaci negativních dopadů na přilehlé území
a zajistit bezpečný provoz a obslužnost v dotčeném území.
Vypořádání vyjádření
Veškeré požadavky Městské části Praha 4 jsou v záměru zapracovány. K jednotlivým
požadavkům, jejichž řešení může být dále precizováno v dokumentaci záměru pro
územní řízení, resp. projektové dokumentaci pro stavební povolení, se uvádí následující.
ad 1. Řešení plochy v podloubí kolem objektu je zřejmé z výkresu č. 10 přílohy č. 7
dokumentace.
ad 2. Řešení severozápadní plochy v podloubí objektu je zřejmé z výkresu č. 10 přílohy
č. 7 dokumentace.
ad 3. Umístění komerčních ploch je zřejmé z výkresu č. 10 přílohy č. 7 dokumentace.
ad 4. Umístění kontejnerové zeleně, která bude v trvalé pravidelné údržbě vlastníka
budovy je zřejmé z výkresu č. 10 přílohy č. 7 dokumentace.
ad 5. Relevantní opatření týkající se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví,
včetně zajištění bezpečného provozu a obslužnosti v dotčeném území jsou
zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m.
Prahy, odbor životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
3. Vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy, pobočky Praha - jih
(č.j.: HSHMP – 34994/2013 Pol/2080 ze dne 15. 8. 2013)
Podstata vyjádření
Závěry studií (akustické studie a vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví) a jejich hodnocení se
soustřeďují pouze na varianty bez a s novým objektem. Varianta, která zhodnotí stav
s parkovacím stáním pro min. 160 aut (podle obecných technických požadavků na výstavbu)
není v dokumentaci obsažena. Proto závěry studií a jejich hodnocení uvedené v dokumentaci
nelze přijmout.
1. Vliv na zdraví nebude až tak malý, jak je uváděno, neboť s vysokou pravděpodobností by
došlo k zvýšenému pohybu automobilů, které budou hledat možnost parkování v oblasti
s možností parkování zcela vyčerpanou.
2. V kapacitě plánovaného Parkovacího domu Budějovická, kde má být pronajato
zbývajících 90 parkovacích míst a který v současné době nemá pravomocné územní
rozhodnutí, nebylo s pronájem parkovacích míst pro jiné investory z okolí uvažováno.
Kapacita byla stanovena pouze pro potřeby areálu polikliniky Budějovická, tj. vlastní
polikliniku, provozy v objektu garáží a úřady tam nově umístěné. Pronájmem parkovacích
míst by došlo k deficitu nezbytného počtu parkovacích stání a k dalšímu úplně
zbytečnému přitížení ulice Antala Staška a blízkého okolí, což je nepřípustné. Navíc
územní rozhodnutí na tuto stavbu je v současné době předmětem soudního řízení.
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3. Návrhy řešící ochranu obyvatel okolních objektů při výstavbě před nadměrným zatížením
z výstavby jsou nepřijatelné, protože žádná firma, která bude vázána smlouvou
s termínem dokončení stavby, nepřestane těžit jámu z důvodu sucha a tím nadměrné
prašnosti nebo neomezí vrtání pilot na 5 hodin za den, když pracovní doba je 14 hodin,
udržet cirkulárku stále za protihlukovou stěnou je téměř vyloučeno, jak vidíme na
ostatních okolních stavbách, atd. Automaticky uvažovat o vydání časově omezené
výjimky pro hluk ze stavební činnosti není akceptovatelné.
Vypořádání vyjádření
Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve se uvádí, že počet 70 parkovacích stání
v podzemních garážích byl stanoven na základě povolení výjimky z ustanovení čl. 10
odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na
výstavbu v hl. m. Praze, vydané rozhodnutím Úřadu městské části Praha 4, odboru
stavebního (č.j.: P4/060857/12/OST/JARY ze dne 12. 7. 2012), které nabylo právní moci
dne 17. 7. 2012. Toto rozhodnutí bylo vydáno zejména vzhledem ke skutečnosti, že od
doby, kdy vstoupila uvedená vyhláška v účinnost (dnem 1. 1. 2000), došlo de facto
k reálnému posunu tehdy stanovené hranice mezi zónami 3 a 4 (vyznačenými
v mapovém podkladu v příloze č. 1a „Zóny a spádová území stanic metra“ uvedené
vyhlášky), které jsou podle čl. 10 odst. 2 uvedené vyhlášky určující pro výpočet počtu
odstavných a parkovacích stání (s použitím koeficientů pro zónu 4 vychází pro
posuzovaný záměr 160 stání, s použitím koeficientů pro zónu 3 pak 64 stání).
V této souvislosti se uvádí, že text uvedený na str. 29 dokumentace: „Jedním z bodů
odůvodnění rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy je skutečnost, že v případě, že by
v budoucnu nastal jakýkoliv nepředvídatelný vývoj v této části území a byla by potřeba
parkovacích míst větší, má investor smluvně rezervováno dalších 90 PS v připravovaném
parkovacím době Budějovická u Městského úřadu Praha 4 (smlouva o smlouvě budoucí
o nájmu parkovacích míst ze dne28. 7. 2011).“ je nepatřičný, neboť původně zamýšlená
orientace na zajištění parkovacích stání (v nejranější fázi přípravy záměru) již byla
překonána. Naopak v předmětném rozhodnutí bylo ve věci parkování v připravovaném
parkovacím domě Budějovická uvedeno, že tento parkovací dům se podle platného
územního plánu nachází ve funkční ploše VV - veřejné vybavení, kde garáže pro osobní
automobily jsou doplňkovým funkčním využitím daného území pro uspokojení potřeb
území vymezeného danou funkcí a jejich využití pro jiné území by bylo v rozporu
s územním plánem. Proto s ohledem na velmi kvalitní obsluhu zájmové lokality
posuzovaného záměru veřejnou hromadnou dopravou byla další příprava záměru
orientována výhradně na 70 parkovacích stání zajištěných v podzemních garážích
objektu administrativního centra. Záměr pak bude při předpokládané obrátkovosti
osobních aut 1,5 generovat 105 jízd osobních automobilů v každém směru za den
(v denní době).
Pokud jde o použitou obrátkovost osobních aut (1,5), kromě předpokládané
administrativy s malou návštěvností byly vzaty do úvahy i zkušenosti z provozu
obdobných objektů (v tomto směru je obrátkovost 1,5 stanovena s rezervou).
Administrativa s malou návštěvností (tj. 1 stání na 35 m2) byla zvolena s ohledem na
předpokládanou administrativu, tj. podle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy,
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, - ředitelství
podniků, projekční ateliéry, instituce (a nikoliv s ohledem na administrativu pro
veřejnost, tj. podle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, - instituce celoměstského nebo
nadměstského významu, instituce místního významu, banka, pojišťovna, pošta).
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K jednotlivým záležitostem se dále uvádí následující.
ad 1. Hodnocení zdravotních rizik hluku a vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na
veřejné zdraví, která jsou přílohou č. 4 dokumentace, jsou proto korektní.
Pokud jde o problematiku parkování v zájmové oblasti, je třeba konstatovat, že
na území Městské části Praha 4 byl zvolen, resp. dosud platí, liberální přístup,
zatímco hl. m. Praha se orientuje na systém zón placeného stání (nejprve zaveden
od roku 1996 v Městské části Praha 1 na území na pravém břehu Vltavy).
V současné době platí tyto zóny na území městských částí Praha 1, 2, 3, 7 a na
části území Městské části Praha 16. Nově by měl být tento systém rozšířen, a to
i na území Městské části Praha 4. Rozšíření tohoto systému na území Městské
části Praha 4 lze z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví
jednoznačně doporučit, neboť přináší omezení osobní automobilové dopravy
včetně zlepšení situace pro parkování, především pak pro rezidenty (doporučení
však nelze při posuzování předloženého záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
formulovat jako opatření v rámci podmínek návrhu stanoviska pro příslušný
úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, neboť tato opatření
jsou směrována výhradně vůči oznamovateli záměru). Z věcného hlediska je však
zřejmé, že zavedení systému zón placeného stání na území Městské části Praha 4
napomůže řešit dopravní situaci s příznivým vlivem na životní prostředí, a to
i v zájmové oblasti posuzovaného záměru, resp. v širším okolí stanice metra
Budějovická, které je navíc s ohledem na krátké napojení na ulici 5. května
(magistrálu) využíváno prakticky jako záchytné parkoviště ve vztahu ke stanici
metra Budějovická.
ad 2. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený úvodní komentář
tohoto vypořádání vyjádření, resp. i komentář v bodě ad 1. tohoto vypořádání
vyjádření.
ad 3. Pokud se jedná o etapu výstavby, vzhledem k umístění záměru v blízkosti bytové
zástavby bude nezbytné, aby se v rámci další přípravy záměru (při řešení plánu
organizace výstavby) a při vlastní výstavbě důsledně respektovala protihluková
opatření navržená v akustické studii s tím, že s příslušným orgánem
ochrany veřejného zdraví bude dohodnut systém průběžných kontrol
stimulující dodržování protihlukových opatření v etapě výstavby (tento postup se
jeví jako přijatelnější než orientace na řešení časově omezeného povolení
k překročení hygienického limitu pro hluku ze stavební činnosti).
V případě podstatných změn týkajících se zdrojů hluku v etapě výstavby,
tj. změn oproti akustické studii pro hluk z výstavby předložené v rámci
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., bude zapotřebí zajistit zpracování nové
akustické studie pro hluk z výstavby s orientací na konkrétní technická
a organizační opatření tak, aby bylo zajištěno plnění hygienických limitů hluku
ze stavební činnosti podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Relevantní opatření týkající se zdrojů hluku jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního
prostředí, který je součástí tohoto posudku.
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4. Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Praha
(č.j.: ČIŽP/41/IPP/1214624.002/13/PPA ze dne 20. 8. 2013)
Podstata vyjádření
a) Z hlediska odpadového hospodářství nejsou k dokumentaci zásadní připomínky.
b) Z hlediska ochrany ovzduší nejsou k záměru podstatné připomínky.
c) Z hlediska ochrany vod jsou k záměru následující připomínky:
1. Při výstavbě je uvažováno o přečerpávání dešťových a podzemních vod po odsazení
pevných částic do stávající kanalizace, čímž dojde k zatížení ÚČOV balastními
vodami. Při provozu je uvažováno s napojením splaškových i srážkových vod na
kanalizační stoku. Vzhledem k tomu, že ÚČOV, budovaná v 60. letech minulého
století, má provozní i technické problémy, vyplývá z toho následné ovlivnění
povrchových vod. Požaduje se proto doplnění dokumentace o hodnocení vlivu nárůstu
odpadních vod na provoz ÚČOV a následné ovlivnění povrchových vod.
2. Připojení objektu na veřejnou kanalizaci je nutno projednat s provozovatelem
kanalizace.
d) Z hlediska ochrany přírody nejsou k záměru žádné připomínky.
Vypořádání vyjádření
ad a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad b) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad c) K jednotlivým připomínkám se uvádí následující.
1. Pokud se jedná o etapu výstavby, bude popřípadě nutno dořešit způsob
čištění, resp. zneškodnění podzemní a srážkové vody ze stavební jámy (pokud
nebude prokázáno splnění limitů jakosti vypouštěných odpadních vod
stanovené kanalizačním řádem hl. m. Prahy).
V případě provozu budou splaškové vod ze stravovacího zařízení vedeny přes
vhodný odlučovač tak, aby odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace
splňovaly limity jakosti vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním
řádem hl. m. Prahy (v případě srážkových vod se doporučuje, aby v rámci
další přípravy záměru byla dořešena retence části srážkových vod a jejich
využití k zálivce zeleně).
Ve vztahu k ÚČOV se uvádí, že množství odpadních vod a produkované
znečištění jak v etapě výstavby, tak i při provozu administrativního
centra je prakticky v rámci fluktuace hodnot množství odpadních vod
a produkovaného znečištění v nátoku na ÚČOV a speciální hodnocení vlivu
na provoz ÚČOV a vlivu na vodní tok se jeví jako bezpředmětné
(navíc očekávané množství odpadních vod a produkované znečištění při
provozu administrativního centra nelze považovat za absolutní nárůst
v rámci hl. m. Prahy - ve značné míře se bude jednat o přesun již
produkovaného množství odpadních vod a znečištění v rámci jednoho
kanalizačního systému).
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Relevantní opatření týkající se ochrany vod jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
2. Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že se jedná o požadavek
vyplývající z obecně závazného právního předpisu, který musí oznamovatel
respektovat (opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů
proto nejsou v obecné rovině v rámci podmínek návrhu stanoviska
reflektována).
ad d) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
5. Vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru životního prostředí
(SZn.: S-MHMP-1328333/2012/4/OZP/VI ze dne 9. 10. 2013)
Podstata vyjádření
a) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nejsou k dokumentaci připomínky.
b) Z hlediska lesů a lesního hospodářství nejsou k dokumentaci připomínky.
c) Z hlediska nakládání s odpady nejsou k dokumentaci připomínky.
d) Z hlediska ochrany ovzduší se uvádí následující.
1. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je umisťování záměrů obsahujících
zdroje znečišťování ovzduší možné za určitých podmínek (bez realizace či s realizací
kompenzačních opatření) i do území, kde je zaznamenáno překročení některého
z imisních limitu s dobou průměrování kalendářní rok. V předmětném území dochází
k překračování imisního limitu roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Kompenzační
opatření v daném případě není nutno ukládat, jelikož nejsou naplněna příslušná
kritéria pro jejich uplatňování podle cit. zákona. Vypočítané příspěvky k roční
průměrné imisní koncentraci benzo(a)pyrenu vlivem provozu záměru činí dle
rozptylové studie 0,0003 ng/m3, tedy pouze 0,03 %. To je o dva řády méně než
rozhodná výše příspěvku zdroje alespoň 1 % ročního imisního limitu (jak stanoví
platná právní úprava).
2. Značnou disproporci u denních koncentrací PM10 mezi výsledky modelového
hodnocení ATEM a hodnotami prezentovanými ve čtvercové síti ČHMÚ je možné
přičíst skutečnosti, že model ATEM generuje koncentrace na bázi vstupních podkladů
za jeden kalendářní rok a zároveň za předpokladu kombinace nejvyšších možných
emisí a nejhorších možných rozptylových podmínek, která v reálných podmínkách
vůbec nemusí nastat, zatímco základem hodnocení ČHMÚ jsou reálné výsledky
monitorování na stanicích AIM za jednotlivé roky v 5-letém období. Pro správní
činnost je pak dle ustanovení bodu 3.6 přílohy č. 15 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.
předepsáno pro hodnocení úrovně znečištění použití map ČHMÚ konstruovaných
v síti 1 km x 1 km. Na základě toho lze považovat údaj o denních koncentracích PM10
z modelového hodnocení ATEM za pouze teoretický, nemající přímou souvislost
s reálnou situací.
3. Vyhodnocení imisní příspěvky k průměrné roční koncentraci sledovaných látek
prokazují velmi nízký vliv provozu navrhované administrativní budovy na kvalitu
ovzduší. Na základě toho a výše uvedených skutečností považuje orgán ochrany

36

ovzduší umístění záměru za přijatelné. K samotné dokumentaci se konstatuje, že
hodnocení bylo provedeno v dostatečném rozsahu a kvalitě.
e) Z hlediska ochrany přírody a krajiny nejsou k dokumentaci připomínky.
f) Z hlediska myslivosti nejsou k dokumentaci připomínky.
g) Z hlediska ochrany vod se uvádí následující.
1. V dokumentaci chybí ve fázi provozu uvést požadavek na vypracování havarijního
plánu pro užívání stavby po jejím dokončení.
2. Do podmínek posudku požadujeme uvést provedení konkrétního návrhu na zachycení
a využití části srážkových vod pro zalévání zeleně.
3. Upozorňujeme, že stavba vodních děl - přeložka vodovodního řadu DN 500
a odlučovač tuků a dále vypouštění srážkových vod ze staveniště do kanalizace
podléhá předchozímu projednání ve vodoprávním řízení u vodoprávního úřadu
Městské části Praha 4.
Vypořádání vyjádření
ad a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad b) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad c) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad d) K jednotlivým záležitostem se uvádí následující.
1. Vzhledem k umístění záměru do území, kde je podle údaje ČHMÚ
o klouzavém pětiletém průměru ročních koncentrací benzo(a)pyrenu
(1,22 ng/m3) překračován imisní limit pro průměrnou roční koncentraci
benzo(a)pyrenu (1,0 ng/m3), se v rámci zpracování posudku (nad rámec
dokumentace) doporučuje s ohledem na ochranu veřejného zdraví
kompenzační opatření ve vztahu k predikovanému imisnímu příspěvku
průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu generovanému posuzovaným
záměrem, a to i přesto, že je tento příspěvek vyhodnocen na úrovni
maximálně 0,0003 ng/m3, tedy na úrovni 0,03 % příslušného imisního limitu,
zatímco podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se
kompenzační opatření vyžadují až od hodnoty imisního příspěvku vyšší
než 1% imisního limitu.
Jak vyplývá z vyžádaných údajů týkajících se opatření ke snížení zátěží
životního prostředí benzo(a)pyrenem, které jsou součástí přílohy tohoto
posudku, kompenzační opatření bude spočívat ve výsadbě dvou stromů
(jednoho listnatého a jednoho jehličnatého stromu o minimálním objemu
koruny 4 m3) s cílem odstranit znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem, který
je navázán v částicích frakce PM10, resp. frakce PM2,5. Z těchto údajů
je zřejmé, že navržená výsadba dvou stromů v blízkosti nového objektu
dostatečně kompenzuje nárůst emisí vyvolaných jeho provozem
(je nutno kompenzovat nárůst emisí ve výši 18,29 efektivních gramů
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benzo(a)pyrenu - navržené stromy kompenzují emise ve výši 230,5 efektivních
gramů benzo(a)pyrenu).
Relevantní opatření týkající se ochrany ovzduší jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
2. S vyjádřením se lze plně ztotožnit (pro hodnocení stávající úrovně znečištění
ovzduší jsou rozhodující příslušné údaje ČHMÚ). V tomto smyslu bylo
postupováno i při zpracování posudku.
3. Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad e) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad f) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad g) K jednotlivým záležitostem se uvádí následující.
1. Relevantní opatření týkající se havarijního plánu je zahrnuto do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
2. Relevantní opatření týkající se srážkových vod je zahrnuto do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
3. Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že se jedná o požadavky
vyplývající z obecně závazného právního předpisu, který musí oznamovatel
respektovat (opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů
proto nejsou v obecné rovině v rámci podmínek návrhu stanoviska
reflektována).
6. Vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče
(č.j.: S-MHMP 760389/2013 ze dne 20. 8. 2013)
Podstata vyjádření
a) Stavba se sice v pražských panoramatech (při pohledu z tradičních míst - z rampy
Pražského hradu, z Petřína, z Letné) uplatní, ale jako součást stávajících výškových
objektů v dotčené oblasti a okolí, tzn. že nijak přímo nenaruší ani neohrozí hodnoty
památkové rezervace a nedotkne se zájmů památkové ochrany v ochranném pásmu
památkové rezervace v hl. m. Praze. Umístění není v rozporu se zájmy památkové péče.
b) V souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, bude přípravná a projektová dokumentace předložena odboru
památkové péče k projednání podle § 14 odst. 2 a § 44a odst. 3 cit. zákona.
c) Záměr je zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má již od doby
přípravy stavby oznamovací povinnost podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu. Stavebník
je povinen umožnit provést záchranný archeologický výzkum (jeho zajištění je nutno
projednat v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací a stavební činnosti).
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Vypořádání vyjádření
ad a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ad b) Relevantní opatření týkající se předložení dokumentace záměru a projektové
dokumentace k projednání z hlediska památkové péče je zahrnuto do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního
prostředí, který je součástí tohoto posudku.
ad c) Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že se jedná o požadavky
vyplývající z obecně závazného právního předpisu, který musí oznamovatel
respektovat (opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů proto
nejsou v obecné rovině v rámci podmínek návrhu stanoviska reflektována).
Relevantní opatření týkající se event. archeologických nálezů je zahrnuto do
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
7. Vyjádření občanského sdružení Ateliér pro životní prostředí, o.s. (zastoupeného
JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem)
(ze dne 23. 8. 2013)
Podstata vyjádření
a) Jde o pokus o zástavbu volného kvadrantu vysoce dopravně zatížené křižovatky
Budějovická - Vyskočilova - Olbrachtova, kde je zřetelně a hrubě překročeno jak hlukové,
tak i imisní zatížení území, tedy i celkové únosné zatížení území v dotyku s obytnou
zástavbou je již nyní hrubě překročeno. Vzhledem k dopravnímu významu křižovatky ani
případné budoucí zprovoznění dopravních staveb Pražského okruhu a Silničního okruhu
kolem Prahy nemůže zatížení území omezit na podlimitní stav sledovaných imisí
a akustického tlaku. V takovém případě platí následující:
1. Z Listiny základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.) a zákona o životním
prostředí (zákon č. 17/1992 Sb.) plyne, že veškeré navrhované zásahy v území musí
být provázeny přesvědčivým průkazem, že jejich uskutečněním nedojde k překročení
přípustné míry zatěžování a znečišťování prostředí, tedy k nadlimitní zátěži území.
Pokud již objektivně v důsledku lidské činnosti existuje v daném území nadlimitní
zátěž, tedy protiprávní stav, pak je nutno u navrhovaného zásahu podat přesvědčivý
průkaz toho, že provedením tohoto zásahu, případě dalších souběžných opatření
v území nedojde ani v minimální míře k přitížení nadlimitní zátěže nebo bude zajištěn
pokles zátěže pod předepsané mezní hodnoty - limity. Bez takového průkazu je
odsouhlasení, umístění nebo povolení zásahu nezákonné, ba protiústavní a příslušné
dotčené orgány i stavební úřady, jež mají hájit vymezené veřejné zájmy a místo toho
souhlasí se způsobením bezpráví nebo s jeho prohloubením, závažným způsobem
porušují zákon a jednají hrubě chybně.
2. Ve vztahu k žalobám uplatněným v případě záměru „EPOQUE Pankrác - hotel“ se
odkazuje na příslušné rozsudky s tím, že rozsudky jsou svým právním názorem
podstatné pro jakékoli projednávání a odsouhlasování zásahů či záměrů navrhovaných
v území, kde jejich vlivem může dojít k překročení některého z limitů přípustné zátěže
v území, tedy k překročení přípustné hlukové či imisní zátěže, ale i zátěže
seismickými otřesy apod. Je na žadateli, aby podal přesvědčivý průkaz zachování nebo
dosažení podlimitní zátěže i při plném provozu zamýšleného záměru (soud nevyloučil
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možnost umístit v již nadlimitně zatíženém území další záměr, stejně jako
v podlimitně zatíženém území umístit záměr, který zřejmě zajistí sám spolu
s existujícím pozadím překročení limitů; sdělil však důrazně a jednoznačně, že takový
nový zásah musí být řešen takovým způsobem - nebo provázen takovými dalšími
opatřeními v území, aby zajistil i po jeho zhotovení právní stav v území, tedy
podlimitní zátěž).
3. Vždy je na žadateli, aby podal přesvědčivý průkaz zachování nebo dosažení
podlimitní zátěže i při plném provozu jim zamýšleného zásahu. K ničemu takovému
zpravidla v územním řízení ani před ním (v rámci posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb.) ani v náznaku nedochází, pročež bývá případné umisťování mohutné
zástavby v problematickém území v rozporu se zákonem.
4. Upozorňujeme orgán posuzování vlivů na životní prostředí i příslušné dotčené orány,
že ve vyjádření uváděné rozsudky správních soudů právem kritizují rozhodovací praxi
zúčastněných dotčených orgánů i tohoto orgánu posuzování vlivů na životní a jsou
hotovou obžalobou naprosto běžné rozhodovací praxe zcela konkrétních osob na zcela
konkrétních úřadech veřejné správy včetně orgánu posuzování vlivů na životní.
S těmito námitkami, ve značné míře spojenými s konstatováním průkazných
nezákonností, se musí orgán posuzování vlivů na životní i dotčené orgány odpovědně
vypořádat v souladu se základními zásadami správního rozhodování (§ 2 - 8 správního
řádu), tedy věcně správně, zákonným způsobem, přesvědčivě a přezkoumatelně.
b) Ve smyslu výše uvedeného:
1. Podáváme odůvodněné a včasné nesouhlasné písemné vyjádření k dokumentaci
a požadujeme, aby proběhlo po projednání budoucího posudku veřejné projednání.
2. Požadujeme v předepsaných lhůtách vydat nesouhlasné stanovisko obsahující
podrobné, pravdivé a hodnověrné odůvodnění nesouhlasu.
3. Požadujeme na orgánu posuzování vlivů na životní, aby náležitě poučil v rámci
procesní poučovací povinnosti oznamovatele, že pokud nepodá u navrhovaného
zásahu přesvědčivý průkaz toho, že provedením tohoto zásahu, případně dalších
souběžných opatření v území nedojde ani v minimální míře k přitížení nadlimitní
zátěže nebo že bude zajištěn pokles zátěže pod předepsané mezní hodnoty - limity,
bude mu vydáno nesouhlasné stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb. Proto by měl
zvážit zpětvzetí oznámení.
Vypořádání vyjádření
ad a) V případě hodnocení stavu ovzduší v dotčeném území (stávající úrovně znečištění
ovzduší) se ve vztahu k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování
a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší, vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které
jsou zveřejňovány ČHMÚ a obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého
průměru koncentrací znečišťujících látek za předchozích 5 let (tyto údaje jsou
pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší rozhodující). Z hodnot klouzavého
průměru koncentrací znečišťujících látek za období let 2007 - 2011, které jsou
uvedeny na str. 39 rozptylové studie vyplývá, že v zájmovém území jsou dodrženy
imisní limity všech sledovaných znečišťujících látek s výjimkou benzo(a)pyrenu
(1,22 ng/m3 oproti imisnímu limitu pro průměrnou roční koncentraci
benzo(a)pyrenu 1,0 ng/m3).
Vzhledem k tomu se v rámci zpracování posudku (nad rámec dokumentace)
doporučuje s ohledem na ochranu veřejného zdraví kompenzační opatření ve
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vztahu k predikovanému imisnímu příspěvku průměrné roční koncentrace
benzo(a)pyrenu generovanému posuzovaným záměrem, a to i přesto, že je tento
příspěvek vyhodnocen na úrovni maximálně 0,0003 ng/m3, tedy na úrovni
0,03 % příslušného imisního limitu, zatímco podle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření vyžadují až od hodnoty
imisního příspěvku vyšší než 1% imisního limitu.
Jak vyplývá z vyžádaných údajů týkajících se opatření ke snížení zátěží životního
prostředí benzo(a)pyrenem, které jsou součástí přílohy tohoto posudku,
kompenzační opatření bude spočívat ve výsadbě dvou stromů (jednoho listnatého
a jednoho jehličnatého stromu o minimálním objemu koruny 4 m3) s cílem
odstranit znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem, který je navázán v částicích
frakce PM10, resp. frakce PM2,5. Z těchto údajů je zřejmé, že navržená výsadba
dvou stromů v blízkosti nového objektu dostatečně kompenzuje nárůst emisí
vyvolaných jeho provozem (je nutno kompenzovat nárůst emisí ve výši
18,29 efektivních gramů benzo(a)pyrenu - navržené stromy kompenzují emise ve
výši 230,5 efektivních gramů benzo(a)pyrenu).
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu
a benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na
průměrné roční koncentrace (ty totiž nejlépe charakterizují posuzované místo,
neboť reflektují vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo a tedy i vliv
četnosti výskytu krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv emisí, tak
průběh meteorologických parametrů), je zřejmé, že nárůsty imisních koncentrací
látek znečišťujících ovzduší v důsledku provozu administrativního centra
prakticky nemohou významným způsobem ovlivnit situaci ve znečištění ovzduší
(vypočtené maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací těchto
znečišťujících látek se pohybují v řádu prvních setin % příslušných imisních
limitů).
Pokud se jedná o hodnocení stavu hlukové situace v dotčeném území (stávající
úrovně ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h), z Tab. 10 v akustické
studii vyplývá, že vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A
LAeq,16h z provozu silniční dopravy na všech komunikacích se v denní době
pohybují v intervalu 52,8 - 69,8 dB (na komunikacích I. a II. třídy není
hygienický limit hluku s korekcí na starou hlukovou zátěž z dopravy překročen;
na komunikacích III. třídy je hygienický limit hluku z dopravy překročen
v některých výpočtových bodech). Příspěvky záměru jsou však nulové nebo
max. 0,1 dB a podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, při hodnocení změny hlukového ukazatele
nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od
0,1 do 0,9 dB.
Intenzita vyvolané obslužné dopravy administrativního centra je z hlediska
hlukové situace nevýznamná (a to i vzhledem k dalšímu rozpadu dopravy na širší
komunikační síti) a sama o sobě s rezervou splňuje příslušné hygienické limity
hluku. Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h
na všech komunikacích a s tichým povrchem na ulici Ješetická pouze z obslužné
dopravy se pohybují v rozmezí 31,6 – 46,3 dB (na komunikacích I. a II. třídy
se vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,16h pouze z obslužné
dopravy pohybuje v rozmezí 19,5 – 44,0 dB; na komunikacích III. třídy
se vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,16h pouze
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z obslužné dopravy a s tichým povrchem na ulici Ješetická pohybuje v rozmezí
18,4 – 46,2 dB).
V souvislosti s dopravní a hlukovou situací v dotčeném území je třeba
konstatovat, že na území Městské části Praha 4 byl zvolen, resp. dosud platí,
liberální přístup k parkování, zatímco hl. m. Praha se orientuje na systém zón
placeného stání (nejprve zaveden od roku 1996 v Městské části Praha 1 na území
na pravém břehu Vltavy). V současné době platí tyto zóny na území městských
částí Praha 1, 2, 3, 7 a na části území Městské části Praha 16. Nově by měl být
tento systém rozšířen, a to i na území Městské části Praha 4. Rozšíření tohoto
systému na území Městské části Praha 4 lze z hlediska ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví jednoznačně doporučit, neboť přináší omezení
osobní automobilové dopravy včetně zlepšení situace pro parkování, především
pak pro rezidenty (doporučení však nelze při posuzování předloženého záměru
podle zákona č. 100/2001 Sb. formulovat jako opatření v rámci podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního
prostředí, neboť tato opatření jsou směrována výhradně vůči oznamovateli
záměru). Z věcného hlediska je však zřejmé, že zavedení systému zón placeného
stání na území Městské části Praha 4 napomůže řešit dopravní situaci
s příznivým vlivem na životní prostředí, a to i v zájmové oblasti posuzovaného
záměru, resp. v širším okolí stanice metra Budějovická, které je navíc s ohledem
na krátké napojení na ulici 5. května (magistrálu) využíváno prakticky jako
záchytné parkoviště ve vztahu ke stanici metra Budějovická.
Relevantní opatření týkající se hlukové zátěže a znečištění ovzduší jsou zahrnuta
do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy,
odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.
Za předpokladu realizace podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného
zdraví rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou vlivy
posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví celkově přijatelné.
K jednotlivým sdělením se dále uvádí následující.
1. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený úvodní komentář
v bodě ad a) tohoto vypořádání vyjádření.
2. Odkaz na rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci záměru „EPOQUE
Pankrác - hotel“ není zcela patřičný, neboť jak vyplývá z tohoto rozsudku
Nejvyššího správního soudu, nelze tento případ skutkově ani právně
srovnávat s jinými. V případě posuzovaného záměru se jedná jak z věcného
hlediska, tak i z právního hlediska o zcela odlišný případ.
3. Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je předmětem
dokumentace, jejíž posouzení je kromě jiného součástí posudku. V případě
posuzovaného záměru byla stávajícímu stavu životního prostředí, speciálně
stavu ovzduší v dotčeném území (stávající úrovni znečištění ovzduší) a stavu
hlukové situace v dotčeném území (stávající úrovni ekvivalentních hladin
akustického tlaku A LAeq,16h z provozu silniční dopravy) věnována dostačující
pozornost, stejně jako vlastním příspěvkům záměru ke znečištění ovzduší
a hlukové situaci.
4. Požadavek je adresován příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy,
odboru životního prostředí, a je proto ponechán bez komentáře.
ad b) K jednotlivým požadavkům se uvádí následující.
1. Požadavek je adresován příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy,
odboru životního prostředí, a je proto ponechán bez komentáře s tím, že
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záležitosti týkající se veřejného projednání dokumentace a posudku jsou
upraveny příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb.
2. Požadavek je adresován příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy,
odboru životního prostředí, a je proto ponechán bez komentáře s tím, že
hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je předmětem
dokumentace, jejíž posouzení je kromě jiného součástí posudku (součástí
posudku je i návrh stanoviska).
3. Požadavek je adresován příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy,
odboru životního prostředí, a je proto ponechán bez komentáře s tím, že
věcné záležitosti uvedené ve vyjádření jsou komentovány v posudku.
8. Vyjádření občanského sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou
(ze dne 23. 8. 2013)
Podstata vyjádření
a) Počet jednotek vyjadřující velikost kancelářských ploch (pro výpočet počtu parkovacích
stání), tj. 6 200 jednotek (m2), je v zásadním rozporu s údaji o funkci administrativního
centra. Jestliže je podlažní plocha nadzemní části cca 16 610 m2, pak 6 200 m2 by
představovalo pouhých 37 % celkové podlahové plochy záměru. Oznamovatel však sám
žádal o souhlas s výjimečně přípustným využitím nad 60 % podlahové plochy. Bilance
kancelářských ploch ve výši 6 200 m2 je proto zcela podhodnoceným údajem a vede
k zásadnímu zkreslení a podhodnocení navazujících výpočtů, úvah a studií v oblasti
dopravy a vlivu na životní prostředí.
b) Nesouhlasíme s tím, aby pro výpočet potřebných parkovacích stání byl záměr považován
za záměr - administrativa s malou návštěvností (tj. 1 stání na 35 m2). V této fázi je
absolutně nejisté, že celá kancelářská plocha bude pronajata právě nájemci s malou
návštěvností.
c) Použitá obrátkovost vozidel ve výši 1,5 je nereálně nízká a neodpovídá obrátkovosti
stanovené pro administrativní budovy, která je 2,06. Pro kancelářské budovy
s prokazatelně malou návštěvností lze stanovit nejnižší obrátkovost 1,8 (argument o studií
zjištěné obrátkovosti ve výši 0,6 v podobné budově na Těšnově považujeme za irelevantní
a nelze k němu přihlížet jako k důkazu - investorem stavby Těšnov Diamond Point byla
společnost Karimpol International, s.r.o., tj. osoba personálně a majetkově propojená
s osobou oznamovatele, přičemž studie ani nebyla předložena k důkazu).
d) Za zásadní považujeme neustálou dezinterpretaci výjimky z parkovacích míst. Tato
výjimka v žádném případě neznamená, že záměr vyvolá pouze takovou obslužnou
dopravu, na kterou záměr vytvoří parkovací místa. Započtena musí být veškerá doprava,
kterou objekt v oblasti vyvolá a to i počet jízd aut, které by parkovala na jiném místě,
např. v pronajatých prostorách Parkovacího domu Budějovická.
e) Požadujeme, aby smlouva o pronájmu parkovacích míst pro účely výstavby byla
předložena, a to co nejdříve, tj. v dalším stupni posuzování (v oznámení se hovořilo
o zajištění 15-20 parkovacích místech, v dokumentaci se ukládá povinnost předložit
smlouvu o pronájmu míst v dalším stupni dokumentace).
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f) V dopraví studii není uvažováno se skutečností, že v jednosměrné ulici Ješetická probíhá
zásobování občanské vybavenosti. Přistavené nákladní automobily vytvářejí dočasné
překážky, ulice je blokovaná a tvoří se fronty, které již dnes zhoršují průjezdnost
a ovzduší.
g) Oznamovatel nepředložil smlouvu ani nijak nekomentoval námitku ohledně rezervace
90 parkovacích míst v připravovaném Parkovacím domě Budějovická. Tato smlouva byla
přitom jedním z důvodů, pro které byla udělena výjimka z počtu parkovacích stání
(přislíbená parkovací kapacita je nejistá a nedoložená a nemělo by k ní být přihlíženo).
h) Akustická studie není úplná, neboť pro noční hodiny nepočítá hodnoty akustického tlaku
a neporovnává je s limitem (tvrzení, že záměr nebude v provozu v nočních hodinách, je
nepodložené a v budoucnosti nevymahatelné a v rozporu se zákonem č. 258/2000 Sb.
a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., podle nichž je nutné měřit a počítat hluk jak ve dne,
tak v noci). Výpočtové body zvolené pro měření nejsou reprezentativní (v ulici Ješetická
je bod zvolen pro nižší podlaží, v ulici Budějovická nepokrývají body zejména hlukem
z výstavby exponovaná místa na pravé straně ulice směrem ke komunikaci Na Strži, kde
se nachází občanská vybavenost, mj. i zdravotnická zařízení).
i) Akustická studie vyžaduje položení tzv. tichého asfaltu. Upozorňujeme, že se jedná
o zvažovanou variantu, jejíž realizace není nijak závazná. Není stanoveno, kdo bude
investorem, v jaké kvalitě bude položen a jak bude zajištěna jeho obnova (není jisté, po
jakou dobu si ponechá své akustické vlastnosti).
j) V daném případě nelze uplatňovat hygienické limity hluku pro tzv. starou hlukovou zátěž.
Pro nové stavby platí přísnější limity 60 dB ve dne a 50 dB v noci (akustická studie
konstatuje překročení hlukových limitů v některých případech i pro variantu tichého
asfaltu nebo i překročení hlukových limitů pro starou hlukovou zátěž).
k) Rozptylová studie konstatuje překročení limitu PM10. Rozsudky Městského soudu
v Praze a Nejvyššího správního soudu zakázaly do nadlimitně zatíženého území
umisťovat stavby, které by tuto zátěž ještě zvýšily. Rovněž dle Integrovaného krajského
programu na snižování emisí se nesmějí do těchto oblastí umisťovat žádné další zdroje
znečištění a hluku. Umístění záměru by bylo v rozporu s platnou legislativou
a judikaturou.
l) Rozptylová studie nevyhodnocuje celkové koncentrace benzo(a)pyrenu, ale pouze
koncentrace dané přírůstky z automobilové dopravy a proto je neúplná. Praha 4 patří mezi
oblasti, kde jsou překračovány limity benzo(a)pyrenu. Umístění záměru by bylo v rozporu
s platnou legislativou a judikaturou.
m) Studie denního osvětlení je nedostatečná. Nejsou vysvětleny hodnoty proměnných x, y,
není uvedeno, proč je odrazivost fasády záměru stanovena ve výši právě 0,4, není
proveden výpočet osvětlení pro nejbližší dům č.p. 1200.
n) Údaje o „ustoupení“ hmoty budovy v prvních nadzemních podlažích jsou zmatečné
(na některých místech se uvádí, že ustupují první tři nadzemní podlaží, jinde první dvě
nadzemní podlaží). Není jasné, pro kterou z možných variant jsou spočítány základní
charakteristiky záměru, např. podlahová plocha. Ve vizualizaci stavby ve studii vlivu na
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krajinný ráz je dokonce zřetelné použití „prolomených“ vertikálních sloupů na nároží
ulice Vyskočilova, které se jinde ve výkresech a vizualizacích neobjevují.
o) Záměr je výrazně „vystrčený“ do ulice Budějovická (nejenže nerespektuje stavební čáru
stanovenou řadou jednopodlažních objektů, ale dokonce je předřazený i vůči protějšímu
objektu Trianon, na nějž se odkazuje ve vypořádání vyjádření ze zjišťovacího řízení).
Záměr ve vyšších patrech dokonce překrývá chodník, zasahuje nad sousední pozemek
jiného vlastníka (nad komunikaci) a vede k redukci cyklostezky na ulici Budějovická
o dojezd k přechodu pro chodce (zachování cyklostezky přitom bylo jednou z podmínek
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy).
p) Přes požadavek Útvaru rozvoje hl. m. Prahy oznamovatel stále ignoruje připravovanou
tramvajovou trať na komunikaci Budějovická.
q) Z dokumentace vyplývá, že již v současné době jsou obydlené lokality v prostoru
Budějovického náměstí a v blízkosti ulice Vyskočilova a 5. května vystaveni zvýšenému
riziku poškození zdraví nejen vlivem hluku, ale především vlivem znečišťujících látek
v ovzduší a to polétavému prachu a benzo(a)pyrenu. Záměr předimenzované
administrativní budovy toto neúnosné riziko ještě zvýší. Odmítáme bagatelizování dopadu
záměru na zdraví obyvatel, že jde jen o nepatrné zhoršení dané situace (opět poukazujeme
na stávající judikaturu, která zakázala umisťovat do nadlimitně zatíženého prostředí
stavby, které je zhorší byť jen nepatrně).
r) Závěrem se uvádí, že dokumentace je vnitřně rozporná a musí být vrácena k přepracování
(požaduje se, aby byl znovu vypočten potřebný počet parkovacích stání a aby podle stání
a přiměřené obrátkovosti byly přepočteny dopravně-inženýrské podklady, akustická
a rozptylová studie a hodnocení zdravotních rizik). Dokumentace neprokázala, že záměr
neovlivní vážně životní prostředí a veřejné zdraví a odbor životního prostředí MHMP by
proto měl nařídit přepracování dokumentace nejméně ve třech variantách včetně nulové.
Z dokumentace naopak vyplývá, že záměr v plánované podobě na daný pozemek ani nelze
umístit tak, aby splňoval požadavky kladené platnou legislativou. Záměr by proto měl být
zamítnut.
Vypořádání vyjádření
ad a) Ve vyjádření se jedná o nedopatření. Předmětná výjimka (týkající se výjimečně
přípustného využití pro administrativu nad 60 %) je vztažena k podlažní ploše
objektu, zatímco základem pro výpočet počtu parkovacích stání je kancelářská
plocha, která je v objektu k dispozici. Ve výpočtu bylo uvažováno s kancelářskou
plochou 6 200 m2. Jak vyplývá z přílohy č. 7 dokumentace, kancelářská plocha je
k dispozici na 3. – 18. nadzemním podlaží (tj. v 16 nadzemních podlažích). Z toho
vyplývá, že na jedno nadzemní podlaží (z 16 nadzemních podlaží) připadá
387,5 m2 kancelářské plochy (viz výkres č. 12 v příloze č. 7 dokumentace, kde je
tato plocha barevně vyznačena jako kancelářská plocha pro umístění trvalých
pracovních míst). Tato plocha odpovídá půdorysu uvedenému na výkresu č. 12
v příloze č. 7 dokumentace.
Velikost kancelářských ploch pro výpočet počtu parkovacích stání byla proto
v dokumentaci stanovena korektně.
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ad b) Administrativa s malou návštěvností (tj. 1 stání na 35 m2) byla zvolena s ohledem
na předpokládanou administrativu, tj. podle vyhlášky č. 26/1999 Sb.
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním
městě Praze, - ředitelství podniků, projekční ateliéry, instituce (a nikoliv
s ohledem na administrativu pro veřejnost, tj. podle vyhlášky č. 26/1999 Sb.
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě
Praze, - instituce celoměstského nebo nadměstského významu, instituce místního
významu, banka, pojišťovna, pošta).
ad c) Pokud jde o použitou obrátkovost osobních aut (1,5), kromě předpokládané
administrativy s malou návštěvností byly vzaty do úvahy i zkušenosti z provozu
obdobných objektů (v tomto směru je obrátkovost 1,5 stanovena s rezervou).
ad d) Počet 70 parkovacích stání v podzemních garážích byl stanoven na základě
povolení výjimky z ustanovení čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy,
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, vydané
rozhodnutím Úřadu městské části Praha 4, odboru stavebního
(č.j.: P4/060857/12/OST/JARY ze dne 12. 7. 2012), které nabylo právní moci dne
17. 7. 2012. Toto rozhodnutí bylo vydáno zejména vzhledem ke skutečnosti, že od
doby, kdy vstoupila uvedená vyhláška v účinnost (dnem 1. 1. 2000), došlo de facto
k reálnému posunu tehdy stanovené hranice mezi zónami 3 a 4 (vyznačenými
v mapovém podkladu v příloze č. 1a „Zóny a spádová území stanic metra“
uvedené vyhlášky), které jsou podle čl. 10 odst. 2 uvedené vyhlášky určující pro
výpočet počtu odstavných a parkovacích stání (s použitím koeficientů pro zónu 4
vychází pro posuzovaný záměr 160 stání, s použitím koeficientů pro zónu 3 pak
64 stání).
V této souvislosti se uvádí, že text uvedený na str. 29 dokumentace: „Jedním
z bodů odůvodnění rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy je skutečnost, že
v případě, že by v budoucnu nastal jakýkoliv nepředvídatelný vývoj v této části území
a byla by potřeba parkovacích míst větší, má investor smluvně rezervováno dalších
90 PS v připravovaném parkovacím době Budějovická u Městského úřadu Praha 4
(smlouva o smlouvě budoucí o nájmu parkovacích míst ze dne28. 7. 2011).“ je
nepatřičný, neboť původně zamýšlená orientace na zajištění parkovacích stání
(v nejranější fázi přípravy záměru) již byla překonána. Naopak v předmětném
rozhodnutí bylo ve věci parkování v připravovaném parkovacím domě
Budějovická uvedeno, že tento parkovací dům se podle platného územního plánu
nachází ve funkční ploše VV - veřejné vybavení, kde garáže pro osobní
automobily jsou doplňkovým funkčním využitím daného území pro uspokojení
potřeb území vymezeného danou funkcí a jejich využití pro jiné území by bylo
v rozporu s územním plánem. Proto s ohledem na velmi kvalitní obsluhu zájmové
lokality posuzovaného záměru veřejnou hromadnou dopravou byla další
příprava záměru orientována výhradně na 70 parkovacích stání zajištěných
v podzemních garážích objektu administrativního centra. Záměr pak bude při
předpokládané obrátkovosti osobních aut 1,5 generovat 105 jízd osobních
automobilů v každém směru za den (v denní době).
ad e) Smlouva o pronájmu parkovacích míst pro účely výstavby může být řešena až na
základě znalosti dodavatele stavby, tj. nikoliv v etapě posuzování záměru podle
zákona č. 100/2001 Sb.
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ad f) Pro zásobování občanské vybavenosti jsou v jednosměrné ulici Ješetická po levé
straně (ve směru k ulici Vokáčova) k dispozici odstavná stání, jejichž využíváním
odpadá blokování provozu na ulici Ješetická.
ad g) Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený komentář v bodě
ad d) tohoto vypořádání vyjádření.
ad h) Akustická studie je zpracována korektně. Protože se provoz kancelářských ploch
počítá výhradně v denní době, byl v akustické studii řešen v noční době pouze
provoz stacionárních zdrojů hluku, které budou provozovány v útlumovém
režimu.
Pro měření byla zvolena měřicí místa s ohledem na zatížení okolní komunikační
sítě. V ulici Ješetická bylo měřicí místo zvoleno tak, aby především postihovalo
hlukovou situaci ovlivněnou provozem v ulici Ješetická a přitom vliv komunikace
Budějovická byl v tomto bodě co nejmenší. Pokud by bylo měřicí místo zvoleno
ve vyšších podlažích, vliv provozu dopravy v ulici Budějovická by byl v bodě
měření výraznější než samotná doprava v ulici Ješetická, čímž by místo měření
nepostihlo hlukovou situaci v ulici Ješetická. Měřicí místo v ulici Budějovická
bylo zvoleno u bytového domu v místě, které bylo vhodné ke zmapování
dopravního zatížení ulice Budějovická, a to i vzhledem k blízkému umístění
posuzovaného záměru.
Měřicí místa sloužila k ověření výpočtového modelu a pro tento účel jsou zcela
reprezentativní.
Nízkopodlažní objekty v ulici Budějovická nacházející se po pravé straně ve
směru k ulici Na Strži jsou na základě výpisu z katastru nemovitostí definovány
jako objekty občanské vybavenosti a administrativní objekt. Jejich převážné
využití je jako obchody, restaurace, herna, kanceláře apod. Tyto uvedené
prostory nejsou z hlediska zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
definovány jako chráněné místnosti. Prostory, kde se může nacházet ordinace
lékaře, jsou umístěny v objektu čp. 1523 a 1126. Bližší objekt čp. 1523 je vzdálen
cca 180 m od předpokládaného záměru. Z hlediska hluku ze stavební činnosti
vystihují akustickou situaci výpočtové body, které jsou umístěny mnohem blíže
posuzovanému záměru, např. směrem do ulice Ješetická.
ad i) Položení tzv. tichého povrchu není zvažovanou variantu, nýbrž opatřením, které
je jako podmínka zahrnuto do návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát
hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který je součástí tohoto posudku
(podmínky stanoviska jsou směrovány vůči oznamovateli záměru). Je zřejmé, že
v rámci další přípravy záměru musí být opatření, resp. podmínky, rezultující
z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. řešeny.
Pokud jde o respektování opatření, resp. podmínek stanoviska, rezultujících
z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v návazných řízeních, podle § 10
odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo
opatření podle zvláštních právních předpisů, bere při svém rozhodování vždy
v úvahu obsah stanoviska vydaného podle zákona č. 100/2001 Sb. Jsou-li ve
stanovisku uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí
a veřejného zdraví, zahrne je do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede
důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně (rozhodnutí musí vždy
obsahovat odůvodnění).
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Životnost tichého povrchu např. Viaphone (nejběžněji používaného v Praze) není
výrobcem udávána. Vzhledem k tomu, že se jedná o povrchy s větší mezerovitostí
než běžný asfaltový povrch, lze předpokládat, že životnost těchto tichých povrchů
bude nižší. U běžných asfaltových vrstev je možné očekávat životnost cca 12-13
let. Na základě informací o akusticky příznivějších površích ze zahraničí je např.
ze zkušeností z holandských dálnic uváděna účinnost po dobu 8 let i při vysokém
dopravním zatížení, ve švýcarských podmínkách je pro jednovrstvé porézní
povrchy uváděna předpokládaná životnost 12,5 let. Na základě uvedených
příkladů lze očekávat životnost těchto povrchů cca 7-12 let.
ad j) Stará hluková zátěž je podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, definována jako: „hluk v chráněném
venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb, který vznikl před
1. lednem 2001 a je působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách,“.
Protože v posuzovaném území vznikl hluk v území již před 1. lednem 2001, je
možné použít limit pro starou hlukovou zátěž.
Pokud se jedná o vlastní záměr, intenzita vyvolané obslužné dopravy
administrativního centra je z hlediska hlukové situace nevýznamná (a to
i vzhledem k dalšímu rozpadu dopravy na širší komunikační síti) a sama o sobě
s rezervou splňuje příslušné hygienické limity hluku. Vypočtené hodnoty
ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h na všech komunikacích
a s tichým povrchem na ulici Ješetická pouze z obslužné dopravy se pohybují
v rozmezí 31,6 – 46,3 dB (na komunikacích I. a II. třídy se vypočtená ekvivalentní
hladina akustického tlaku A LAeq,16h pouze z obslužné dopravy pohybuje
v rozmezí 19,5 – 44,0 dB; na komunikacích III. třídy se vypočtená ekvivalentní
hladina akustického tlaku A LAeq,16h pouze z obslužné dopravy a s tichým
povrchem na ulici Ješetická pohybuje v rozmezí 18,4 – 46,2 dB). Příspěvky
záměru (z obslužné dopravy) k hlukové situaci jsou přitom nulové nebo
max. 0,1 dB a podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, při hodnocení změny hlukového ukazatele
nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu
od 0,1 do 0,9 dB.
Rovněž stacionární zdroje hluku a dále i provoz na vjezdu do podzemních garáží
s rezervou splňují příslušné hygienické limity hluku (vypočtené hodnoty
ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,8h z provozu stacionárních zdrojů
se v denní době pohybují v rozmezí 31,4 – 41,5 dB, v noční době se vypočtené
hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,1h pohybují v rozmezí
15,3 – 26,4 dB; vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického
tlaku A LAeq,8h na vjezdu do podzemních garáží se v denní době pohybují
v rozmezí 12,6 – 37,2 dB).
ad k) V případě hodnocení stavu ovzduší v dotčeném území (stávající úrovně znečištění
ovzduší) se ve vztahu k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování
a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší, vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které
jsou zveřejňovány ČHMÚ a obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého
průměru koncentrací znečišťujících látek za předchozích 5 let (tyto údaje jsou
pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší rozhodující). Z hodnot klouzavého
průměru koncentrací znečišťujících látek za období let 2007 - 2011, které jsou
uvedeny na str. 39 rozptylové studie vyplývá, že v zájmovém území jsou dodrženy
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imisní limity všech sledovaných znečišťujících látek s výjimkou benzo(a)pyrenu
(1,22 ng/m3 oproti imisnímu limitu pro průměrnou roční koncentraci
benzo(a)pyrenu 1,0 ng/m3).
Výraznější disproporce při hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší
se v rozptylové studii vyskytuje v případě krátkodobých denních koncentrací
částic frakce PM10. Jak vyplývá z vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru
životního prostředí, se kterým je možno se ztotožnit, tuto disproporci mezi
výsledky modelových výpočtů krátkodobých denních koncentrací částic frakce
PM10 v rozptylové studii a údajem ČHMÚ o klouzavém průměru krátkodobé
denní koncentrace částic PM10 za období let 2007 - 2011 je možné přičíst
skutečnosti, že výpočtový model ATEM generuje koncentrace na bázi vstupních
podkladů za jeden kalendářní rok a zároveň za předpokladu kombinace
nejvyšších možných emisí a nejhorších možných rozptylových podmínek, která
v reálných podmínkách vůbec nemusí nastat, zatímco základem hodnocení
ČHMÚ jsou reálné výsledky monitorování na stanicích AIM za jednotlivé roky
v 5-letém období. Pro správní činnost je podle ustanovení bodu 3.6 přílohy č. 15
k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
předepsáno pro hodnocení úrovně znečištění použití map ČHMÚ
konstruovaných v síti 1 x 1 km. Na základě toho lze považovat údaj
o krátkodobých denních koncentracích částic PM10 z modelového hodnocení
ATEM za pouze teoretický, nemající přímou souvislost s reálnou situací.
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu
a benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na
průměrné roční koncentrace (ty totiž nejlépe charakterizují posuzované místo,
neboť reflektují vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo a tedy i vliv
četnosti výskytu krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv emisí, tak
průběh meteorologických parametrů), je zřejmé, že nárůsty imisních koncentrací
látek znečišťujících ovzduší v důsledku provozu administrativního centra
prakticky nemohou významným způsobem ovlivnit situaci ve znečištění ovzduší
(vypočtené maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací těchto
znečišťujících látek se pohybují v řádu prvních setin % příslušných imisních
limitů).
Pokud se jedná o hodnocení stavu hlukové situace v dotčeném území (stávající
úrovně ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h), z Tab. 10 v akustické
studii vyplývá, že vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A
LAeq,16h z provozu silniční dopravy na všech komunikacích se v denní době
pohybují v intervalu 52,8 - 69,8 dB (na komunikacích I. a II. třídy není
hygienický limit hluku s korekcí na starou hlukovou zátěž z dopravy překročen;
na komunikacích III. třídy je hygienický limit hluku z dopravy překročen
v některých výpočtových bodech). Příspěvky záměru jsou však nulové nebo
max. 0,1 dB a podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, při hodnocení změny hlukového ukazatele
nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu
od 0,1 do 0,9 dB.
V souvislosti s dopravní a hlukovou situací v dotčeném území je třeba
konstatovat, že na území Městské části Praha 4 byl zvolen, resp. dosud platí,
liberální přístup k parkování, zatímco hl. m. Praha se orientuje na systém zón
placeného stání (nejprve zaveden od roku 1996 v Městské části Praha 1 na území
na pravém břehu Vltavy). V současné době platí tyto zóny na území městských
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částí Praha 1, 2, 3, 7 a na části území Městské části Praha 16. Nově by měl být
tento systém rozšířen, a to i na území Městské části Praha 4. Rozšíření tohoto
systému na území Městské části Praha 4 lze z hlediska ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví jednoznačně doporučit, neboť přináší omezení
osobní automobilové dopravy včetně zlepšení situace pro parkování, především
pak pro rezidenty (doporučení však nelze při posuzování předloženého záměru
podle zákona č. 100/2001 Sb. formulovat jako opatření v rámci podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního
prostředí, neboť tato opatření jsou směrována výhradně vůči oznamovateli
záměru). Z věcného hlediska je však zřejmé, že zavedení systému zón placeného
stání na území Městské části Praha 4 napomůže řešit dopravní situaci
s příznivým vlivem na životní prostředí, a to i v zájmové oblasti posuzovaného
záměru, resp. v širším okolí stanice metra Budějovická, které je navíc s ohledem
na krátké napojení na ulici 5. května (magistrálu) využíváno prakticky jako
záchytné parkoviště ve vztahu ke stanici metra Budějovická.
ad l) V případě hodnocení stavu ovzduší v dotčeném území (stávající úrovně znečištění
ovzduší) se ve vztahu k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování
a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší, vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které
jsou zveřejňovány ČHMÚ a obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého
průměru koncentrací znečišťujících látek za předchozích 5 let (tyto údaje jsou
pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší rozhodující). Z hodnot klouzavého
průměru koncentrací znečišťujících látek za období let 2007 - 2011, které jsou
uvedeny na str. 39 rozptylové studie vyplývá, že v zájmovém území jsou dodrženy
imisní limity všech sledovaných znečišťujících látek s výjimkou benzo(a)pyrenu
(1,22 ng/m3 oproti imisnímu limitu pro průměrnou roční koncentraci
benzo(a)pyrenu 1,0 ng/m3).
Vzhledem k tomu se v rámci zpracování posudku (nad rámec dokumentace)
doporučuje s ohledem na ochranu veřejného zdraví kompenzační opatření ve
vztahu k predikovanému imisnímu příspěvku průměrné roční koncentrace
benzo(a)pyrenu generovanému posuzovaným záměrem, a to i přesto, že je tento
příspěvek vyhodnocen na úrovni maximálně 0,0003 ng/m3, tedy na úrovni
0,03 % příslušného imisního limitu, zatímco podle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření vyžadují až od hodnoty
imisního příspěvku vyšší než 1% imisního limitu.
Jak vyplývá z vyžádaných údajů týkajících se opatření ke snížení zátěží životního
prostředí benzo(a)pyrenem, které jsou součástí přílohy tohoto posudku,
kompenzační opatření bude spočívat ve výsadbě dvou stromů (jednoho listnatého
a jednoho jehličnatého stromu o minimálním objemu koruny 4 m3) s cílem
odstranit znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem, který je navázán v částicích
frakce PM10, resp. frakce PM2,5. Z těchto údajů je zřejmé, že navržená výsadba
dvou stromů v blízkosti nového objektu dostatečně kompenzuje nárůst emisí
vyvolaných jeho provozem (je nutno kompenzovat nárůst emisí ve výši
18,29 efektivních gramů benzo(a)pyrenu - navržené stromy kompenzují emise ve
výši 230,5 efektivních gramů benzo(a)pyrenu).

50

ad m) Hodnoty x a y ve výsledkových tabulkách s hodnotami činitele denní osvětlenosti
udávají pořadí a identifikaci konkrétních posuzovaných bodů v rámci sítě bodů
rozmístěných v půdoryse místnosti.
Odrazivost 0,4 byla stanovena jako doporučující odrazivost fasád záměru pro
dosažení vyhovujícího denního osvětlení v okolních objektech.
Výpočet denního osvětlení je proveden pro nejbližší objekty. Objekt čp. 1201 je
podle výkresů v příloze studie ve skutečnosti objektem čp. 1200, jedná se tedy
o překlep.
ad n) Připomínky ve vyjádření jsou oprávněné. V dokumentaci se vyskytují nejednotné
údaje týkající se „ustoupení“ hmoty objektu za systém sloupů („ustoupení“
hmoty objektu je uváděno 1. - 2. NP i 1. - 3. NP) a formy sloupů (rovné
či zakřivené). Jedná se o nedopatření, resp. rezidua již neaktuálních
údajů ve vztahu k přípravě záměru. Hmota objektu „ustupuje“ za systém sloupů
v 1. - 2. NP (to je patrné z přílohy dokumentace č. 7 Výkresová část), které jsou
všude rovné, nikoliv zakřivené.
Jedná se o nedopatření, která však v žádném případě nemohla ovlivnit výsledky
hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedeného
v dokumentaci. Dokumentace byla zpracována s tím, že kancelářské plochy jsou
umístěny na 3. – 18. nadzemním podlaží (tj. v 16 nadzemních podlažích).
ad o) Ve vyjádření se nereflektuje skutečnost, že návrh počítá s ustoupením 1. a 2.
nadzemního podlaží (oproti vyšším podlažím) v celém parteru. Při jižním průčelí
tak vzniká krytý veřejný prostor o šířce téměř 7 m a 2,2 m široký nekrytý
chodník, který lze považovat z hlediska předpokládané frekvence pohybu osob a
kompozice místa za adekvátní. V 1. a 2. nadzemním podlaží tak bude stavební
čára administrativního centra cca o 1 m (myšleno směrem dále od ulice
Budějovická) za hranicí budovy Trianon a není tudíž důvod hranici dále
posouvat (posunutím ještě o další 4 m by se uliční fronta naopak stala
roztříštěnou a špatně čitelnou).
Pokud se jedná o zásah nad sousední pozemek, je upraven smlouvou o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku, hl. m. Prahou
(posouzení tohoto aspektu je předmětem územního řízení).
Cyklostezka je zachována, (úprava řešení je odsouhlasena Technickou správou
komunikací hl. m. Prahy i Útvarem rozvoje hl. m. Prahy (zachování v původní
stopě sice není problém, ale jedná se o významně horší řešení).
ad p) Pokud se jedná o zachování podmínek pro výhledovou realizaci tramvajových
tratí v ulicích Olbrachtova, Vyskočilova i Budějovická, budou předmětem řešení
v rámci další přípravy záměru. Podle sdělení Útvaru rozvoje hl. m. Prahy
neexistuje grafický návrh tramvajové trati na ulici Budějovická ( není obsažen
v územním plánu ) a stavba má být připravena pouze z technického hlediska
založení stavby (bludné proudy apod.).
Relevantní opatření týkající se zachování podmínek pro výhledovou realizaci
tramvajových tratí je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný
úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který je součástí tohoto
posudku.
ad q) Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený komentář v bodě
ad k) tohoto vypořádání vyjádření s tím, že hodnocení zdravotních rizik hluku
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a vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví, která jsou přílohou č. 4
dokumentace, jsou korektní.
ad r) Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve odkazuje na výše uvedený komentář
v bodech ad a) až ad q) tohoto vypořádání vyjádření.
Dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 100/2001 Sb. a věnuje se všem
zásadním aspektům vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví spojeným
s posuzovaným záměrem.
Dokumentace je v této etapě přípravy záměru dostačující k možnosti posoudit
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, formulovat návrh stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, a ukončit
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
Za předpokladu realizace podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného
zdraví rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou vlivy
posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví celkově přijatelné.
Pokud jde o část vyjádření, která je adresována příslušnému úřadu – Magistrátu
hl. m. Prahy, odboru životního prostředí, je ponechána bez komentáře s tím, že
věcné záležitosti týkající se vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví jsou
komentovány v posudku.
9. Vyjádření občanských sdružení Sdružení - Občanská iniciativa Pankráce
a Pankrácká společnost
(ze dne 20. 8. 2013)
Poznámka: Připomínky, které se v řadě případů ve vyjádření opakují, nejsou v rámci níže uvedené podstaty
vyjádření opakovány, pokud to není nezbytně nutné.

Podstata vyjádření
a) Skutečnost, že byla udělena výjimka z počtu parkovacích míst v objektu, neznamená, že
záměr vyvolá intenzitu obslužné dopravy odpovídající počtu parkovacích míst v objektu.
To je zcela mylná interpretace. Při posuzování by měla být vyhodnocena intenzita
dopravy odpovídající parkovacím stáním v objektu a pronajatým parkovacím stáním
v Parkovacím domu Budějovická (posouzena by měla být veškerá doprava vyvolaná
záměrem).
b) Nebylo doloženo kladné vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a MČ Praha 4 z hlediska
výjimečné přípustnosti stavby s podílem administrativní funkce přesahujícím 60 %.
c) Nebyla vyhodnocena dopravní zátěž vyvolaná pronajatými místy v Parkovacím domě
Budějovická (potřebný počet stání je ve studii dopravního řešení vyčíslen na 160,
tj. 240 příjezdů a 240 odjezdů). Dále ve fázi zpracování dokumentace není žádná záruka,
že objekt bude pronajat nájemcům s malou obrátkovostí (ta může být 3 i více, to znamená
480 příjezdů a 480 odjezdů za den i více). Budeme-li vycházet z tohoto předpokladu, je
třeba přepracovat kapacitní posouzení křižovatek a kartogramy intenzit.
d) K akustické studii se uvádí následující připomínky.
1. Nelze uplatnit limity pro starou hlukovou zátěž (uvádí se stanovisko Hygienické
stanice hl. m. Prahy č.j.: J.HK/2433/46813/10 ze dne 7. 9. 2010).
2. V akustické studii nebyla vyhodnocena hluková zátěž vyvolaná pronajatými
parkovacími místy v Parkovacím domě Budějovická.
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3. Vzhledem k tomu, že nelze uplatnit limity pro starou hlukovou zátěž, je v řadě
výpočtových bodů překročen hygienický limit v chráněném venkovním prostoru
staveb pro hluk z dopravy (ve vyjádření je uveden podrobný výčet). Umístění záměru
je proto v rozporu se zákonem.
4. Hodnoty akustického tlaku pro noc nebyly vypočítány a porovnány a akustickým
limitem. Akustická studie není kompletní.
5. V akustické studii je uvedeno použití tichého povrchu v ulici Ješetická. Tato
skutečnost nezaručuje, že investor skutečně tuto změnu povrchu provede a předloží do
územního a stavebního řízení.
6. Nesouhlasíme s vedením staveništní dopravy ulicí Na Strži (je přetížená a na
křižovatce Milevská - Na Strži se tvoří kolony vozidel).
7. Ve vztahu ke staveništní dopravě je na komunikacích překročen hygienický limit
hluku (ve vyjádření je uveden podrobný výčet). Realizace stavby by byla v rozporu se
zákonem.
8. Opatření navržená ke splnění hygienického limitu hluku na staveništi považujeme za
těžko splnitelná a kontrolovatelná stavebním dozorem.
9. Zásadně nesouhlasíme s udělením časově omezeného povolení k překročení
hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti, které považujeme za nezákonné.
Množství osob exponovaných nadlimitním hlukem z výstavby (118 osob) považujeme
za zásadně nepřijatelné.
10. Ve vztahu ke staveništní dopravě při kumulaci staveb je na komunikacích překročen
hygienický limit hluku (ve vyjádření je uveden podrobný výčet). Realizace stavby je
proto nezákonná.
11. Nesouhlasíme se závěrem akustické studie. Z akustické studie vyplývá, že při provozu
a výstavbě budou překročeny akustické limity. Výstavba a provoz záměru je
nezákonný (odkazuje se na zákon č. 2/1993 Sb. a zákon č. 17/1992 Sb.).
e) K rozptylové studii se uvádí následující připomínky.
1. Posouzena by měla být veškerá doprava vyvolaná záměrem.
2. Byly vypočteny vyšší maximální denní koncentrace PM10, než ve stávající situaci. Jak
tedy může být v oblasti záměru splněn limit, když počet zdrojů neklesne? Dopravní
podklady naopak dokládají nárůst intenzity dopravy. Nesouhlasíme s tvrzením, že
oblasti s překročeným limitem jsou oblasti mimo prostor záměru (křížení ulic
Vyskočilova a 5. května bude zatíženo dopravou záměru, křižovatka ulic Vyskočilova
a Budějovická se záměrem sousedí).
3. V celé zájmové oblasti je a bude překročen imisní limit pro benzo(a)pyren.
4. V průběhu výstavby může docházet k překračování imisního limitu pro oxid dusičitý.
Návrh opatření je pro snížení imisí oxidu dusičitého neúčinný.
5. V průběhu výstavby může docházet k překračování imisního limitu pro částice PM10.
Návrh opatření se v praxi na stavbách nepoužívá a je pro snížení imisí částic PM10
málo účinný.
6. Navržená opatření pro omezení vlivů stavebních prací na kvalitu ovzduší (s výjimkou
oplachu aut) nebyla při nám známé výstavbě použita. Jsou nereálná.
7. Nesouhlasíme s interpretací vypočítaných údajů v závěru rozptylové studie.
Je překročen imisní limit pro denní koncentrace PM10 a průměrných ročních
koncentrací benzo(a)pyrenu. Provozem záměru dojde k překročení imisního limitu pro
denní koncentrace PM10 a prohloubení překročení průměrných ročních koncentrací
benzo(a)pyrenu. Výstavbou dojde k překročení imisního limitu pro denní koncentrace
PM10 maximálních hodinových koncentrací pro oxid dusičitý. Umístění záměru je
nezákonné. Opatření pro výstavbu jsou v praxi nereálná a neúčinná.
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f) Dlouhodobě nesouhlasíme s metodikou doc. Vorla, která podceňuje vliv na krajinný ráz
v lokalitě záměru v městské krajině. Záměr výrazně převyšuje sousední stavby, je umístěn
v ochranné zóně Pražské památkové rezervace. Uvádíme proto naše hodnocení:
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
střední vliv
Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
střední vliv
Vliv na ZCHÚ
nemá vliv
Vliv na VKP
střední vliv
Vliv na kulturní dominanty
střední vliv
Vliv na estetické hodnoty
silný vliv
Vliv na harmonické měřítko krajiny
silný vliv
Vliv na harmonické vztahy v krajině
silný vliv
Navrhovaná výstavba představuje zásah do zákonných kritérií podle § 12 zákona
č. 114/1992 Sb. a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny.
Není v souladu s požadavky ochrany krajinného rázu hl. m. Prahy. Navrhovaná stavba
není navržena s ohledem na kritéria krajinného rázu podle § 12 odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb.
g) Požadujeme vrácení dokumentace a zpracování záměru s výškou odpovídající sousedním
obytným domům.
Vypořádání vyjádření
ad a) Počet 70 parkovacích stání v podzemních garážích byl stanoven na základě
povolení výjimky z ustanovení čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy,
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, vydané
rozhodnutím Úřadu městské části Praha 4, odboru stavebního
(č.j.: P4/060857/12/OST/JARY ze dne 12. 7. 2012), které nabylo právní moci dne
17. 7. 2012. Toto rozhodnutí bylo vydáno zejména vzhledem ke skutečnosti, že od
doby, kdy vstoupila uvedená vyhláška v účinnost (dnem 1. 1. 2000), došlo de facto
k reálnému posunu tehdy stanovené hranice mezi zónami 3 a 4 (vyznačenými
v mapovém podkladu v příloze č. 1a „Zóny a spádová území stanic metra“
uvedené vyhlášky), které jsou podle čl. 10 odst. 2 uvedené vyhlášky určující pro
výpočet počtu odstavných a parkovacích stání (s použitím koeficientů pro zónu 4
vychází pro posuzovaný záměr 160 stání, s použitím koeficientů pro zónu 3 pak
64 stání).
V této souvislosti se uvádí, že text uvedený na str. 29 dokumentace: „Jedním
z bodů odůvodnění rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy je skutečnost, že
v případě, že by v budoucnu nastal jakýkoliv nepředvídatelný vývoj v této části území
a byla by potřeba parkovacích míst větší, má investor smluvně rezervováno dalších
90 PS v připravovaném parkovacím době Budějovická u Městského úřadu Praha 4
(smlouva o smlouvě budoucí o nájmu parkovacích míst ze dne28. 7. 2011).“ je
nepatřičný, neboť původně zamýšlená orientace na zajištění parkovacích stání
(v nejranější fázi přípravy záměru) již byla překonána. Naopak v předmětném
rozhodnutí bylo ve věci parkování v připravovaném parkovacím domě
Budějovická uvedeno, že tento parkovací dům se podle platného územního plánu
nachází ve funkční ploše VV - veřejné vybavení, kde garáže pro osobní
automobily jsou doplňkovým funkčním využitím daného území pro uspokojení
potřeb území vymezeného danou funkcí a jejich využití pro jiné území by bylo
v rozporu s územním plánem. Proto s ohledem na velmi kvalitní obsluhu zájmové
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lokality posuzovaného záměru veřejnou hromadnou dopravou byla další
příprava záměru orientována výhradně na 70 parkovacích stání zajištěných
v podzemních garážích objektu administrativního centra. Záměr pak bude při
předpokládané obrátkovosti osobních aut 1,5 generovat 105 jízd osobních
automobilů v každém směru za den (v denní době).
ad b) Jedná se o záležitost týkající se vazby na příslušný územní plán (tj. výjimečně
přípustného využití pro administrativu nad 60% podlažních ploch objektu),
která je zásadní pro územní řízení nikoliv pro posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb.
ad c) Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve odkazuje na výše uvedený komentář
v bodě ad a) tohoto vypořádání vyjádření.
Pokud jde o použitou obrátkovost osobních aut (1,5), kromě předpokládané
administrativy s malou návštěvností byly vzaty do úvahy i zkušenosti z provozu
obdobných objektů (v tomto směru je obrátkovost 1,5 stanovena s rezervou).
Administrativa s malou návštěvností (tj. 1 stání na 35 m2) byla zvolena s ohledem
na předpokládanou administrativu, tj. podle vyhlášky č. 26/1999 Sb.
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním
městě Praze, - ředitelství podniků, projekční ateliéry, instituce (a nikoliv
s ohledem na administrativu pro veřejnost, tj. podle vyhlášky č. 26/1999 Sb.
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě
Praze, - instituce celoměstského nebo nadměstského významu, instituce místního
významu, banka, pojišťovna, pošta).
ad d) K jednotlivým připomínkám k akustické studii se uvádí následující.
1. Stará hluková zátěž je podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, definována jako: „hluk
v chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb,
který vznikl před 1. lednem 2001 a je působený dopravou na pozemních
komunikacích a dráhách,“. Protože v posuzovaném území vznikl hluk v území
již před 1. lednem 2001, je možné použít limit pro starou hlukovou zátěž.
Pokud se jedná o vlastní záměr, intenzita vyvolané obslužné dopravy
administrativního centra je z hlediska hlukové situace nevýznamná (a to
i vzhledem k dalšímu rozpadu dopravy na širší komunikační síti) a sama
o sobě s rezervou splňuje příslušné hygienické limity hluku. Vypočtené
hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h na všech
komunikacích a s tichým povrchem na ulici Ješetická pouze z obslužné
dopravy se pohybují v rozmezí 31,6 – 46,3 dB (na komunikacích I. a II. třídy
se vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,16h pouze
z obslužné dopravy pohybuje v rozmezí 19,5 – 44,0 dB; na komunikacích
III. třídy se vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,16h pouze
z obslužné dopravy a s tichým povrchem na ulici Ješetická pohybuje
v rozmezí 18,4 – 46,2 dB). Příspěvky záměru (z obslužné dopravy) k hlukové
situaci jsou přitom nulové nebo max. 0,1 dB a podle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
při hodnocení změny hlukového ukazatele nelze považovat za hodnotitelnou
změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.
Rovněž stacionární zdroje hluku a dále i provoz na vjezdu do podzemních
garáží s rezervou splňují příslušné hygienické limity hluku (vypočtené
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2.
3.

4.

5.

hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,8h z provozu
stacionárních zdrojů se v denní době pohybují v rozmezí 31,4 – 41,5 dB,
v noční době se vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A
LAeq,1h pohybují v rozmezí 15,3 – 26,4 dB; vypočtené hodnoty ekvivalentních
hladin akustického tlaku A LAeq,8h na vjezdu do podzemních garáží se v denní
době pohybují v rozmezí 12,6 – 37,2 dB).
Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený komentář v bodě
ad a) tohoto vypořádání vyjádření.
Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve odkazuje na výše uvedený komentář
v bodě ad d) 1. tohoto vypořádání vyjádření.
Pokud se jedná o hodnocení stavu hlukové situace v dotčeném území
(stávající úrovně ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h), z Tab.
10 v akustické studii vyplývá, že vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin
akustického tlaku A LAeq,16h z provozu silniční dopravy na všech
komunikacích se v denní době pohybují v intervalu 52,8 - 69,8 dB
(na komunikacích I. a II. třídy není hygienický limit hluku s korekcí na
starou hlukovou zátěž z dopravy překročen; na komunikacích III. třídy je
hygienický limit hluku z dopravy překročen v některých výpočtových
bodech). Příspěvky záměru jsou však nulové nebo max. 0,1 dB a podle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, při hodnocení změny hlukového ukazatele nelze považovat za
hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.
V souvislosti s dopravní a hlukovou situací v dotčeném území je třeba
konstatovat, že na území Městské části Praha 4 byl zvolen, resp. dosud platí,
liberální přístup k parkování, zatímco hl. m. Praha se orientuje na systém zón
placeného stání (nejprve zaveden od roku 1996 v Městské části Praha 1 na
území na pravém břehu Vltavy). V současné době platí tyto zóny na území
městských částí Praha 1, 2, 3, 7 a na části území Městské části Praha 16. Nově
by měl být tento systém rozšířen, a to i na území Městské části Praha 4.
Rozšíření tohoto systému na území Městské části Praha 4 lze z hlediska
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jednoznačně doporučit, neboť
přináší omezení osobní automobilové dopravy včetně zlepšení situace pro
parkování, především pak pro rezidenty (doporučení však nelze při
posuzování předloženého záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. formulovat
jako opatření v rámci podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, neboť tato opatření jsou
směrována výhradně vůči oznamovateli záměru). Z věcného hlediska je však
zřejmé, že zavedení systému zón placeného stání na území Městské části
Praha 4 napomůže řešit dopravní situaci s příznivým vlivem na životní
prostředí, a to i v zájmové oblasti posuzovaného záměru, resp. v širším okolí
stanice metra Budějovická, které je navíc s ohledem na krátké napojení na
ulici 5. května (magistrálu) využíváno prakticky jako záchytné parkoviště ve
vztahu ke stanici metra Budějovická.
Akustická studie je zpracována korektně. Protože se provoz kancelářských
ploch počítá výhradně v denní době, byl v akustické studii řešen v noční době
pouze provoz stacionárních zdrojů hluku, které budou provozovány
v útlumovém režimu.
Položení tzv. tichého povrchu je opatřením, které je jako podmínka zahrnuto
do návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku (podmínky stanoviska
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jsou směrovány vůči oznamovateli záměru). Je zřejmé, že v rámci další
přípravy záměru musí být opatření, resp. podmínky, rezultující z posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. řešeny.
Pokud jde o respektování opatření, resp. podmínek stanoviska, rezultujících
z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v návazných řízeních, podle § 10
odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo
opatření podle zvláštních právních předpisů, bere při svém rozhodování vždy
v úvahu obsah stanoviska vydaného podle zákona č. 100/2001 Sb. Jsou-li ve
stanovisku uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví, zahrne je do svého rozhodnutí; v opačném
případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně
(rozhodnutí musí vždy obsahovat odůvodnění).
6. Staveništní doprava (výjezd ze staveniště) bude vedena do ulice Budějovická
a dále pravým odbočením do ulice Na Strži a dále do ulice 5. května.
7. Jak vyplývá z Tab. 14 akustické studie, příspěvky staveništní dopravy jsou
nulové nebo max. 0,1 dB a podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, při hodnocení změny
hlukového ukazatele nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl
pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.
Staveništní doprava, jejíž maximální intenzita bude 20 nákladních vozidel za
den jedním směrem po dobu 2 měsíců, resp. 18 nákladních vozidel za den
jedním směrem po dobu 4 měsíců, je z hlediska hlukové zátěže nevýznamná.
Jak vyplývá z Tab. 14 akustické studie, pouze staveništní doprava splňuje
s rezervou příslušný hygienický limit hluku.
8. Pokud se jedná o etapu výstavby, vzhledem k umístění záměru v blízkosti
bytové zástavby bude nezbytné, aby se v rámci další přípravy záměru (při
řešení plánu organizace výstavby) a při vlastní výstavbě důsledně
respektovala protihluková opatření navržená v akustické studii s tím, že
s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví bude dohodnut systém
průběžných kontrol stimulující dodržování protihlukových opatření v etapě
výstavby (tento postup se jeví jako přijatelnější než orientace na řešení časově
omezeného povolení k překročení hygienického limitu pro hluku ze stavební
činnosti).
V případě podstatných změn týkajících se zdrojů hluku v etapě výstavby,
tj. změn oproti akustické studii pro hluk z výstavby předložené v rámci
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., bude zapotřebí zajistit zpracování
nové akustické studie pro hluk z výstavby s orientací na konkrétní technická
a organizační opatření tak, aby bylo zajištěno plnění hygienických limitů
hluku ze stavební činnosti podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Relevantní opatření týkající se zdrojů hluku jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
9. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený komentář v bodě
ad d) 8. tohoto vypořádání vyjádření.
10. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený komentář v bodě
ad d) 7. tohoto vypořádání vyjádření s tím, že v tomto případě (při kumulaci
staveništní dopravy jednotlivých záměrů) jsou příspěvky staveništní dopravy
nulové nebo max. 0,2 dB (viz Tab. 19 akustické studie).
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11. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený komentář
v bodech ad d) 1. až ad d) 10. tohoto vypořádání vyjádření.
ad e) K jednotlivým připomínkám k rozptylové studii se uvádí následující.
1. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený komentář v bodě
ad a) tohoto vypořádání vyjádření.
2. V případě hodnocení stavu ovzduší v dotčeném území (stávající úrovně
znečištění ovzduší) se ve vztahu k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší, vychází z map úrovní znečištění konstruovaných
v síti 1 x 1 km, které jsou zveřejňovány ČHMÚ a obsahují v každém čtverci
hodnotu klouzavého průměru koncentrací znečišťujících látek za předchozích
5 let (tyto údaje jsou pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší rozhodující).
Z hodnot klouzavého průměru koncentrací znečišťujících látek za období let
2007 - 2011, které jsou uvedeny na str. 39 rozptylové studie vyplývá, že
v zájmovém území jsou dodrženy
imisní limity všech sledovaných
znečišťujících látek s výjimkou benzo(a)pyrenu (1,22 ng/m3 oproti imisnímu
limitu pro průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu 1,0 ng/m3).
Výraznější disproporce při hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší
se v rozptylové studii vyskytuje v případě krátkodobých denních koncentrací
částic frakce PM10. Jak vyplývá z vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru
životního prostředí, se kterým je možno se ztotožnit, tuto disproporci mezi
výsledky modelových výpočtů krátkodobých denních koncentrací částic
frakce PM10 v rozptylové studii a údajem ČHMÚ o klouzavém průměru
krátkodobé denní koncentrace částic PM10 za období let 2007 - 2011 je možné
přičíst skutečnosti, že výpočtový model ATEM generuje koncentrace na bázi
vstupních podkladů za jeden kalendářní rok a zároveň za předpokladu
kombinace nejvyšších možných emisí a nejhorších možných rozptylových
podmínek, která v reálných podmínkách vůbec nemusí nastat, zatímco
základem hodnocení ČHMÚ jsou reálné výsledky monitorování na stanicích
AIM za jednotlivé roky v 5-letém období. Pro správní činnost je podle
ustanovení bodu 3.6 přílohy č. 15 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, předepsáno pro hodnocení úrovně
znečištění použití map ČHMÚ konstruovaných v síti 1 x 1 km. Na základě
toho lze považovat údaj o krátkodobých denních koncentracích částic PM10
z modelového hodnocení ATEM za pouze teoretický, nemající přímou
souvislost s reálnou situací.
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu
a benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na
průměrné roční koncentrace (ty totiž nejlépe charakterizují posuzované
místo, neboť reflektují vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo
a tedy i vliv četnosti výskytu krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv
emisí, tak průběh meteorologických parametrů), je zřejmé, že nárůsty
imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší v důsledku provozu
administrativního centra prakticky nemohou významným způsobem ovlivnit
situaci ve znečištění ovzduší (vypočtené maximální příspěvky průměrných
ročních koncentrací těchto znečišťujících látek se pohybují v řádu prvních
setin % příslušných imisních limitů).
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3. V případě hodnocení stavu ovzduší v dotčeném území (stávající úrovně
znečištění ovzduší) se ve vztahu k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší, vychází z map úrovní znečištění konstruovaných
v síti 1 x 1 km, které jsou zveřejňovány ČHMÚ a obsahují v každém čtverci
hodnotu klouzavého průměru koncentrací znečišťujících látek za předchozích
5 let (tyto údaje jsou pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší rozhodující).
Z hodnot klouzavého průměru koncentrací znečišťujících látek za období let
2007 - 2011, které jsou uvedeny na str. 39 rozptylové studie vyplývá,
že v zájmovém území jsou dodrženy imisní limity všech sledovaných
znečišťujících látek s výjimkou benzo(a)pyrenu (1,22 ng/m3 oproti imisnímu
limitu pro průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu 1,0 ng/m3).
Vzhledem k tomu se v rámci zpracování posudku (nad rámec dokumentace)
doporučuje s ohledem na ochranu veřejného zdraví kompenzační opatření ve
vztahu k predikovanému imisnímu příspěvku průměrné roční koncentrace
benzo(a)pyrenu generovanému posuzovaným záměrem, a to i přesto, že je
tento příspěvek vyhodnocen na úrovni maximálně 0,0003 ng/m3, tedy na
úrovni 0,03 % příslušného imisního limitu, zatímco podle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření vyžadují až
od hodnoty imisního příspěvku vyšší než 1% imisního limitu.
Jak vyplývá z vyžádaných údajů týkajících se opatření ke snížení zátěží
životního prostředí benzo(a)pyrenem, které jsou součástí přílohy tohoto
posudku, kompenzační opatření bude spočívat ve výsadbě dvou stromů
(jednoho listnatého a jednoho jehličnatého stromu o minimálním objemu
koruny 4 m3) s cílem odstranit znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem, který je
navázán v částicích frakce PM10, resp. frakce PM2,5. Z těchto údajů
je zřejmé, že navržená výsadba dvou stromů v blízkosti nového objektu
dostatečně kompenzuje nárůst emisí vyvolaných jeho provozem (je
nutno kompenzovat nárůst emisí ve výši 18,29 efektivních gramů
benzo(a)pyrenu - navržené stromy kompenzují emise ve výši 230,5 efektivních
gramů benzo(a)pyrenu).
4. Pokud se jedná o časově omezenou etapu výstavby, nejprve se uvádí, že
z rozptylové studie vyplývá, že v zájmovém území nelze v období před
zahájením výstavby předpokládat překročení imisního limitu pro hodinové
koncentrace oxidu dusičitého.
V rámci etapy výstavby bylo v rozptylové studii predikováno, že v širším
okolí může v případě nejhorších emisních a rozptylových podmínek (k jejichž
kombinaci však nemusí vůbec dojít - viz i specifika výpočtového modelu
v případě krátkodobých koncentrací komentovaná ve výše uvedeném bodě
ad e) 2. tohoto vypořádání vyjádření) docházet k překročení imisního limitu
pouze v jediném výpočtovém bodě (z celkem 11 výpočtových bodů). Proto
byla v rozptylové studii navržena opatření s cílem zamezit překračování
imisního limitu. Tato opatření jsou reálná a k jejich dodržování může přispět
i zvýšená pozornost při průběžných kontrolách staveniště ze strany
příslušných dotčených správních orgánů.
Relevantní opatření týkající se ochrany ovzduší jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
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5. Pokud se jedná o časově omezenou etapu výstavby, nejprve se uvádí, že
z údajů ČHMÚ (viz komentář ve výše uvedeném bodě ad e) 2. tohoto
vypořádání vyjádření) nelze v zájmovém území v období před zahájením
výstavby předpokládat překročení imisního limitu pro denní koncentrace
částic frakce PM10.
V rámci etapy výstavby bylo v rozptylové studii sice predikováno, že
v zájmovém území může být (zejména v závislosti na aktuálních
meteorologických podmínkách) překročen imisní limit, ale že počet
překročení nelze modelově stanovit. Proto byla v rozptylové studii navržena
opatření s cílem zamezit překračování imisního limitu. Tato opatření jsou
reálná a k jejich dodržování může přispět i zvýšená pozornost při průběžných
kontrolách staveniště ze strany příslušných dotčených správních orgánů.
Relevantní opatření týkající se ochrany ovzduší jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
6. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený komentář
v bodech ad e) 4 a ad e) 5. tohoto vypořádání vyjádření.
7. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený komentář
v bodech ad e) 1 až ad d) 6. tohoto vypořádání vyjádření.
ad f) Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny
využití území na krajinný ráz (I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek,
P. Sklenička, květen 2004) je všeobecně akceptovaným metodických postupem.
Studie vlivu na krajinný ráz, která je přílohou č. 5 dokumentace, je zpracována
korektně a její závěry jsou zdůvodněny na základě příslušných kritérií v souladu
s metodickým postupem (na rozdíl od vyjádření obsahujícího závěry hodnocení
vlivu na krajinný ráz bez zdůvodnění, které lze proto spíše chápat jako
subjektivní názor autora vyjádření).
ad g) Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve odkazuje na výše uvedený komentář
v bodech ad a) až ad f) tohoto vypořádání vyjádření.
Dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 100/2001 Sb. a věnuje se všem
zásadním aspektům vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví spojeným
s posuzovaným záměrem.
Dokumentace je v této etapě přípravy záměru dostačující k možnosti posoudit
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, formulovat návrh stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, a ukončit
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
Za předpokladu realizace podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného
zdraví rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou vlivy
posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví celkově přijatelné.
10. Vyjádření občanského sdružení 4-občanská, o.s.
(ze dne 23. 8. 2013)
Podstata vyjádření
a) Záměr absolutně nevhodně zasahuje do veřejného prostoru, který nevratně poškozuje.
b) Výška budovy (18 pater) neodpovídá původnímu záměru.
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c) Počet parkovacích míst je podhodnocen, stejně tak i množství emisí a hluku (záměr byl
považován za administrativu s malou návštěvností - není možné určit návštěvnost budovy,
když není znám její charakter).
d) Hlukové limity jsou podle akustické studie překročeny, v některých případech i pro
variantu tichého asfaltu. Akustická studie nerespektuje platnou legislativu.
e) Není jasné, kolik ustupujících podlaží bude stavba mít, zda 2 nebo 3.
f) V nadlimitně zatíženém prostředí, což je případ Budějovického náměstí, není možno
umístit stavbu, která zhorší životní prostředí, byť jen nepatrně (v blízkém okolí jsou
ZŠ Bítovská, MŠ Přímětická, Sedlčanská, jesle Rabasova atd.).
g) V současné době jsou obydlené lokality v prostoru Budějovického náměstí a v blízkosti
ulice Vyskočilova a 5. května vystaveni zvýšenému riziku poškození zdraví nejen vlivem
hluku, ale především vlivem znečišťujících látek v ovzduší a to polétavému prachu
a benzo(a)pyrenu. Záměr předimenzované administrativní budovy toto neúnosné riziko
ještě zvýší.
Vypořádání vyjádření
ad a) Námitka se týká urbanismu a architektonického řešení, které přímo nesouvisí
s posuzováním podle zákona č. 100/2001 Sb. (urbanistické hledisko, stejně jako
architektonické, není primárně předmětem posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb. - uspořádání parteru a veřejného prostoru nemůže zásadním
způsobem ovlivnit výsledky hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
provedeného v dokumentaci). Tyto aspekty proto musí být řešeny, resp.
precizovány, v rámci další přípravy záměru ve vztahu k následným řízením
k povolení záměru.
Pokud jde o vnímání lokality Budějovického náměstí, návrh počítá s ustoupením
1. a 2. nadzemního podlaží (oproti vyšším podlažím) v celém parteru. Při jižním
průčelí tak vzniká krytý veřejný prostor o šířce téměř 7 m a 2,2 m široký nekrytý
chodník, který lze považovat z hlediska předpokládané frekvence pohybu osob
a kompozice místa za adekvátní.
ad b) Záměr administrativního centra s 18 nadzemními podlažími byl předložen
i v rámci oznámení záměru a oproti dokumentaci se proto neliší.
ad c) Počet 70 parkovacích stání v podzemních garážích byl stanoven na základě
povolení výjimky z ustanovení čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy,
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, vydané
rozhodnutím Úřadu městské části Praha 4, odboru stavebního
(č.j.: P4/060857/12/OST/JARY ze dne 12. 7. 2012), které nabylo právní moci dne
17. 7. 2012. Toto rozhodnutí bylo vydáno zejména vzhledem ke skutečnosti, že od
doby, kdy vstoupila uvedená vyhláška v účinnost (dnem 1. 1. 2000), došlo de facto
k reálnému posunu tehdy stanovené hranice mezi zónami 3 a 4 (vyznačenými
v mapovém podkladu v příloze č. 1a „Zóny a spádová území stanic metra“
uvedené vyhlášky), které jsou podle čl. 10 odst. 2 uvedené vyhlášky určující pro
výpočet počtu odstavných a parkovacích stání (s použitím koeficientů pro zónu 4
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vychází pro posuzovaný záměr 160 stání, s použitím koeficientů pro zónu 3 pak
64 stání).
V této souvislosti se uvádí, že text uvedený na str. 29 dokumentace: „Jedním
z bodů odůvodnění rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy je skutečnost, že
v případě, že by v budoucnu nastal jakýkoliv nepředvídatelný vývoj v této části území
a byla by potřeba parkovacích míst větší, má investor smluvně rezervováno dalších
90 PS v připravovaném parkovacím době Budějovická u Městského úřadu Praha 4
(smlouva o smlouvě budoucí o nájmu parkovacích míst ze dne28. 7. 2011).“ je
nepatřičný, neboť původně zamýšlená orientace na zajištění parkovacích stání
(v nejranější fázi přípravy záměru) již byla překonána. Naopak v předmětném
rozhodnutí bylo ve věci parkování v připravovaném parkovacím domě
Budějovická uvedeno, že tento parkovací dům se podle platného územního plánu
nachází ve funkční ploše VV - veřejné vybavení, kde garáže pro osobní
automobily jsou doplňkovým funkčním využitím daného území pro uspokojení
potřeb území vymezeného danou funkcí a jejich využití pro jiné území by bylo
v rozporu s územním plánem. Proto s ohledem na velmi kvalitní obsluhu zájmové
lokality posuzovaného záměru veřejnou hromadnou dopravou byla další
příprava záměru orientována výhradně na 70 parkovacích stání zajištěných
v podzemních garážích objektu administrativního centra. Záměr pak bude při
předpokládané obrátkovosti osobních aut 1,5 generovat 105 jízd osobních
automobilů v každém směru za den (v denní době).
Pokud jde o použitou obrátkovost osobních aut (1,5), kromě předpokládané
administrativy s malou návštěvností byly vzaty do úvahy i zkušenosti z provozu
obdobných objektů (v tomto směru je obrátkovost 1,5 stanovena s rezervou).
Administrativa s malou návštěvností (tj. 1 stání na 35 m2) byla zvolena s ohledem
na předpokládanou administrativu, tj. podle vyhlášky č. 26/1999 Sb.
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním
městě Praze, - ředitelství podniků, projekční ateliéry, instituce (a nikoliv
s ohledem na administrativu pro veřejnost, tj. podle vyhlášky č. 26/1999 Sb.
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě
Praze, - instituce celoměstského nebo nadměstského významu, instituce místního
významu, banka, pojišťovna, pošta).
ad d) Pokud se jedná o hodnocení stavu hlukové situace v dotčeném území (stávající
úrovně ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h), z Tab. 10 v akustické
studii vyplývá, že vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A
LAeq,16h z provozu silniční dopravy na všech komunikacích se v denní době
pohybují v intervalu 52,8 - 69,8 dB (na komunikacích I. a II. třídy není
hygienický limit hluku s korekcí na starou hlukovou zátěž z dopravy překročen;
na komunikacích III. třídy je hygienický limit hluku z dopravy překročen
v některých výpočtových bodech). Příspěvky záměru jsou však nulové nebo
max. 0,1 dB a podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, při hodnocení změny hlukového ukazatele
nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od
0,1 do 0,9 dB.
Intenzita vyvolané obslužné dopravy administrativního centra je z hlediska
hlukové situace nevýznamná (a to i vzhledem k dalšímu rozpadu dopravy na širší
komunikační síti) a sama o sobě s rezervou splňuje příslušné hygienické limity
hluku. Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h
na všech komunikacích a s tichým povrchem na ulici Ješetická pouze z obslužné
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dopravy se pohybují v rozmezí 31,6 – 46,3 dB (na komunikacích I. a II. třídy
se vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,16h pouze z obslužné
dopravy pohybuje v rozmezí 19,5 – 44,0 dB; na komunikacích III. třídy
se vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,16h pouze
z obslužné dopravy a s tichým povrchem na ulici Ješetická pohybuje v rozmezí
18,4 – 46,2 dB).
V souvislosti s dopravní a hlukovou situací v dotčeném území je třeba
konstatovat, že na území Městské části Praha 4 byl zvolen, resp. dosud platí,
liberální přístup k parkování, zatímco hl. m. Praha se orientuje na systém zón
placeného stání (nejprve zaveden od roku 1996 v Městské části Praha 1 na území
na pravém břehu Vltavy). V současné době platí tyto zóny na území městských
částí Praha 1, 2, 3, 7 a na části území Městské části Praha 16. Nově by měl být
tento systém rozšířen, a to i na území Městské části Praha 4. Rozšíření tohoto
systému na území Městské části Praha 4 lze z hlediska ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví jednoznačně doporučit, neboť přináší omezení
osobní automobilové dopravy včetně zlepšení situace pro parkování, především
pak pro rezidenty (doporučení však nelze při posuzování předloženého záměru
podle zákona č. 100/2001 Sb. formulovat jako opatření v rámci podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního
prostředí, neboť tato opatření jsou směrována výhradně vůči oznamovateli
záměru). Z věcného hlediska je však zřejmé, že zavedení systému zón placeného
stání na území Městské části Praha 4 napomůže řešit dopravní situaci
s příznivým vlivem na životní prostředí, a to i v zájmové oblasti posuzovaného
záměru, resp. v širším okolí stanice metra Budějovická, které je navíc s ohledem
na krátké napojení na ulici 5. května (magistrálu) využíváno prakticky jako
záchytné parkoviště ve vztahu ke stanici metra Budějovická.
Relevantní opatření týkající se hlukové zátěže jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany
prostředí, který je součástí tohoto posudku.
ad e) Námitka ve vyjádření je oprávněná. V dokumentaci se vyskytují nejednotné
údaje týkající se „ustoupení“ hmoty objektu za systém sloupů („ustoupení“
hmoty objektu je uváděno 1. - 2. NP i 1. - 3. NP). Jedná se o nedopatření, resp.
rezidua již neaktuálních údajů ve vztahu k přípravě záměru. Hmota objektu
„ustupuje“ za systém sloupů v 1. - 2. NP (to je patrné z přílohy dokumentace č. 7
Výkresová část).
Jedná se o nedopatření, které však v žádném případě nemohlo ovlivnit výsledky
hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedeného
v dokumentaci. Dokumentace byla zpracována s tím, že kancelářské plochy jsou
umístěny na 3. – 18. nadzemním podlaží (tj. v 16 nadzemních podlažích).
ad f) Pokud se jedná o hodnocení stavu hlukové situace v dotčeném území, odkazuje se
na výše uvedený komentář v bodě ad d) tohoto vypořádání vyjádření.
V případě hodnocení stavu ovzduší v dotčeném území (stávající úrovně znečištění
ovzduší) se ve vztahu k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování
a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší, vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které
jsou zveřejňovány ČHMÚ a obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého
průměru koncentrací znečišťujících látek za předchozích 5 let (tyto údaje jsou
pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší rozhodující). Z hodnot klouzavého
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průměru koncentrací znečišťujících látek za období let 2007 - 2011, které jsou
uvedeny na str. 39 rozptylové studie vyplývá, že v zájmovém území jsou dodrženy
imisní limity všech sledovaných znečišťujících látek s výjimkou benzo(a)pyrenu
(1,22 ng/m3 oproti imisnímu limitu pro průměrnou roční koncentraci
benzo(a)pyrenu 1,0 ng/m3).
Vzhledem k tomu se v rámci zpracování posudku (nad rámec dokumentace)
doporučuje s ohledem na ochranu veřejného zdraví kompenzační opatření ve
vztahu k predikovanému imisnímu příspěvku průměrné roční koncentrace
benzo(a)pyrenu generovanému posuzovaným záměrem, a to i přesto, že je tento
příspěvek vyhodnocen na úrovni maximálně 0,0003 ng/m3, tedy na úrovni
0,03 % příslušného imisního limitu, zatímco podle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření vyžadují až od hodnoty
imisního příspěvku vyšší než 1% imisního limitu.
Jak vyplývá z vyžádaných údajů týkajících se opatření ke snížení zátěží životního
prostředí benzo(a)pyrenem, které jsou součástí přílohy tohoto posudku,
kompenzační opatření bude spočívat ve výsadbě dvou stromů (jednoho listnatého
a jednoho jehličnatého stromu o minimálním objemu koruny 4 m3) s cílem
odstranit znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem, který je navázán v částicích
frakce PM10, resp. frakce PM2,5. Z těchto údajů je zřejmé, že navržená výsadba
dvou stromů v blízkosti nového objektu dostatečně kompenzuje nárůst emisí
vyvolaných jeho provozem (je nutno kompenzovat nárůst emisí ve výši
18,29 efektivních gramů benzo(a)pyrenu - navržené stromy kompenzují emise ve
výši 230,5 efektivních gramů benzo(a)pyrenu).
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu
a benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na
průměrné roční koncentrace (ty totiž nejlépe charakterizují posuzované místo,
neboť reflektují vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo a tedy i vliv
četnosti výskytu krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv emisí, tak
průběh meteorologických parametrů), je zřejmé, že nárůsty imisních koncentrací
látek znečišťujících ovzduší v důsledku provozu administrativního centra
prakticky nemohou významným způsobem ovlivnit situaci ve znečištění ovzduší
(vypočtené maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací těchto
znečišťujících látek se pohybují v řádu prvních setin % příslušných imisních
limitů).
ad g) Ve vztahu k výše uvedenému komentáři v bodech ad d) a ad f) tohoto
vypořádání vyjádření se uvádí, že hodnocení zdravotních rizik, které je přílohou
č. 4 dokumentace, odpovídá charakteru záměru, resp. jeho vlivům na znečištění
ovzduší a hlukovou situaci.
Při respektování opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
lze celkově shrnout, že vlivy záměru na veřejné zdraví budou z hlediska
zdravotních rizik přijatelné (záměr svým příspěvkem max. na úrovni do 0,1 dB
prakticky neovlivní hlukovou situaci, resp. v části zájmového území zlepší
hlukovou situaci; příspěvky záměru ve vztahu ke kvalitě ovzduší jsou velmi malé
a ze zdravotních rizik nevýznamné).

64

11. Vyjádření občanského sdružení Občanské sdružení Záchrana Proseka
(ze dne 23. 8. 2013)
Podstata vyjádření
Naším vyjádřením je nesouhlasné stanovisko s výstavbou administrativního centra v tomto již
tak nadlimitně zatíženém území (dojde k významnému zvýšení provozu již nyní přeplněných
komunikací, ke zvýšení hladiny hluku, smogu a polétavých částic při výstavbě i provozu
centra, k nežádoucí redukci veřejného prostoru a zmenšení rozptylových provzdušňujících
ploch ve městě). Nevidíme nutnost výstavby dalších administrativních center, kterých již
existuje dostatek a nevyužitých. Limity stanovené právními předpisy jsou závazné a není
možné umisťovat stále další stavby, aniž by se posuzovaly v kontextu celé zájmové lokality.
Vypořádání vyjádření
Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že za předpokladu realizace podmínek
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultujících z posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb. jsou vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví celkově přijatelné.
Počet 70 parkovacích stání v podzemních garážích byl stanoven na základě povolení
výjimky z ustanovení čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, vydané rozhodnutím Úřadu
městské části Praha 4, odboru stavebního (č.j.: P4/060857/12/OST/JARY ze dne
12. 7. 2012), které nabylo právní moci dne 17. 7. 2012. Toto rozhodnutí bylo vydáno
zejména vzhledem ke skutečnosti, že od doby, kdy vstoupila uvedená vyhláška
v účinnost (dnem 1. 1. 2000), došlo de facto k reálnému posunu tehdy stanovené hranice
mezi zónami 3 a 4 (vyznačenými v mapovém podkladu v příloze č. 1a „Zóny a spádová
území stanic metra“ uvedené vyhlášky), které jsou podle čl. 10 odst. 2 uvedené vyhlášky
určující pro výpočet počtu odstavných a parkovacích stání (s použitím koeficientů pro
zónu 4 vychází pro posuzovaný záměr 160 stání, s použitím koeficientů pro zónu 3 pak
64 stání).
V této souvislosti se uvádí, že text uvedený na str. 29 dokumentace: „Jedním z bodů
odůvodnění rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy je skutečnost, že v případě, že by
v budoucnu nastal jakýkoliv nepředvídatelný vývoj v této části území a byla by potřeba
parkovacích míst větší, má investor smluvně rezervováno dalších 90 PS v připravovaném
parkovacím době Budějovická u Městského úřadu Praha 4 (smlouva o smlouvě budoucí
o nájmu parkovacích míst ze dne28. 7. 2011).“ je nepatřičný, neboť původně zamýšlená
orientace na zajištění parkovacích stání (v nejranější fázi přípravy záměru) již byla
překonána. Naopak v předmětném rozhodnutí bylo ve věci parkování v připravovaném
parkovacím domě Budějovická uvedeno, že tento parkovací dům se podle platného
územního plánu nachází ve funkční ploše VV - veřejné vybavení, kde garáže pro osobní
automobily jsou doplňkovým funkčním využitím daného území pro uspokojení potřeb
území vymezeného danou funkcí a jejich využití pro jiné území by bylo v rozporu
s územním plánem. Proto s ohledem na velmi kvalitní obsluhu zájmové lokality
posuzovaného záměru veřejnou hromadnou dopravou byla další příprava záměru
orientována výhradně na 70 parkovacích stání zajištěných v podzemních garážích
objektu administrativního centra. Záměr pak bude při předpokládané obrátkovosti
osobních aut 1,5 generovat 105 jízd osobních automobilů v každém směru za den
(v denní době).
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Pokud se jedná o hodnocení stavu hlukové situace v dotčeném území (stávající úrovně
ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h), z Tab. 10 v akustické studii vyplývá,
že vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h z provozu
silniční dopravy na všech komunikacích se v denní době pohybují v intervalu 52,8 - 69,8
dB (na komunikacích I. a II. třídy není hygienický limit hluku s korekcí na starou
hlukovou zátěž z dopravy překročen; na komunikacích III. třídy je hygienický limit
hluku z dopravy překročen v některých výpočtových bodech). Příspěvky záměru jsou
však nulové nebo max. 0,1 dB a podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, při hodnocení změny hlukového ukazatele
nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do
0,9 dB.
Intenzita vyvolané obslužné dopravy administrativního centra je z hlediska hlukové
situace nevýznamná (a to i vzhledem k dalšímu rozpadu dopravy na širší komunikační
síti) a sama o sobě s rezervou splňuje příslušné hygienické limity hluku. Vypočtené
hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h na všech komunikacích
a s tichým povrchem na ulici Ješetická pouze z obslužné dopravy se pohybují v rozmezí
31,6 – 46,3 dB (na komunikacích I. a II. třídy se vypočtená ekvivalentní hladina
akustického tlaku A LAeq,16h pouze z obslužné dopravy pohybuje v rozmezí 19,5 – 44,0
dB; na komunikacích III. třídy se vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A
LAeq,16h pouze z obslužné dopravy a s tichým povrchem na ulici Ješetická pohybuje
v rozmezí 18,4 – 46,2 dB).
V souvislosti s dopravní a hlukovou situací v dotčeném území je třeba konstatovat, že na
území Městské části Praha 4 byl zvolen, resp. dosud platí, liberální přístup k parkování,
zatímco hl. m. Praha se orientuje na systém zón placeného stání (nejprve zaveden od
roku 1996 v Městské části Praha 1 na území na pravém břehu Vltavy). V současné době
platí tyto zóny na území městských částí Praha 1, 2, 3, 7 a na části území Městské části
Praha 16. Nově by měl být tento systém rozšířen, a to i na území Městské části Praha 4.
Rozšíření tohoto systému na území Městské části Praha 4 lze z hlediska ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví jednoznačně doporučit, neboť přináší omezení
osobní automobilové dopravy včetně zlepšení situace pro parkování, především pak pro
rezidenty (doporučení však nelze při posuzování předloženého záměru podle zákona č.
100/2001 Sb. formulovat jako opatření v rámci podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, neboť tato opatření
jsou směrována výhradně vůči oznamovateli záměru). Z věcného hlediska je však
zřejmé, že zavedení systému zón placeného stání na území Městské části Praha 4
napomůže řešit dopravní situaci s příznivým vlivem na životní prostředí, a to
i v zájmové oblasti posuzovaného záměru, resp. v širším okolí stanice metra
Budějovická, které je navíc s ohledem na krátké napojení na ulici 5. května (magistrálu)
využíváno prakticky jako záchytné parkoviště ve vztahu ke stanici metra Budějovická.
Relevantní opatření týkající se hlukové zátěže jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který
je součástí tohoto posudku.
V případě hodnocení stavu ovzduší v dotčeném území (stávající úrovně znečištění
ovzduší) se ve vztahu k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které jsou zveřejňovány
ČHMÚ a obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrací
znečišťujících látek za předchozích 5 let (tyto údaje jsou pro hodnocení úrovně
znečištění ovzduší rozhodující). Z hodnot klouzavého průměru koncentrací
znečišťujících látek za období let 2007 - 2011, které jsou uvedeny na str. 39 rozptylové
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studie vyplývá, že v zájmovém území jsou dodrženy imisní limity všech sledovaných
znečišťujících látek s výjimkou benzo(a)pyrenu (1,22 ng/m3 oproti imisnímu limitu pro
průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu 1,0 ng/m3).
Vzhledem k tomu se v rámci zpracování posudku (nad rámec dokumentace) doporučuje
s ohledem na ochranu veřejného zdraví kompenzační opatření ve vztahu
k predikovanému imisnímu příspěvku průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu
generovanému posuzovaným záměrem, a to i přesto, že je tento příspěvek vyhodnocen
na úrovni maximálně 0,0003 ng/m3, tedy na úrovni 0,03 % příslušného imisního limitu,
zatímco podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 415/2012 Sb.,
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření vyžadují až od hodnoty
imisního příspěvku vyšší než 1% imisního limitu.
Jak vyplývá z vyžádaných údajů týkajících se opatření ke snížení zátěží životního
prostředí benzo(a)pyrenem, které jsou součástí přílohy tohoto posudku, kompenzační
opatření bude spočívat ve výsadbě dvou stromů (jednoho listnatého a jednoho
jehličnatého stromu o minimálním objemu koruny 4 m3) s cílem odstranit znečištění
ovzduší benzo(a)pyrenem, který je navázán v částicích frakce PM10, resp. frakce
PM2,5. Z těchto údajů je zřejmé, že navržená výsadba dvou stromů v blízkosti nového
objektu dostatečně kompenzuje nárůst emisí vyvolaných jeho provozem (je nutno
kompenzovat nárůst emisí ve výši 18,29 efektivních gramů benzo(a)pyrenu - navržené
stromy kompenzují emise ve výši 230,5 efektivních gramů benzo(a)pyrenu).
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu
a benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na průměrné
roční koncentrace (ty totiž nejlépe charakterizují posuzované místo, neboť reflektují
vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo a tedy i vliv četnosti výskytu
krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv emisí, tak průběh meteorologických
parametrů), je zřejmé, že nárůsty imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší
v důsledku provozu administrativního centra prakticky nemohou významným
způsobem ovlivnit situaci ve znečištění ovzduší (vypočtené maximální příspěvky
průměrných ročních koncentrací těchto znečišťujících látek se pohybují v řádu prvních
setin % příslušných imisních limitů).
Pokud jde o veřejný prostor, jedná se o aspekty týkající se urbanismu
a architektonického řešení, které přímo nesouvisí s posuzováním podle zákona
č. 100/2001 Sb. (urbanistické hledisko, stejně jako architektonické, není primárně
předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. - uspořádání parteru a veřejného
prostoru nemůže zásadním způsobem ovlivnit výsledky hodnocení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví provedeného v dokumentaci). Tyto aspekty proto musí být
řešeny, resp. precizovány, v rámci další přípravy záměru ve vztahu k následným
řízením k povolení záměru. Přesto se však uvádí, že pokud jde o vnímání lokality
Budějovického náměstí, ve vyjádření se nereflektuje skutečnost, že návrh počítá
s ustoupením 1. a 2. nadzemního podlaží (oproti vyšším podlažím) v celém parteru. Při
jižním průčelí tak vzniká krytý veřejný prostor o šířce téměř 7 m a 2,2 m široký nekrytý
chodník, který lze považovat z hlediska předpokládané frekvence pohybu osob
a kompozice místa za adekvátní.
Ve vztahu k záležitosti týkající se potřeby záměru, je třeba konstatovat, že účelem
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení předpokládaných vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení
záměru. Proto v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. nelze ve vztahu
k věcným aspektům vyhodnocovat, resp. stanovovat, zda je záměr potřebný (s výjimkou
některých případů přímo souvisejících s ochranou životního prostředí a veřejného
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zdraví). Takovýto postup při posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. není možný ani
z formálního hlediska, neboť příslušné subjekty účastnící se tohoto procesu, včetně
zpracovatele posudku, nejsou v rámci tohoto procesu vybaveny kompetencemi takto
o předloženém záměru usuzovat. Proto pouze aspekt ovlivnění životního prostředí
a veřejného zdraví může být jediným relevantním hlediskem, které je možno v procesu
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. použít při návrhu stanoviska vydávaného
výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
12. Vyjádření společnosti s ručením omezeným Společnost domu Budějovická 866 s.r.o.
(ze dne 19. 8. 2013)
Podstata vyjádření
K záměru znovu zasíláme námitky.
1. Stavba zastíní přímý sluneční svit do našich bytů.
2. Výška stavby bude několikanásobně převyšovat sousední stavby, což i nadále hodnotíme
jako neestetické.
3. Počet parkovacích míst (70 v budově a dalších 90 v neexistující budově parkovacího
domu) je málo pro 18-ti podlažní administrativní budovu (ani v současné době není možné
pro rezidenty přes den zaparkovat).
4. Hlučnost se od začátku prázdnin před naším domem zvýšila už jen tím, že přímo před ním
vznikla stálá zastávka autobusu č. 121 s intervalem 30 minut (byty jsou orientované
ložnicemi do ulice).
5. Vzhledem k malé parcele a malým obslužným přilehlým pozemkům je pravděpodobné, že
omezení provozu v době výstavby bude značné, navíc po dlouhou dobu.
6. Stavbou reálně klesne hodnota našeho majetku a kvalita našeho bydlení.
7. Obáváme se nadměrné, ještě větší automobilové zátěže a s tím souvisejícím zhoršením
ovzduší.
8. Vzdušnou čarou 330 m, u sjezdu z magistrály na ulici Vyskočilova, stojí už minimálně
2 roky nová administrativní budova, která do dnešního dne není v provozu. Nač tedy
stavět další?
Vypořádání vyjádření
K jednotlivým námitkám se uvádí následující.
ad 1. U objektu čp. 866 nebyla posuzována doba proslunění s ohledem na umístění
objektu. Vzhledem k orientaci oken objektu (severovýchod) tato okna dne
1. března nejsou prosluněna přímým slunečním svitem, záměr tyto objekty tedy
s ohledem na den posuzování (1. březen) neovlivní.
ad 2. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že v daném případě se jedná
o aspekt týkající se urbanismu a architektonického řešení, který přímo nesouvisí
s posuzováním podle zákona č. 100/2001 Sb. (urbanistické hledisko, stejně jako
architektonické, není primárně předmětem posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb.). Tento aspekt je předmětem územního řízení.
Pro úplnost se uvádí, že k posuzovanému záměru bylo vydáno závazné stanovisko
Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče, bez připomínek (a to i ve
vztahu k výšce objektu).
ad 3. Počet 70 parkovacích stání v podzemních garážích byl stanoven na základě
povolení výjimky z ustanovení čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy,
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, vydané
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rozhodnutím Úřadu městské části Praha 4, odboru stavebního
(č.j.: P4/060857/12/OST/JARY ze dne 12. 7. 2012), které nabylo právní moci dne
17. 7. 2012. Toto rozhodnutí bylo vydáno zejména vzhledem ke skutečnosti, že od
doby, kdy vstoupila uvedená vyhláška v účinnost (dnem 1. 1. 2000), došlo de facto
k reálnému posunu tehdy stanovené hranice mezi zónami 3 a 4 (vyznačenými
v mapovém podkladu v příloze č. 1a „Zóny a spádová území stanic metra“
uvedené vyhlášky), které jsou podle čl. 10 odst. 2 uvedené vyhlášky určující pro
výpočet počtu odstavných a parkovacích stání (s použitím koeficientů pro zónu 4
vychází pro posuzovaný záměr 160 stání, s použitím koeficientů pro zónu 3 pak
64 stání).
V této souvislosti se uvádí, že text uvedený na str. 29 dokumentace: „Jedním
z bodů odůvodnění rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy je skutečnost, že
v případě, že by v budoucnu nastal jakýkoliv nepředvídatelný vývoj v této části území
a byla by potřeba parkovacích míst větší, má investor smluvně rezervováno dalších
90 PS v připravovaném parkovacím době Budějovická u Městského úřadu Praha 4
(smlouva o smlouvě budoucí o nájmu parkovacích míst ze dne28. 7. 2011).“ je
nepatřičný, neboť původně zamýšlená orientace na zajištění parkovacích stání
(v nejranější fázi přípravy záměru) již byla překonána. Naopak v předmětném
rozhodnutí bylo ve věci parkování v připravovaném parkovacím domě
Budějovická uvedeno, že tento parkovací dům se podle platného územního plánu
nachází ve funkční ploše VV - veřejné vybavení, kde garáže pro osobní
automobily jsou doplňkovým funkčním využitím daného území pro uspokojení
potřeb území vymezeného danou funkcí a jejich využití pro jiné území by bylo
v rozporu s územním plánem. Proto s ohledem na velmi kvalitní obsluhu zájmové
lokality posuzovaného záměru veřejnou hromadnou dopravou byla další
příprava záměru orientována výhradně na 70 parkovacích stání zajištěných
v podzemních garážích objektu administrativního centra. Záměr pak bude při
předpokládané obrátkovosti osobních aut 1,5 generovat 105 jízd osobních
automobilů v každém směru za den (v denní době).
Pokud jde o problematiku parkování v zájmové oblasti, je třeba konstatovat, že
na území Městské části Praha 4 byl zvolen, resp. dosud platí, liberální přístup,
zatímco hl. m. Praha se orientuje na systém zón placeného stání (nejprve zaveden
od roku 1996 v Městské části Praha 1 na území na pravém břehu Vltavy).
V současné době platí tyto zóny na území městských částí Praha 1, 2, 3, 7 a na
části území Městské části Praha 16. Nově by měl být tento systém rozšířen, a to
i na území Městské části Praha 4. Rozšíření tohoto systému na území Městské
části Praha 4 lze z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví
jednoznačně doporučit, neboť přináší omezení osobní automobilové dopravy
včetně zlepšení situace pro parkování, především pak pro rezidenty (doporučení
však nelze při posuzování předloženého záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
formulovat jako opatření v rámci podmínek návrhu stanoviska pro příslušný
úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, neboť tato opatření
jsou směrována výhradně vůči oznamovateli záměru). Z věcného hlediska je však
zřejmé, že zavedení systému zón placeného stání na území Městské části Praha 4
napomůže řešit dopravní situaci s příznivým vlivem na životní prostředí, a to
i v zájmové oblasti posuzovaného záměru, resp. v širším okolí stanice metra
Budějovická, které je navíc s ohledem na krátké napojení na ulici 5. května
(magistrálu) využíváno prakticky jako záchytné parkoviště ve vztahu ke stanici
metra Budějovická.
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ad 4. Pokud se jedná o hodnocení stavu hlukové situace v dotčeném území (stávající
úrovně ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h), z Tab. 10 v akustické
studii vyplývá, že vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A
LAeq,16h z provozu silniční dopravy na všech komunikacích se v denní době
pohybují v intervalu 52,8 - 69,8 dB (na komunikacích I. a II. třídy není
hygienický limit hluku s korekcí na starou hlukovou zátěž z dopravy překročen;
na komunikacích III. třídy je hygienický limit hluku z dopravy překročen
v některých výpočtových bodech). Příspěvky záměru jsou však nulové nebo
max. 0,1 dB a podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, při hodnocení změny hlukového ukazatele
nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od
0,1 do 0,9 dB.
Intenzita vyvolané obslužné dopravy administrativního centra je z hlediska
hlukové situace nevýznamná (a to i vzhledem k dalšímu rozpadu dopravy na širší
komunikační síti) a sama o sobě s rezervou splňuje příslušné hygienické limity
hluku. Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h
na všech komunikacích a s tichým povrchem na ulici Ješetická pouze z obslužné
dopravy se pohybují v rozmezí 31,6 – 46,3 dB (na komunikacích I. a II. třídy
se vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,16h pouze z obslužné
dopravy pohybuje v rozmezí 19,5 – 44,0 dB; na komunikacích III. třídy
se vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,16h pouze
z obslužné dopravy a s tichým povrchem na ulici Ješetická pohybuje v rozmezí
18,4 – 46,2 dB).
V souvislosti s dopravní a hlukovou situací v dotčeném území je třeba
konstatovat, že na území Městské části Praha 4 byl zvolen, resp. dosud platí,
liberální přístup k parkování, zatímco hl. m. Praha se orientuje na systém zón
placeného stání (nejprve zaveden od roku 1996 v Městské části Praha 1 na území
na pravém břehu Vltavy). V současné době platí tyto zóny na území městských
částí Praha 1, 2, 3, 7 a na části území Městské části Praha 16. Nově by měl být
tento systém rozšířen, a to i na území Městské části Praha 4. Rozšíření tohoto
systému na území Městské části Praha 4 lze z hlediska ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví jednoznačně doporučit, neboť přináší omezení
osobní automobilové dopravy včetně zlepšení situace pro parkování, především
pak pro rezidenty (doporučení však nelze při posuzování předloženého záměru
podle zákona č. 100/2001 Sb. formulovat jako opatření v rámci podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního
prostředí, neboť tato opatření jsou směrována výhradně vůči oznamovateli
záměru). Z věcného hlediska je však zřejmé, že zavedení systému zón placeného
stání na území Městské části Praha 4 napomůže řešit dopravní situaci
s příznivým vlivem na životní prostředí, a to i v zájmové oblasti posuzovaného
záměru, resp. v širším okolí stanice metra Budějovická, které je navíc s ohledem
na krátké napojení na ulici 5. května (magistrálu) využíváno prakticky jako
záchytné parkoviště ve vztahu ke stanici metra Budějovická.
Relevantní opatření týkající se hlukové zátěže jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany
prostředí, který je součástí tohoto posudku.
ad 5. Pokud jde o etapu výstavby, pohyb chodců a cyklistů je řešen v „Zásadách
organizace výstavby“ (konzultovaných s odborem životního prostředí a dopravy
Městské části Praha 4), které jsou součástí dokumentace pro územní řízení
(řešení pomocí speciálního oploceného koridoru podél ulice Vyskočilova).
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Staveništní doprava, jejíž maximální intenzita bude 20 nákladních vozidel za den
jedním směrem po dobu 2 měsíců, resp. 18 nákladních vozidel za den jedním
směrem po dobu 4 měsíců, je z hlediska hlukové zátěže nevýznamná. Jak vyplývá
z Tab. 14 akustické studie, pouze staveništní doprava splňuje s rezervou
příslušný hygienický limit hluku.
Relevantní opatření týkající se etapy výstavby jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany
prostředí, který je součástí tohoto posudku.
ad 6. Pokud jde o hodnotu majetku (domu, resp. bytů), jde o komplexní problematiku,
která vybočuje z rámce posuzování vlivů na životní prostředí, neboť hodnota
domu nebo bytů není určována výhradně stavem životního prostředí, ale celou
řadou dalších aspektů, které se mohou ve vztahu k trhu libovolně měnit (často
i iracionálně podle nálad, spekulací a podobně). Přitom je zřejmé, že jednotlivé
aspekty mohou působit i proti sobě a že i když jde v zásadě o individuální
preference, bude se výsledek odvíjet především od míry, resp. významnosti
pozitivních či negativních aspektů.
Pokud jde o aspekt životního prostředí a veřejného zdraví, za předpokladu
realizace podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví
rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou vlivy posuzovaného
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví celkově přijatelné. Proto záměr
nemůže zásadním způsobem ovlivnit hodnotu majetku.
ad 7. Vzhledem k obsahu vyjádření se ve vztahu k dopravě odkazuje na výše uvedený
komentář v bodě ad 3. tohoto vypořádání vyjádření.
V případě hodnocení stavu ovzduší v dotčeném území (stávající úrovně znečištění
ovzduší) se ve vztahu k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování
a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší, vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které
jsou zveřejňovány ČHMÚ a obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého
průměru koncentrací znečišťujících látek za předchozích 5 let (tyto údaje jsou
pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší rozhodující). Z hodnot klouzavého
průměru koncentrací znečišťujících látek za období let 2007 - 2011, které jsou
uvedeny na str. 39 rozptylové studie vyplývá, že v zájmovém území jsou dodrženy
imisní limity všech sledovaných znečišťujících látek s výjimkou benzo(a)pyrenu
(1,22 ng/m3 oproti imisnímu limitu pro průměrnou roční koncentraci
benzo(a)pyrenu 1,0 ng/m3).
Vzhledem k tomu se v rámci zpracování posudku (nad rámec dokumentace)
doporučuje s ohledem na ochranu veřejného zdraví kompenzační opatření ve
vztahu k predikovanému imisnímu příspěvku průměrné roční koncentrace
benzo(a)pyrenu generovanému posuzovaným záměrem, a to i přesto, že je tento
příspěvek vyhodnocen na úrovni maximálně 0,0003 ng/m3, tedy na úrovni
0,03 % příslušného imisního limitu, zatímco podle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření vyžadují až od hodnoty
imisního příspěvku vyšší než 1% imisního limitu.
Jak vyplývá z vyžádaných údajů týkajících se opatření ke snížení zátěží životního
prostředí benzo(a)pyrenem, které jsou součástí přílohy tohoto posudku,
kompenzační opatření bude spočívat ve výsadbě dvou stromů (jednoho listnatého
a jednoho jehličnatého stromu o minimálním objemu koruny 4 m3) s cílem
odstranit znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem, který je navázán v částicích
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frakce PM10, resp. frakce PM2,5. Z těchto údajů je zřejmé, že navržená výsadba
dvou stromů v blízkosti nového objektu dostatečně kompenzuje nárůst emisí
vyvolaných jeho provozem (je nutno kompenzovat nárůst emisí ve výši
18,29 efektivních gramů benzo(a)pyrenu - navržené stromy kompenzují emise ve
výši 230,5 efektivních gramů benzo(a)pyrenu).
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu
a benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na
průměrné roční koncentrace (ty totiž nejlépe charakterizují posuzované místo,
neboť reflektují vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo a tedy i vliv
četnosti výskytu krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv emisí, tak
průběh meteorologických parametrů), je zřejmé, že nárůsty imisních koncentrací
látek znečišťujících ovzduší v důsledku provozu administrativního centra
prakticky nemohou významným způsobem ovlivnit situaci ve znečištění ovzduší
(vypočtené maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací těchto
znečišťujících látek se pohybují v řádu prvních setin % příslušných imisních
limitů).
ad 8. Ve vztahu k záležitosti týkající se potřeby záměru je třeba konstatovat, že
účelem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení
předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv
vydání rozhodnutí o povolení záměru. Proto v rámci posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb. nelze ve vztahu k věcným aspektům vyhodnocovat, resp.
stanovovat, zda je záměr potřebný (s výjimkou některých případů přímo
souvisejících s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví). Takovýto
postup při posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. není možný ani z formálního
hlediska, neboť příslušné subjekty účastnící se tohoto procesu, včetně
zpracovatele posudku, nejsou v rámci tohoto procesu vybaveny kompetencemi
takto o předloženém záměru usuzovat. Proto pouze aspekt ovlivnění životního
prostředí a veřejného zdraví může být jediným relevantním hlediskem, které je
možno v procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. použít při návrhu
stanoviska vydávaného výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví.
13. Vyjádření společenství vlastníků jednotek Společenství Budějovická 58
(ze dne 20. 8. 2013)
Podstata vyjádření
a) Není zřejmé, jak investor dodrží nároky na plochy zeleně vzhledem k velikosti pozemku.
Žádáme o přepočítání plochy zeleně v souvislosti s celou plochou zastavitelného území.
b) Vzhledem k velikosti pozemku a počtu podlaží předpokládáme, že je budova
předimenzovaná. Žádáme o doložení správnosti výpočtu koeficientu podlažních ploch.
c) Vzhledem k tomu, že předpokládaná výška budovy je 18 nadzemních podlaží
a 5 podzemních pater, což je značná plocha, je otázkou, zda je možné v tak zastavěném
území postavit další výškovou budovu. Požadujeme prokazatelný výpočet hrubé plochy
podlaží v daném území, zda je vše v pořádku.
Vypořádání vyjádření
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ad a) Na pozemku se nenachází žádná zeleň, jedná se o neupravenou zpevněnou
plochu. V rámci záměru dojde i k realizaci zeleně (umístění zeleně je zřejmé
z výkresu č. 10 přílohy č. 7 dokumentace).
ad b) Jedná se o pozemek bez koeficientů míry využití území (posouzení tohoto aspektu
je předmětem územního řízení).
ad c) Jedná se o pozemek bez koeficientů míry využití území (posouzení tohoto aspektu
je předmětem územního řízení).
14. Vyjádření společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek U Krčské
vodárny 1134/63
(ze dne 21. 8. 2013)
Podstata vyjádření
a) Potřeba záměru vychází z představy, že výstavba administrativní budovy pomůže
uspokojit potřeby kanceláří a že nároky na takové prostory stále stoupají. Chybí
podnikatelský záměr či dokument, který by to objektivně prokázal. Ve skutečnosti v této
části Prahy již v současné době nabídka kapacit kanceláří výrazně převyšuje poptávku
a převis této nabídky nad poptávkou se neustále zvyšuje.
b) Situování objektu považujeme za problematické a nežádoucí. Objekt je umístěn v těsném
sousedství bytových domů a do lokality, která je charakterizovaná jako „hustě zastavěné
území“ a „území značně emisně zatížené“, které je již v současné době zasažena
zplodinami především dopravním provozem. Prostorová stísněnost lokality neumožňuje
dodržet potřebnou vzdálenost objektu od bytových domů v souladu s vyhláškou
č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy.
c) Realizací záměru dojde k výraznému zvýšení dopravního zatížení v lokalitě, zatížené již
v současné době. Mělo by být proto zpracováno a doloženo nezávislé autorizované
dopravně inženýrské posouzení.
d) Realizací záměru dojde ke zhoršení kvality ovzduší a ke zvýšení emisní zátěže v okolí.
Nezávislé zdroje konstatují, že lokalita je již v současné době značně zatížená
(z nezávislých modelových výpočtů ATEM vyplývá např. průměrná koncentrace NO2
cca 35 mg/m3 a benzenu cca 2,6 mg/m3).
e) Provozem administrativního centra vznikne výrazné dopravní přetížení, které způsobí
podstatné zvýšení hlučnosti a prašnosti u obytné zástavby, včetně nedaleké budovy
základní školy a Polikliniky Budějovická (v lokalitě jsou již v současné době
překračovány limity znečištění a hluku). Ke zvýšení hlučnosti a prašnosti dojde především
v období výstavby (domy se budou nacházet v bezprostřední blízkosti hluboké stavební
jámy a je vyloučeno, aby v tomto případě nebyly překročeny limity z výstavby pro
chráněné venkovní prostory staveb). Navíc pohybem těžkých nákladních automobilů
a stavebních strojů bude docházet k lokálnímu výskytu zvýšení vibrací (nelze vyloučit ani
riziko narušení statiky okolních bytových objektů).
f) Realizace záměru celkově výrazně zhorší životní prostředí a negativně ovlivní zdraví
obyvatel v lokalitě a to nejen v nejbližším okolí, ale i v širším okolí. Kromě již výše
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uvedených negativních vlivů je třeba navíc uvést i negativní vliv na úbytek denního světla
a dotčených bytech a vliv nežádoucí likvidace zeleně v blízkosti dotčených domů.
g) Ekonomická efektivnost záměru je pochopitelně věcí investora. Z mimoekonomických
hledisek lze konstatovat, že realizace záměru celkově výrazným způsobem zhorší životní
podmínky obyvatel a zároveň ani neposlouží ke zlepšení občanské vybavenosti ani ke
zlepšení životního a společenského prostředí v lokalitě. Co se týče vlivu na hmotný
majetek, realizací záměru dojde ke snížení tržní hodnoty dotčených bytů a domů a ke
znečištění dotčených domů, které byly nedávno revitalizovány, čímž dojde k dílčímu
znehodnocení vynaložené investice z vlastních zdrojů společenství vlastníků jednotek.
Novostavba bude hmotově i architektonicky narušovat dálkové pohledy.
h) Míra neurčitosti záměru je v této fázi poměrně vysoká a stupeň objektivity záměru je
poměrně malá. Určení míry vlivu na životní prostředí na základě oznámení není a ani
nemůže být dostatečně exaktní a objektivní. Považujeme za nezbytné zpracovat dopravně
inženýrské posouzení, rozptylovou studii metodikou ATEM a hlukovou studii n základě
měření.
i) Z výše uvedeného vyplývá, že záměr je zcela v rozporu s veřejným zájmem na zdravém
životním prostředí. Proto se obracíme na kompetentní orgány Magistrátu hl. m. Prahy
a Úřadu MČ Praha 4, aby na základě posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
a s ohledem na výsledky dopravně inženýrského posouzení, rozptylové studie, hlukové
studie a další související skutečnosti zpracované a doložené nezávislými experty zamítly
záměr.
Vypořádání vyjádření
Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že se jedná o vyjádření, které je totožné
s vyjádřením obdrženým k oznámení záměru (přitom dokumentace obsahuje obšírnější
a podrobnější údaje o vlivech záměru na životní prostředí a veřejné zdraví).
ad a) Ve vztahu k záležitosti týkající se potřeby záměru je třeba konstatovat, že
účelem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení
předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv
vydání rozhodnutí o povolení záměru. Proto v rámci posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb. nelze ve vztahu k věcným aspektům vyhodnocovat, resp.
stanovovat, zda je záměr potřebný (s výjimkou některých případů přímo
souvisejících s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví). Takovýto
postup při posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. není možný ani z formálního
hlediska, neboť příslušné subjekty účastnící se tohoto procesu, včetně
zpracovatele posudku, nejsou v rámci tohoto procesu vybaveny kompetencemi
takto o předloženém záměru usuzovat. Proto pouze aspekt ovlivnění životního
prostředí a veřejného zdraví může být jediným relevantním hlediskem, které je
možno v procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. použít při návrhu
stanoviska vydávaného výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví.
ad b) Pokud jde o situování objektu, v daném případě se jedná o aspekt týkající se
urbanismu a architektonického řešení, který přímo nesouvisí s posuzováním
podle zákona č. 100/2001 Sb. (urbanistické hledisko, stejně jako architektonické,
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není primárně předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.). Tento
aspekt je předmětem územního řízení.
Odstupové vzdálenosti podle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, jsou dodrženy
V případě hodnocení stavu ovzduší v dotčeném území (stávající úrovně znečištění
ovzduší) se ve vztahu k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování
a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší, vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které
jsou zveřejňovány ČHMÚ a obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého
průměru koncentrací znečišťujících látek za předchozích 5 let (tyto údaje jsou
pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší rozhodující). Z hodnot klouzavého
průměru koncentrací znečišťujících látek za období let 2007 - 2011, které jsou
uvedeny na str. 39 rozptylové studie vyplývá, že v zájmovém území jsou dodrženy
imisní limity všech sledovaných znečišťujících látek s výjimkou benzo(a)pyrenu
(1,22 ng/m3 oproti imisnímu limitu pro průměrnou roční koncentraci
benzo(a)pyrenu 1,0 ng/m3).
Vzhledem k tomu se v rámci zpracování posudku (nad rámec dokumentace)
doporučuje s ohledem na ochranu veřejného zdraví kompenzační opatření ve
vztahu k predikovanému imisnímu příspěvku průměrné roční koncentrace
benzo(a)pyrenu generovanému posuzovaným záměrem, a to i přesto, že je tento
příspěvek vyhodnocen na úrovni maximálně 0,0003 ng/m3, tedy na úrovni
0,03 % příslušného imisního limitu, zatímco podle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření vyžadují až od hodnoty
imisního příspěvku vyšší než 1% imisního limitu.
Jak vyplývá z vyžádaných údajů týkajících se opatření ke snížení zátěží životního
prostředí benzo(a)pyrenem, které jsou součástí přílohy tohoto posudku,
kompenzační opatření bude spočívat ve výsadbě dvou stromů (jednoho listnatého
a jednoho jehličnatého stromu o minimálním objemu koruny 4 m3) s cílem
odstranit znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem, který je navázán v částicích
frakce PM10, resp. frakce PM2,5. Z těchto údajů je zřejmé, že navržená výsadba
dvou stromů v blízkosti nového objektu dostatečně kompenzuje nárůst emisí
vyvolaných jeho provozem (je nutno kompenzovat nárůst emisí ve výši
18,29 efektivních gramů benzo(a)pyrenu - navržené stromy kompenzují emise ve
výši 230,5 efektivních gramů benzo(a)pyrenu).
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu
a benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na
průměrné roční koncentrace (ty totiž nejlépe charakterizují posuzované místo,
neboť reflektují vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo a tedy i vliv
četnosti výskytu krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv emisí, tak
průběh meteorologických parametrů), je zřejmé, že nárůsty imisních koncentrací
látek znečišťujících ovzduší v důsledku provozu administrativního centra
prakticky nemohou významným způsobem ovlivnit situaci ve znečištění ovzduší
(vypočtené maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací těchto
znečišťujících látek se pohybují v řádu prvních setin % příslušných imisních
limitů).
ad c) Technická studie dopravního řešení je přílohou č. 1 dokumentace.
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ad d) Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený komentář v bodě
ad b) tohoto vypořádání vyjádření.
ad e) Pokud jde o znečištění ovzduší, odkazuje se na výše uvedený komentář v bodě
ad b) tohoto vypořádání vyjádření.
Pokud se jedná o hodnocení stavu hlukové situace v dotčeném území (stávající
úrovně ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h), z Tab. 10 v akustické
studii vyplývá, že vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A
LAeq,16h z provozu silniční dopravy na všech komunikacích se v denní době
pohybují v intervalu 52,8 - 69,8 dB (na komunikacích I. a II. třídy není
hygienický limit hluku s korekcí na starou hlukovou zátěž z dopravy překročen;
na komunikacích III. třídy je hygienický limit hluku z dopravy překročen
v některých výpočtových bodech). Příspěvky záměru jsou však nulové nebo
max. 0,1 dB a podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, při hodnocení změny hlukového ukazatele
nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od
0,1 do 0,9 dB.
Intenzita vyvolané obslužné dopravy administrativního centra je z hlediska
hlukové situace nevýznamná (a to i vzhledem k dalšímu rozpadu dopravy na širší
komunikační síti) a sama o sobě s rezervou splňuje příslušné hygienické limity
hluku. Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h
na všech komunikacích a s tichým povrchem na ulici Ješetická pouze z obslužné
dopravy se pohybují v rozmezí 31,6 – 46,3 dB (na komunikacích I. a II. třídy
se vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,16h pouze z obslužné
dopravy pohybuje v rozmezí 19,5 – 44,0 dB; na komunikacích III. třídy
se vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,16h pouze
z obslužné dopravy a s tichým povrchem na ulici Ješetická pohybuje v rozmezí
18,4 – 46,2 dB).
V souvislosti s dopravní a hlukovou situací v dotčeném území je třeba
konstatovat, že na území Městské části Praha 4 byl zvolen, resp. dosud platí,
liberální přístup k parkování, zatímco hl. m. Praha se orientuje na systém zón
placeného stání (nejprve zaveden od roku 1996 v Městské části Praha 1 na území
na pravém břehu Vltavy). V současné době platí tyto zóny na území městských
částí Praha 1, 2, 3, 7 a na části území Městské části Praha 16. Nově by měl být
tento systém rozšířen, a to i na území Městské části Praha 4. Rozšíření tohoto
systému na území Městské části Praha 4 lze z hlediska ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví jednoznačně doporučit, neboť přináší omezení
osobní automobilové dopravy včetně zlepšení situace pro parkování, především
pak pro rezidenty (doporučení však nelze při posuzování předloženého záměru
podle zákona č. 100/2001 Sb. formulovat jako opatření v rámci podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního
prostředí, neboť tato opatření jsou směrována výhradně vůči oznamovateli
záměru). Z věcného hlediska je však zřejmé, že zavedení systému zón placeného
stání na území Městské části Praha 4 napomůže řešit dopravní situaci
s příznivým vlivem na životní prostředí, a to i v zájmové oblasti posuzovaného
záměru, resp. v širším okolí stanice metra Budějovická, které je navíc s ohledem
na krátké napojení na ulici 5. května (magistrálu) využíváno prakticky jako
záchytné parkoviště ve vztahu ke stanici metra Budějovická.
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Relevantní opatření týkající se hlukové zátěže jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany
prostředí, který je součástí tohoto posudku.
Jak vyplývá z Tab. 14 akustické studie, příspěvky staveništní dopravy jsou
nulové nebo max. 0,1 dB a podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, při hodnocení změny hlukového
ukazatele nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se
v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.
Staveništní doprava, jejíž maximální intenzita bude 20 nákladních vozidel za den
jedním směrem po dobu 2 měsíců, resp. 18 nákladních vozidel za den jedním
směrem po dobu 4 měsíců, je z hlediska hlukové zátěže nevýznamná. Jak vyplývá
z Tab. 14 akustické studie, pouze staveništní doprava splňuje s rezervou
příslušný hygienický limit hluku.
Pokud se jedná o časově omezenou etapu výstavby, nejprve se uvádí, že z údajů
ČHMÚ (viz komentář ve výše uvedeném bodě ad b) tohoto vypořádání
vyjádření) nelze v zájmovém území v období před zahájením výstavby
předpokládat překročení imisního limitu pro denní koncentrace částic frakce
PM10.
V rámci etapy výstavby bylo v rozptylové studii sice predikováno, že v zájmovém
území může být (zejména v závislosti na aktuálních meteorologických
podmínkách) překročen imisní limit, ale že počet překročení nelze modelově
stanovit. Proto byla v rozptylové studii navržena opatření s cílem zamezit
překračování imisního limitu. Tato opatření jsou reálná a k jejich dodržování
může přispět i zvýšená pozornost při průběžných kontrolách staveniště ze strany
příslušných dotčených správních orgánů.
Relevantní opatření týkající se ochrany ovzduší jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního
prostředí, který je součástí tohoto posudku.
Jak již bylo uvedeno v dokumentaci, k lokálnímu výskytu vibrací může dojít
vlivem nasazení stavebních strojů nebo při průjezdu těžkých nákladních
automobilů. Projevy vibrací lze očekávat do vzdálenosti několika metrů od
zdroje (přenos vibrací do zástavby se nepředpokládá). Ve vztahu k hloubení
stavební jámy se však doporučuje, aby v rámci další přípravy záměru bylo riziko
možného narušení statiky okolních domů prověřeno. Relevantní opatření týkající
se statiky okolních domů je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je
součástí tohoto posudku.
ad f) Ve vztahu k výše uvedenému komentáři v bodech ad b) a ad e) tohoto
vypořádání vyjádření se uvádí, že hodnocení zdravotních rizik, které je přílohou
č. 4 dokumentace, odpovídá charakteru záměru, resp. jeho vlivům na znečištění
ovzduší a hlukovou situaci.
Při respektování opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
lze celkově shrnout, že vlivy záměru na veřejné zdraví budou z hlediska
zdravotních rizik přijatelné (záměr svým příspěvkem max. na úrovni do 0,1 dB
prakticky neovlivní hlukovou situaci, resp. v části zájmového území zlepší
hlukovou situaci; příspěvky záměru ve vztahu ke kvalitě ovzduší jsou velmi malé
a ze zdravotních rizik nevýznamné).
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Pokud se jedná o vlivy záměru na proslunění a denní osvětlení, z příslušných
studií, které jsou přílohou č. 6 dokumentace vyplývá, že budou dodrženy
normové hodnoty.
Na pozemku se nenachází žádná zeleň, jedná se o neupravenou zpevněnou
plochu. V rámci záměru dojde i k realizaci zeleně (umístění zeleně je zřejmé
z výkresu č. 10 přílohy č. 7 dokumentace).
ad g) Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že za předpokladu realizace
podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultujících
z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou vlivy posuzovaného záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví celkově přijatelné.
Pokud jde o hodnotu majetku (domu, resp. bytů), jde o komplexní problematiku,
která vybočuje z rámce posuzování vlivů na životní prostředí, neboť hodnota
domu nebo bytů není určována výhradně stavem životního prostředí, ale celou
řadou dalších aspektů, které se mohou ve vztahu k trhu libovolně měnit (často
i iracionálně podle nálad, spekulací a podobně). Přitom je zřejmé, že jednotlivé
aspekty mohou působit i proti sobě a že i když jde v zásadě o individuální
preference, bude se výsledek odvíjet především od míry, resp. významnosti
pozitivních či negativních aspektů.
Pokud jde o aspekt životního prostředí a veřejného zdraví, za předpokladu
realizace podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví
rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou vlivy posuzovaného
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví celkově přijatelné. Proto záměr
nemůže zásadním způsobem ovlivnit hodnotu majetku.
V dálkových pohledech se dominantně projevují především výškové budovy na
Pankrácké pláni a stavby kolem Budějovického náměstí pouze dokreslují celkové
panorama, ale nestrhávají na sebe hlavní pozornost.
ad h) Požadavky byly řešeny v rámci dokumentace.
ad i) Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený komentář v bodech
ad a) až ad h) tohoto vypořádání vyjádření.
Požadavek adresovaný příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, odboru
životního prostředí, a dále Úřadu Městské části Praha 4 je ponechán bez
komentáře s tím, že věcné záležitosti uvedené ve vyjádření jsou komentovány
v posudku.
15. Vyjádření společenství vlastníků jednotek Společenství Přímětická 1201
(ze dne 21. 8. 2013)
Podstata vyjádření
Připojujeme se ke společnému vyjádření občanských sdružení Sdružení - Občanská iniciativa
Pankráce, Pankrácká společnost, Tilia Thákurova, o.s., Zelené Kavčí hory, o.s. k oznámení
záměru a zároveň se plně ztotožňujeme s námitkami občanského sdružení Občané postižení
Severojižní magistrálou k oznámení záměru.
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Vypořádání vyjádření
Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že vyjádření k oznámení záměru byla
překonána vyjádřeními k dokumentaci. Odkazuje se proto na vypořádání společného
vyjádření občanských sdružení Sdružení - Občanská iniciativa Pankráce a Pankrácká
společnost k dokumentaci a vyjádření občanského sdružení Občané postižení
Severojižní magistrálou k dokumentaci, která jsou obsahem části V. tohoto posudku.
16. Vyjádření pana Fraňka
(ze dne 22. 8. 2013)
Podstata vyjádření
a) Záměr není v souladu s územním plánem (souhlas Útvaru rozvoje hl. m. Prahy
s nadlimitním využitím pro administrativu nad 60 % podlažních ploch není v zájmu
obyvatel; již v současné době je v okolí výrazný nadbytek kancelářských ploch; argument,
že budova přinese množství nových pracovních míst je zcela lichý, platil by jen za
nesmyslného předpokladu, že ke každé kanceláři vznikne nová firma).
b) Kapacita záměru je pro dané území zcela zjevně naddimenzovaná a nepřiměřená. Záměr
je zpracován pouze v jedné variantě, která není pro území únosná a zakládá novou
výškovou hladinu (srovnávat výškovou hladinu s budovou České spořitelny je zavádějící,
tato budova neproniká do těsné blízkosti současné zástavby; měla by být srovnávána
s budovami sousedícími, případě s navazující zástavbou - Trianon, Raiffeisen banka).
Tvrzení, že dominantní objekt předělující Budějovickou musí být výrazně vyšší než objekt
tvořící protilehlé nároží, protože by měl signalizovat kompozičně významnější směr ulice
Budějovické než ulice Vyskočilovy, a vyšší než objekt Raiffeisen banky je téměř úsměvné
a lze je brát pouze jako ojedinělý názor, který nevylučuje názory jiné, například
prezentace architektonické vize polyfunkčního domu, ve které na stejnou lokalitu ateliér
Jiran Kohout architekti s.r.o. umisťují daleko vhodnější stavbu, nepřevyšující okolní
zástavbu.
c) Navrhovaná stání pro automobily nejsou v souladu s kapacitou budovy (zaměstnanci
a návštěvníci budou zabírat parkovací plochy v okolí na úkor občanů zde bydlících).
d) Vyvolaná doprava dále zatíží emisemi již tak těžce zkoušenou lokalitu. Dopravní zatížení
je nadměrné již v současnosti a další zhoršování situace je nežádoucí.
e) Již z projednávání vlivu na životní prostředí budovy Trianon před deseti lety bylo
konstatováno, že již současná úroveň dopravní zátěže v lokalitě Budějovického náměstí
představuje pro obyvatele významný zdroj zdravotního rizika a to jak z hlediska
nespecifických účinků hluku, tak i toxických a karcinogenních účinků znečištěného
ovzduší (postavením dalších kancelářských budov se situace ještě zhoršila). Zejména
limity koncentrací benzo(a)pyrenu a částic PM10 jsou překračovány a umožnění dalšího
navýšení emisí by bylo nezodpovědné. Dvojnásob to platí pro období výstavby, kdy
hluková a emisní zátěž bude ještě významnější. Žádné hodnocení zdravotních rizik
nemůže též brát v úvahu zátěž stresem, která je neměřitelná, ale velmi významná nejen při
výstavbě, ale i po realizaci tohoto dalšího, z dlouhé řady záměrů, a která spolupůsobí se
všemi dalšími zdravotními riziky.
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f) Záměr připraví obyvatele okolních domů o další část slunečního svitu a to v pozdních
odpoledních a večerních hodinách i obyvatelům domu v Batelovské ulici 1205 a 1206,
u kterých dle dokumentace nemá být posuzována doba oslunění.
g) Jak ukazují dřívější zkušenosti (například výstavba budovy Trianon), stavební firmy
zpravidla zcela ignorují stanovená časová i jiná omezení a nedodržují podmínky.
h) Záměr zjevně přesahuje do přilehlé pěší komunikace i do nově zbudované cyklostezky,
jejíž část zlikviduje. Ve fázi výstavby pak nebude pro chodce a cyklisty pohyb v okolí
budovy vůbec možný.
i) Všechny výše uvedené negativní vlivy se sčítají, ničí zdraví a pohodu lidí, kteří jsou
dlouhotrvající výstavbou a jejími přetrvávajícími následky již po dlouhá léta zasaženi.
j) Záměr přináší ve srovnání s nulovou nebo nižší variantou, které vůbec nejsou brány
v úvahu, jen samá zásadní negativa a v dané podobě je zcela nepřijatelný.
Vypořádání vyjádření
ad a) Záměr je řešen v souladu s příslušným územním plánem (posouzení tohoto
aspektu je předmětem územního řízení).
ad b) Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že v daném případě se jedná
o aspekty týkající se urbanismu a architektonického řešení, které přímo nesouvisí
s posuzováním podle zákona č. 100/2001 Sb. (urbanistické hledisko, stejně
jako architektonické, není primárně předmětem posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb.). Tento aspekt je předmětem územního řízení.
V této souvislosti se uvádějí názory odborníků, kteří návrh (studii) objektu
administrativního centra posuzovali.
JUDR., PhDr. Jiří Plos (odborný poradce, pedagog FA ČVUT v Praze a FUS TU v Liberci):
„Posuzovaný návrh „Administrativního Centra Budějovická – Vyskočilova“ v Praze 4 v urbánním
prostoru Pankrácké pláně považuji jak z hledisek urbánních, tak z hledisek památkové péče a obecně
architektonických (a to do té míry, do jaké je možné vzhledem ke stadiu předprojektové přípravy tuto
stavbu posoudit) za akceptovatelný a nekonfliktní. Jeho realizaci lze doporučit.“
Zdeněk Lukeš (historik architektury):
„Domnívám se, že předkládaná studie novostavby je zpracována kvalitně, s ohledem na urbanistické
hodnoty daného území.“
doc. Ing. arch. Václav Aulický (autorizovaný architekt ČKA):
„Návrh „Administrativního Centra Budějovická – Vyskočilova“ v Praze 4 považuji jak z hlediska
místních, tak celoměstských souvislostí za nekonfliktní a přínosný.“

Z pohledu výškového uspořádání byla stavba kladně posouzena odbornými
orgány - Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy, odborem
památkové péče.
ad c) Počet 70 parkovacích stání v podzemních garážích byl stanoven na základě
povolení výjimky z ustanovení čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy,
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, vydané
rozhodnutím Úřadu městské části Praha 4, odboru stavebního
(č.j.: P4/060857/12/OST/JARY ze dne 12. 7. 2012), které nabylo právní moci dne
17. 7. 2012. Toto rozhodnutí bylo vydáno zejména vzhledem ke skutečnosti, že od
doby, kdy vstoupila uvedená vyhláška v účinnost (dnem 1. 1. 2000), došlo de facto
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k reálnému posunu tehdy stanovené hranice mezi zónami 3 a 4 (vyznačenými
v mapovém podkladu v příloze č. 1a „Zóny a spádová území stanic metra“
uvedené vyhlášky), které jsou podle čl. 10 odst. 2 uvedené vyhlášky určující pro
výpočet počtu odstavných a parkovacích stání (s použitím koeficientů pro zónu 4
vychází pro posuzovaný záměr 160 stání, s použitím koeficientů pro zónu 3 pak
64 stání).
V této souvislosti se uvádí, že text uvedený na str. 29 dokumentace: „Jedním
z bodů odůvodnění rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy je skutečnost, že
v případě, že by v budoucnu nastal jakýkoliv nepředvídatelný vývoj v této části území
a byla by potřeba parkovacích míst větší, má investor smluvně rezervováno dalších
90 PS v připravovaném parkovacím době Budějovická u Městského úřadu Praha 4
(smlouva o smlouvě budoucí o nájmu parkovacích míst ze dne28. 7. 2011).“ je
nepatřičný, neboť původně zamýšlená orientace na zajištění parkovacích stání
(v nejranější fázi přípravy záměru) již byla překonána. Naopak v předmětném
rozhodnutí bylo ve věci parkování v připravovaném parkovacím domě
Budějovická uvedeno, že tento parkovací dům se podle platného územního plánu
nachází ve funkční ploše VV - veřejné vybavení, kde garáže pro osobní
automobily jsou doplňkovým funkčním využitím daného území pro uspokojení
potřeb území vymezeného danou funkcí a jejich využití pro jiné území by bylo
v rozporu s územním plánem. Proto s ohledem na velmi kvalitní obsluhu zájmové
lokality posuzovaného záměru veřejnou hromadnou dopravou byla další
příprava záměru orientována výhradně na 70 parkovacích stání zajištěných
v podzemních garážích objektu administrativního centra. Záměr pak bude při
předpokládané obrátkovosti osobních aut 1,5 generovat 105 jízd osobních
automobilů v každém směru za den (v denní době).
Pokud jde o problematiku parkování v zájmové oblasti, je třeba konstatovat, že
na území Městské části Praha 4 byl zvolen, resp. dosud platí, liberální přístup,
zatímco hl. m. Praha se orientuje na systém zón placeného stání (nejprve zaveden
od roku 1996 v Městské části Praha 1 na území na pravém břehu Vltavy).
V současné době platí tyto zóny na území městských částí Praha 1, 2, 3, 7 a na
části území Městské části Praha 16. Nově by měl být tento systém rozšířen, a to
i na území Městské části Praha 4. Rozšíření tohoto systému na území Městské
části Praha 4 lze z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví
jednoznačně doporučit, neboť přináší omezení osobní automobilové dopravy
včetně zlepšení situace pro parkování, především pak pro rezidenty (doporučení
však nelze při posuzování předloženého záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
formulovat jako opatření v rámci podmínek návrhu stanoviska pro příslušný
úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, neboť tato opatření
jsou směrována výhradně vůči oznamovateli záměru). Z věcného hlediska je však
zřejmé, že zavedení systému zón placeného stání na území Městské části Praha 4
napomůže řešit dopravní situaci s příznivým vlivem na životní prostředí, a to
i v zájmové oblasti posuzovaného záměru, resp. v širším okolí stanice metra
Budějovická, které je navíc s ohledem na krátké napojení na ulici 5. května
(magistrálu) využíváno prakticky jako záchytné parkoviště ve vztahu ke stanici
metra Budějovická.
ad d) Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve odkazuje na výše uvedený komentář
v bodě ad c) tohoto vypořádání vyjádření.
V případě hodnocení stavu ovzduší v dotčeném území (stávající úrovně znečištění
ovzduší) se ve vztahu k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování

81

a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší, vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které
jsou zveřejňovány ČHMÚ a obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého
průměru koncentrací znečišťujících látek za předchozích 5 let (tyto údaje jsou
pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší rozhodující). Z hodnot klouzavého
průměru koncentrací znečišťujících látek za období let 2007 - 2011, které jsou
uvedeny na str. 39 rozptylové studie vyplývá, že v zájmovém území jsou dodrženy
imisní limity všech sledovaných znečišťujících látek s výjimkou benzo(a)pyrenu
(1,22 ng/m3 oproti imisnímu limitu pro průměrnou roční koncentraci
benzo(a)pyrenu 1,0 ng/m3).
Vzhledem k tomu se v rámci zpracování posudku (nad rámec dokumentace)
doporučuje s ohledem na ochranu veřejného zdraví kompenzační opatření ve
vztahu k predikovanému imisnímu příspěvku průměrné roční koncentrace
benzo(a)pyrenu generovanému posuzovaným záměrem, a to i přesto, že je tento
příspěvek vyhodnocen na úrovni maximálně 0,0003 ng/m3, tedy na úrovni
0,03 % příslušného imisního limitu, zatímco podle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření vyžadují až od hodnoty
imisního příspěvku vyšší než 1% imisního limitu.
Jak vyplývá z vyžádaných údajů týkajících se opatření ke snížení zátěží životního
prostředí benzo(a)pyrenem, které jsou součástí přílohy tohoto posudku,
kompenzační opatření bude spočívat ve výsadbě dvou stromů (jednoho listnatého
a jednoho jehličnatého stromu o minimálním objemu koruny 4 m3) s cílem
odstranit znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem, který je navázán v částicích
frakce PM10, resp. frakce PM2,5. Z těchto údajů je zřejmé, že navržená výsadba
dvou stromů v blízkosti nového objektu dostatečně kompenzuje nárůst emisí
vyvolaných jeho provozem (je nutno kompenzovat nárůst emisí ve výši
18,29 efektivních gramů benzo(a)pyrenu - navržené stromy kompenzují emise ve
výši 230,5 efektivních gramů benzo(a)pyrenu).
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu
a benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na
průměrné roční koncentrace (ty totiž nejlépe charakterizují posuzované místo,
neboť reflektují vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo a tedy i vliv
četnosti výskytu krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv emisí, tak
průběh meteorologických parametrů), je zřejmé, že nárůsty imisních koncentrací
látek znečišťujících ovzduší v důsledku provozu administrativního centra
prakticky nemohou významným způsobem ovlivnit situaci ve znečištění ovzduší
(vypočtené maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací těchto
znečišťujících látek se pohybují v řádu prvních setin % příslušných imisních
limitů).
Pokud se jedná o hodnocení stavu hlukové situace v dotčeném území (stávající
úrovně ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h), z Tab. 10 v akustické
studii vyplývá, že vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A
LAeq,16h z provozu silniční dopravy na všech komunikacích se v denní době
pohybují v intervalu 52,8 - 69,8 dB (na komunikacích I. a II. třídy není
hygienický limit hluku s korekcí na starou hlukovou zátěž z dopravy překročen;
na komunikacích III. třídy je hygienický limit hluku z dopravy překročen
v některých výpočtových bodech). Příspěvky záměru jsou však nulové nebo
max. 0,1 dB a podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před

82

nepříznivými účinky hluku a vibrací, při hodnocení změny hlukového ukazatele
nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od
0,1 do 0,9 dB.
Intenzita vyvolané obslužné dopravy administrativního centra je z hlediska
hlukové situace nevýznamná (a to i vzhledem k dalšímu rozpadu dopravy na širší
komunikační síti) a sama o sobě s rezervou splňuje příslušné hygienické limity
hluku. Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,16h
na všech komunikacích a s tichým povrchem na ulici Ješetická pouze z obslužné
dopravy se pohybují v rozmezí 31,6 – 46,3 dB (na komunikacích I. a II. třídy
se vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,16h pouze z obslužné
dopravy pohybuje v rozmezí 19,5 – 44,0 dB; na komunikacích III. třídy
se vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,16h pouze
z obslužné dopravy a s tichým povrchem na ulici Ješetická pohybuje v rozmezí
18,4 – 46,2 dB).
V souvislosti s dopravní a hlukovou situací v dotčeném území je třeba
konstatovat, že na území Městské části Praha 4 byl zvolen, resp. dosud platí,
liberální přístup k parkování, zatímco hl. m. Praha se orientuje na systém zón
placeného stání (nejprve zaveden od roku 1996 v Městské části Praha 1 na území
na pravém břehu Vltavy). V současné době platí tyto zóny na území městských
částí Praha 1, 2, 3, 7 a na části území Městské části Praha 16. Nově by měl být
tento systém rozšířen, a to i na území Městské části Praha 4. Rozšíření tohoto
systému na území Městské části Praha 4 lze z hlediska ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví jednoznačně doporučit, neboť přináší omezení
osobní automobilové dopravy včetně zlepšení situace pro parkování, především
pak pro rezidenty (doporučení však nelze při posuzování předloženého záměru
podle zákona č. 100/2001 Sb. formulovat jako opatření v rámci podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního
prostředí, neboť tato opatření jsou směrována výhradně vůči oznamovateli
záměru). Z věcného hlediska je však zřejmé, že zavedení systému zón placeného
stání na území Městské části Praha 4 napomůže řešit dopravní situaci
s příznivým vlivem na životní prostředí, a to i v zájmové oblasti posuzovaného
záměru, resp. v širším okolí stanice metra Budějovická, které je navíc s ohledem
na krátké napojení na ulici 5. května (magistrálu) využíváno prakticky jako
záchytné parkoviště ve vztahu ke stanici metra Budějovická.
Relevantní opatření týkající se hlukové zátěže jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany
prostředí, který je součástí tohoto posudku.
Jak vyplývá z Tab. 14 akustické studie, příspěvky staveništní dopravy jsou
nulové nebo max. 0,1 dB a podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, při hodnocení změny hlukového
ukazatele nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se
v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.
Staveništní doprava, jejíž maximální intenzita bude 20 nákladních vozidel za den
jedním směrem po dobu 2 měsíců, resp. 18 nákladních vozidel za den jedním
směrem po dobu 4 měsíců, je z hlediska hlukové zátěže nevýznamná. Jak
vyplývá z Tab. 14 akustické studie, pouze staveništní doprava splňuje s rezervou
příslušný hygienický limit hluku.
Pokud se jedná o časově omezenou etapu výstavby, nejprve se uvádí, že
z rozptylové studie vyplývá, že v zájmovém území nelze v období před zahájením
výstavby předpokládat překročení imisního limitu pro hodinové koncentrace
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oxidu dusičitého. Z údajů ČHMÚ nelze v zájmovém území v období před
zahájením výstavby předpokládat překročení imisního limitu pro denní
koncentrace částic frakce PM10.
V rámci etapy výstavby bylo v rozptylové studii predikováno, že v širším okolí
může v případě nejhorších emisních a rozptylových podmínek (k jejichž
kombinaci však nemusí vůbec dojít) docházet k překročení imisního limitu pouze
v jediném výpočtovém bodě (z celkem 11 výpočtových bodů) a že v zájmovém
území může být (zejména v závislosti na aktuálních meteorologických
podmínkách) překročen imisní limit pro denní koncentrace částic frakce PM10,
ale že počet překročení nelze modelově stanovit.
Proto byla v rozptylové studii navržena opatření s cílem zamezit překračování
imisních limitů. Tato opatření jsou reálná a k jejich dodržování může přispět
i zvýšená pozornost při průběžných kontrolách staveniště ze strany příslušných
dotčených správních orgánů.
Relevantní opatření týkající se ochrany ovzduší jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního
prostředí, který je součástí tohoto posudku.
ad e) Ve vztahu k výše uvedenému komentáři v bodě ad d) tohoto vypořádání
vyjádření se uvádí, že hodnocení zdravotních rizik, které je přílohou č. 4
dokumentace, odpovídá charakteru záměru, resp. jeho vlivům na znečištění
ovzduší a hlukovou situaci.
Při respektování opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
lze celkově shrnout, že vlivy záměru na veřejné zdraví budou z hlediska
zdravotních rizik přijatelné (záměr svým příspěvkem max. na úrovni do 0,1 dB
prakticky neovlivní hlukovou situaci, resp. v části zájmového území zlepší
hlukovou situaci; příspěvky záměru ve vztahu ke kvalitě ovzduší jsou velmi malé
a ze zdravotních rizik nevýznamné).
ad f) U objektů čp. 1205 a 1206 nebyla posuzována doba proslunění s ohledem na
umístění objektů vzhledem k navrhovanému záměru (záměr je západním
směrem od uvedených objektů). Část objektu čp. 1205 přivrácená k ulici
Vyskočilova, respektive místnosti v ní, sice bude malou měrou záměrem
ovlivněna, ale s ohledem na prostor mezi objektem záměru a protějším objektem
Trianon však lze konstatovat, že doba proslunění u těchto místností nebude
vlivem záměru ovlivněna pod požadavky normy.
ad g) Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený komentář v bodě
ad d) tohoto vypořádání vyjádření.
ad h) Námitka se týká urbanismu a architektonického řešení, které přímo nesouvisí
s posuzováním podle zákona č. 100/2001 Sb. (urbanistické hledisko, stejně jako
architektonické, není primárně předmětem posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb. - uspořádání parteru a veřejného prostoru nemůže zásadním
způsobem ovlivnit výsledky hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
provedeného v dokumentaci). Tyto aspekty proto musí být řešeny, resp.
precizovány, v rámci další přípravy záměru ve vztahu k následným řízením
k povolení záměru.
Pokud jde o vnímání lokality Budějovického náměstí, návrh počítá s ustoupením
1. a 2. nadzemního podlaží (oproti vyšším podlažím) v celém parteru. Při jižním
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průčelí tak vzniká krytý veřejný prostor o šířce téměř 7 m a 2,2 m široký nekrytý
chodník, který lze považovat z hlediska předpokládané frekvence pohybu osob
a kompozice místa za adekvátní.
Cyklostezka je zachována, (úprava řešení je odsouhlasena Technickou správou
komunikací hl. m. Prahy i Útvarem rozvoje hl. m. Prahy (zachování v původní
stopě sice není problém, ale jedná se o významně horší řešení).
Pokud jde o etapu výstavby, pohyb chodců a cyklistů je řešen v „Zásadách
organizace výstavby“ (konzultovaných s odborem životního prostředí a dopravy
Městské části Praha 4), které jsou součástí dokumentace pro územní řízení
(řešení pomocí speciálního oploceného koridoru podél ulice Vyskočilova).
Relevantní opatření týkající se etapy výstavby jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany
prostředí, který je součástí tohoto posudku.
ad i) Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený komentář v bodě
ad e) tohoto vypořádání vyjádření.
ad j) Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený komentář v bodech
ad a) až ad i) tohoto vypořádání vyjádření.
17. Vyjádření paní Kejklíčkové
(ze dne 26. 8. 2013)
Podstata vyjádření
Připojuji svůj souhlas k vyjádření občanského sdružení Občané postižení Severojižní
magistrálou.
Vypořádání vyjádření
Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na vypořádání vyjádření občanského
sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou, které je obsahem části V. tohoto
posudku.
18. Vyjádření Ing. Liegertové
(bez uvedení data vyjádření)
Podstata vyjádření
Ničím neregulovaná výstavba kancelářských monster na Budějovické a v přilehlém okolí je
přinejmenším výsměch lidem. Teď se chystá zřejmě zlatý hřeb - 70 metrová výšková budova
na základě cca 500 m2. Je k neuvěření arogance investora, který tento počin nazývá
„urbanistickým dotvořením náměstí“ (kde to samotné náměstí vlastně máme?). „Příliv nových
pracovních míst“ - o jaká nová pracovní místa přesně jde? Na metro už se nebude vůbec dát
projít a na parkovištích ani vyjet. Nejsme v přelidněné oblasti, nemusíme stavět do výšky
(zde jde pouze o nepoctivě nabitý a nehorázný zisk investorů). Uchovejme tento prostor ve
funkci opravdu veřejné (na místě parcely 310/118 by ono náměstí svoje funkce mohlo dostát).
Rozšířený chodník podél Budějovické směrem od metra na Pankrác bude ucpán
a znehodnocen spolu s byty v okolí. Prosím zastavme tuto do nebes volající zrůdnost.
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Vypořádání vyjádření
Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že záměr je připravován v souladu
s příslušným územním plánem (posouzení tohoto aspektu je předmětem územního
řízení). Připravovaný Metropolitní plán hl. m. Prahy má jako hlavní tezi nerozšiřování
města, ale naopak dostavbu směrem „dovnitř“.
Námitky se především týkají aspektů urbanismu a architektonického řešení, které
přímo nesouvisí s posuzováním podle zákona č. 100/2001 Sb. (urbanistické hledisko,
stejně jako architektonické, není primárně předmětem posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb. - uspořádání parteru a veřejného prostoru nemůže zásadním způsobem
ovlivnit výsledky hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedeného
v dokumentaci). Tyto aspekty proto musí být řešeny, resp. precizovány, v rámci další
přípravy záměru ve vztahu k následným řízením k povolení záměru.
Pokud jde o vnímání lokality Budějovického náměstí, ve vyjádření se nereflektuje
skutečnost, že návrh počítá s ustoupením 1. a 2. nadzemního podlaží (oproti vyšším
podlažím) v celém parteru. Při jižním průčelí tak vzniká krytý veřejný prostor o šířce
téměř 7 m a 2,2 m široký nekrytý chodník, který lze považovat z hlediska
předpokládané frekvence pohybu osob a kompozice místa za adekvátní.
V této souvislosti se uvádějí názory odborníků, kteří návrh (studii) objektu
administrativního centra posuzovali.
JUDR., PhDr. Jiří Plos (odborný poradce, pedagog FA ČVUT v Praze a FUS TU v Liberci):
„Posuzovaný návrh „Administrativního Centra Budějovická – Vyskočilova“ v Praze 4 v urbánním prostoru
Pankrácké pláně považuji jak z hledisek urbánních, tak z hledisek památkové péče a obecně architektonických
(a to do té míry, do jaké je možné vzhledem ke stadiu předprojektové přípravy tuto stavbu posoudit) za
akceptovatelný a nekonfliktní. Jeho realizaci lze doporučit.“
Zdeněk Lukeš (historik architektury):
„Domnívám se, že předkládaná studie novostavby je zpracována kvalitně, s ohledem na urbanistické hodnoty
daného území.“
doc. Ing. arch. Václav Aulický (autorizovaný architekt ČKA):
„Návrh „Administrativního Centra Budějovická – Vyskočilova“ v Praze 4 považuji jak z hlediska místních, tak
celoměstských souvislostí za nekonfliktní a přínosný.“

Z pohledu výškového uspořádání byla stavba kladně posouzena odbornými orgány Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy, odborem památkové péče.
Záměr bude při předpokládané obrátkovosti osobních aut 1,5 generovat 105 jízd
osobních automobilů v každém směru za den (v denní době).
Pokud jde o problematiku parkování v zájmové oblasti, je třeba konstatovat, že na
území Městské části Praha 4 byl zvolen, resp. dosud platí, liberální přístup, zatímco
hl. m. Praha se orientuje na systém zón placeného stání (nejprve zaveden od roku 1996
v Městské části Praha 1 na území na pravém břehu Vltavy). V současné době platí tyto
zóny na území městských částí Praha 1, 2, 3, 7 a na části území Městské části Praha 16.
Nově by měl být tento systém rozšířen, a to i na území Městské části Praha 4. Rozšíření
tohoto systému na území Městské části Praha 4 lze z hlediska ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví jednoznačně doporučit, neboť přináší omezení osobní
automobilové dopravy včetně zlepšení situace pro parkování, především pak pro
rezidenty (doporučení však nelze při posuzování předloženého záměru podle zákona
č. 100/2001 Sb. formulovat jako opatření v rámci podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, neboť tato opatření
jsou směrována výhradně vůči oznamovateli záměru). Z věcného hlediska je však
zřejmé, že zavedení systému zón placeného stání na území Městské části Praha 4
napomůže řešit dopravní situaci s příznivým vlivem na životní prostředí, a to
i v zájmové oblasti posuzovaného záměru, resp. v širším okolí stanice metra
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Budějovická, které je navíc s ohledem na krátké napojení na ulici 5. května (magistrálu)
využíváno prakticky jako záchytné parkoviště ve vztahu ke stanici metra Budějovická.
Pokud jde o hodnotu majetku, jde o komplexní problematiku, která vybočuje z rámce
posuzování vlivů na životní prostředí, neboť hodnota majetku není určována výhradně
stavem životního prostředí, ale celou řadou dalších aspektů, které se mohou ve vztahu
k trhu libovolně měnit (často i iracionálně podle nálad, spekulací a podobně). Přitom je
zřejmé, že jednotlivé aspekty mohou působit i proti sobě a že i když jde v zásadě
o individuální preference, bude se výsledek odvíjet především od míry, resp.
významnosti pozitivních či negativních aspektů.
Pokud jde o aspekt životního prostředí a veřejného zdraví, za předpokladu realizace
podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultujících z posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví celkově přijatelné. Proto záměr nemůže zásadním způsobem ovlivnit
hodnotu majetku.
19. Vyjádření pana Kutílka
(ze dne 23. 8. 2013)
Podstata vyjádření
a) K záměru mám následující námitky.
1. Záměr podceňuje nárůst silniční dopravy v oblasti již přetížené automobilovou
dopravou s dopadem na kvalitu ovzduší a veřejného prostoru, včetně ulic přeplněných
parkujícími vozidly. Naopak nerespektuje přípravu rozšíření tramvajové dopravy
v oblasti.
2. Záměr by vedl k nadlimitnímu zvýšení nebezpečných látek v ovzduší, zejména PM10
a benzo(a)pyrenu.
3. Záměr nerespektuje uliční čáru a výšku okolních budov a tak představuje sám o sobě
narušení veřejného prostoru v oblasti.
b) Jako občan Prahy 4 dotčený tímto záměrem žádám, abych se stal účastníkem řízení
a dostával včas průběžné informace o něm (na emailovou adresu nebo na poštovní
adresu).
Vypořádání vyjádření
ad a) K jednotlivým námitkám se uvádí následující.
1. Počet 70 parkovacích stání v podzemních garážích byl stanoven na základě
povolení výjimky z ustanovení čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m.
Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze,
vydané rozhodnutím Úřadu městské části Praha 4, odboru stavebního
(č.j.: P4/060857/12/OST/JARY ze dne 12. 7. 2012), které nabylo právní moci
dne 17. 7. 2012. Toto rozhodnutí bylo vydáno zejména vzhledem
ke skutečnosti, že od doby, kdy vstoupila uvedená vyhláška v účinnost
(dnem 1. 1. 2000), došlo de facto k reálnému posunu tehdy stanovené hranice
mezi zónami 3 a 4 (vyznačenými v mapovém podkladu v příloze č. 1a „Zóny
a spádová území stanic metra“ uvedené vyhlášky), které jsou podle čl. 10
odst. 2 uvedené vyhlášky určující pro výpočet počtu odstavných
a parkovacích stání (s použitím koeficientů pro zónu 4 vychází pro
posuzovaný záměr 160 stání, s použitím koeficientů pro zónu 3 pak 64 stání).
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V této souvislosti se uvádí, že text uvedený na str. 29 dokumentace: „Jedním
z bodů odůvodnění rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy je skutečnost, že
v případě, že by v budoucnu nastal jakýkoliv nepředvídatelný vývoj v této části
území a byla by potřeba parkovacích míst větší, má investor smluvně
rezervováno dalších 90 PS v připravovaném parkovacím době Budějovická u
Městského úřadu Praha 4 (smlouva o smlouvě budoucí o nájmu parkovacích
míst ze dne28. 7. 2011).“ je nepatřičný, neboť původně zamýšlená orientace na
zajištění parkovacích stání (v nejranější fázi přípravy záměru) již byla
překonána. Naopak v předmětném rozhodnutí bylo ve věci parkování
v připravovaném parkovacím domě Budějovická uvedeno, že tento parkovací
dům se podle platného územního plánu nachází ve funkční ploše VV - veřejné
vybavení, kde garáže pro osobní automobily jsou doplňkovým funkčním
využitím daného území pro uspokojení potřeb území vymezeného danou
funkcí a jejich využití pro jiné území by bylo v rozporu s územním plánem.
Proto s ohledem na velmi kvalitní obsluhu zájmové lokality posuzovaného
záměru veřejnou hromadnou dopravou byla další příprava záměru
orientována výhradně na 70 parkovacích stání zajištěných v podzemních
garážích objektu administrativního centra. Záměr pak bude při
předpokládané obrátkovosti osobních aut 1,5 generovat 105 jízd osobních
automobilů v každém směru za den (v denní době).
Pokud jde o problematiku parkování v zájmové oblasti, je třeba konstatovat,
že na území Městské části Praha 4 byl zvolen, resp. dosud platí, liberální
přístup, zatímco hl. m. Praha se orientuje na systém zón placeného stání
(nejprve zaveden od roku 1996 v Městské části Praha 1 na území na pravém
břehu Vltavy). V současné době platí tyto zóny na území městských částí
Praha 1, 2, 3, 7 a na části území Městské části Praha 16. Nově by měl být
tento systém rozšířen, a to i na území Městské části Praha 4. Rozšíření tohoto
systému na území Městské části Praha 4 lze z hlediska ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví jednoznačně doporučit, neboť přináší omezení
osobní automobilové dopravy včetně zlepšení situace pro parkování,
především pak pro rezidenty (doporučení však nelze při posuzování
předloženého záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. formulovat jako opatření
v rámci podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát
hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, neboť tato opatření jsou směrována
výhradně vůči oznamovateli záměru). Z věcného hlediska je však zřejmé, že
zavedení systému zón placeného stání na území Městské části Praha 4
napomůže řešit dopravní situaci s příznivým vlivem na životní prostředí, a to
i v zájmové oblasti posuzovaného záměru, resp. v širším okolí stanice metra
Budějovická, které je navíc s ohledem na krátké napojení na ulici 5. května
(magistrálu) využíváno prakticky jako záchytné parkoviště ve vztahu ke
stanici metra Budějovická.
Pokud se jedná o zachování podmínek pro výhledovou realizaci tramvajových
tratí v ulicích Olbrachtova, Vyskočilova i Budějovická, budou předmětem
řešení v rámci další přípravy záměru. Podle sdělení Útvaru rozvoje
hl. m. Prahy neexistuje grafický návrh tramvajové trati na ulici Budějovická
(není obsažen v územním plánu) a stavba má být připravena pouze
z technického hlediska založení stavby (bludné proudy apod.).
Relevantní opatření týkající se zachování podmínek pro výhledovou realizaci
tramvajových tratí je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný
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úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který je součástí
tohoto posudku.
2. V případě hodnocení stavu ovzduší v dotčeném území (stávající úrovně
znečištění ovzduší) se ve vztahu k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší, vychází z map úrovní znečištění konstruovaných
v síti 1 x 1 km, které jsou zveřejňovány ČHMÚ a obsahují v každém čtverci
hodnotu klouzavého průměru koncentrací znečišťujících látek za předchozích
5 let (tyto údaje jsou pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší rozhodující).
Z hodnot klouzavého průměru koncentrací znečišťujících látek za období let
2007 - 2011, které jsou uvedeny na str. 39 rozptylové studie vyplývá, že
v zájmovém území jsou dodrženy
imisní limity všech sledovaných
znečišťujících látek s výjimkou benzo(a)pyrenu (1,22 ng/m3 oproti imisnímu
limitu pro průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu 1,0 ng/m3).
Výraznější disproporce při hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší
se v rozptylové studii vyskytuje v případě krátkodobých denních koncentrací
částic frakce PM10. Jak vyplývá z vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru
životního prostředí, se kterým je možno se ztotožnit, tuto disproporci mezi
výsledky modelových výpočtů krátkodobých denních koncentrací částic
frakce PM10 v rozptylové studii a údajem ČHMÚ o klouzavém průměru
krátkodobé denní koncentrace částic PM10 za období let 2007 - 2011 je možné
přičíst skutečnosti, že výpočtový model ATEM generuje koncentrace na bázi
vstupních podkladů za jeden kalendářní rok a zároveň za předpokladu
kombinace nejvyšších možných emisí a nejhorších možných rozptylových
podmínek, která v reálných podmínkách vůbec nemusí nastat, zatímco
základem hodnocení ČHMÚ jsou reálné výsledky monitorování na stanicích
AIM za jednotlivé roky v 5-letém období. Pro správní činnost je podle
ustanovení bodu 3.6 přílohy č. 15 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, předepsáno pro hodnocení úrovně
znečištění použití map ČHMÚ konstruovaných v síti 1 x 1 km. Na základě
toho lze považovat údaj o krátkodobých denních koncentracích částic PM10
z modelového hodnocení ATEM za pouze teoretický, nemající přímou
souvislost s reálnou situací.
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu
a benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na
průměrné roční koncentrace (ty totiž nejlépe charakterizují posuzované
místo, neboť reflektují vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo a
tedy i vliv četnosti výskytu krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv
emisí, tak průběh meteorologických parametrů), je zřejmé, že nárůsty
imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší v důsledku provozu
administrativního centra prakticky nemohou významným způsobem ovlivnit
situaci ve znečištění ovzduší (vypočtené maximální příspěvky průměrných
ročních koncentrací těchto znečišťujících látek se pohybují v řádu prvních
setin % příslušných imisních limitů).
3. Námitky se především týkají aspektů urbanismu a architektonického řešení,
které přímo nesouvisí s posuzováním podle zákona č. 100/2001 Sb.
(urbanistické hledisko, stejně jako architektonické, není primárně
předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. - uspořádání parteru
a veřejného prostoru nemůže zásadním způsobem ovlivnit výsledky
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hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedeného
v dokumentaci). Tyto aspekty proto musí být řešeny, resp. precizovány,
v rámci další přípravy záměru ve vztahu k následným řízením k povolení
záměru.
Pokud jde o vnímání lokality Budějovického náměstí, ve vyjádření se
nereflektuje skutečnost, že návrh počítá s ustoupením 1. a 2. nadzemního
podlaží (oproti vyšším podlažím) v celém parteru. Při jižním průčelí tak
vzniká krytý veřejný prostor o šířce téměř 7 m a 2,2 m široký nekrytý
chodník, který lze považovat z hlediska předpokládané frekvence pohybu
osob a kompozice místa za adekvátní. V 1. a 2. nadzemním podlaží tak bude
stavební čára administrativního centra cca o 1 m (myšleno směrem dále od
ulice Budějovická) za hranicí budovy Trianon a není tudíž důvod hranici dále
posouvat (posunutím ještě o další 4 m by se uliční fronta naopak stala
roztříštěnou a špatně čitelnou).
V této souvislosti se uvádějí názory odborníků, kteří návrh (studii) objektu
administrativního centra posuzovali.
JUDR., PhDr. Jiří Plos (odborný poradce, pedagog FA ČVUT v Praze a FUS TU v Liberci):
„Posuzovaný návrh „Administrativního Centra Budějovická – Vyskočilova“ v Praze 4 v urbánním
prostoru Pankrácké pláně považuji jak z hledisek urbánních, tak z hledisek památkové péče
a obecně architektonických (a to do té míry, do jaké je možné vzhledem ke stadiu předprojektové
přípravy tuto stavbu posoudit) za akceptovatelný a nekonfliktní. Jeho realizaci lze doporučit.“
Zdeněk Lukeš (historik architektury):
„Domnívám se, že předkládaná studie novostavby je zpracována kvalitně, s ohledem na urbanistické
hodnoty daného území.“
doc. Ing. arch. Václav Aulický (autorizovaný architekt ČKA):
„Návrh „Administrativního Centra Budějovická – Vyskočilova“ v Praze 4 považuji jak z hlediska
místních, tak celoměstských souvislostí za nekonfliktní a přínosný.“

Z pohledu výškového uspořádání byla stavba kladně posouzena odbornými
orgány - Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy, odborem
památkové péče.
ad b) Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že se jedná o požadavek vybočující
z rámce posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. – jedná se o záležitosti v režimu
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Pokud se jedná o režim podle zákona č. 100/2001 Sb., v souladu s příslušnými
ustanoveními tohoto zákona bude zveřejněn posudek, konáno veřejné projednání
dokumentace a posudku a vydáno stanovisko (zveřejnění příslušných informací
se řídí § 16 zákona č. 100/2001 Sb.).
20. Vyjádření Ing. Kvášové a pana Hlouška
(ze dne 23. 8. 2013)
Podstata vyjádření
a) Nesouhlasíme s tvrzením, že záměr nebude převyšovat okolní zástavbu a bude pouze
dotvářet ráz Budějovického náměstí. Záměr je výškově značně dominantní k okolní
zástavbě, zejména k těsně sousedícímu obchodnímu jednopatrovému komplexu, vedlejší
7 NP panelové zástavbě a protější 5 NP činžovní zástavbě. V dokumentaci zmiňované
výškové budovy Erste Bank a Raiffeisen Bank jsou umístěny na Budějovickém náměstí
a v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Nesouhlasíme s tvrzením, že záměr naplní
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potřeby dotvoření urbanistické struktury a oživení městské části. Hmota objektu není
posuzována ze strany nízké okolní zástavby, kdy se v žádném případě nemůže jednat
o dotvoření. Záměr svojí výškou a objemem a vzdáleností hrubě nerespektuje přilehlou
zástavbu, uliční čáru ani charakter přilehlých budov.
b) V dokumentaci není řešeno zastínění a oslunění přilehlých budov, zejména panelové
zástavby. Prosklené opláštění záměru bude společně s protější budovou Trianonu vytvářet
soustavu odrazových ploch pro sluneční záření.
c) Výstavbou dojde k narušení uliční linie. Nestane se nový záměr startovním impulsem pro
zbourání zástavby jednopatrového komplexu budov s obchody a občanskou vybaveností?
Nespustí záměr impuls k výstavbě podobně vysokých budov?
d) Objekt naruší klidovou zónu navýšením dopravy. Za vypořádání připomínek k parkování
nepovažujeme opakování výjimky udělené MČ Praha 4 (v oblasti je již nyní značný
problém s parkováním vzhledem k využívání místa jako záchytného parkoviště ve vztahu
k blízkosti sjezdu z magistrály a stanici metra Budějovická a vzhledem k množství
kancelářských ploch a nedostatečně řešeného parkování; jakým mechanismem bude
zaručeno, že většina pracovníků bude využívat MHD?; 69 parkovacích míst u budovy pro
850 zaměstnanců je silně poddimenzovaných).
e) Nesouhlasíme s využitím ulice Ješetická pro obsluhu staveniště (je využívána pro
zásobování obchodů; pro polovinu zástavby umožňuje dojet osobním automobilům
a záchranným složkám do blízkosti vchodů domů). Svážením a skládáním materiálu bude
docházet ke zpomalení provozu, zvýšení exhalací, ucpání ve špičce. Požadujeme osadit
ulici značkou Zákaz vjezdu nákladním automobilům.
f) Výstavba je plánována na 23 měsíců a po tuto dobu bude objekt oplocen. Jakým
způsobem bude zachována dosavadní průchozí linie od metra Budějovická směrem ke
vchodům panelové zástavby? Požadujeme zajištění průchodu rezidentů po realizaci
záměru i během výstavby.
g) Nesouhlasíme s vjezdem do podzemního parkoviště z ulice Ješetická. V místech vjezdu
denně prochází v obou směrech množství občanů z metra do administrativní části
Brumlovka, k panelové zástavbě a do mateřské školky v ulici Přímětická.
h) Požadujeme přepracování návrhu řešení parkovacích stání a umístění vjezdu do
podzemního parkoviště, doplnění studie oslunění a zastínění, přepracování výšky budovy
na respektovatelných 7 NP a zmenšení záboru plochy budovy vzhledem k uliční čáře,
osazení ulice Ješetická značkou Zákaz vjezdu nákladním automobilům, zřízení modré
parkovací zóny a zachování průchodu mezi záměrem a nízkou zástavbou obchodních
domů.
Vypořádání vyjádření
ad a) Námitky se především týkají aspektů urbanismu a architektonického řešení,
které přímo nesouvisí s posuzováním podle zákona č. 100/2001 Sb. (urbanistické
hledisko, stejně jako architektonické, není primárně předmětem posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. - uspořádání parteru a veřejného prostoru nemůže
zásadním způsobem ovlivnit výsledky hodnocení vlivů na životní prostředí
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a veřejné zdraví provedeného v dokumentaci). Tyto aspekty proto musí být
řešeny, resp. precizovány, v rámci další přípravy záměru ve vztahu k následným
řízením k povolení záměru.
Pokud jde o vnímání lokality Budějovického náměstí, ve vyjádření se
nereflektuje skutečnost, že návrh počítá s ustoupením 1. a 2. nadzemního podlaží
(oproti vyšším podlažím) v celém parteru. Při jižním průčelí tak vzniká krytý
veřejný prostor o šířce téměř 7 m a 2,2 m široký nekrytý chodník, který lze
považovat z hlediska předpokládané frekvence pohybu osob a kompozice místa
za adekvátní. V 1. a 2. nadzemním podlaží tak bude stavební čára
administrativního centra cca o 1 m (myšleno směrem dále od ulice Budějovická)
za hranicí budovy Trianon a není tudíž důvod hranici dále posouvat (posunutím
ještě o další 4 m by se uliční fronta naopak stala roztříštěnou a špatně čitelnou).
V této souvislosti se uvádějí názory odborníků, kteří návrh (studii) objektu
administrativního centra posuzovali.
JUDR., PhDr. Jiří Plos (odborný poradce, pedagog FA ČVUT v Praze a FUS TU v Liberci):
„Posuzovaný návrh „Administrativního Centra Budějovická – Vyskočilova“ v Praze 4 v urbánním
prostoru Pankrácké pláně považuji jak z hledisek urbánních, tak z hledisek památkové péče a obecně
architektonických (a to do té míry, do jaké je možné vzhledem ke stadiu předprojektové přípravy tuto
stavbu posoudit) za akceptovatelný a nekonfliktní. Jeho realizaci lze doporučit.“
Zdeněk Lukeš (historik architektury):
„Domnívám se, že předkládaná studie novostavby je zpracována kvalitně, s ohledem na urbanistické
hodnoty daného území.“
doc. Ing. arch. Václav Aulický (autorizovaný architekt ČKA):
„Návrh „Administrativního Centra Budějovická – Vyskočilova“ v Praze 4 považuji jak z hlediska
místních, tak celoměstských souvislostí za nekonfliktní a přínosný.“

Z pohledu výškového uspořádání byla stavba kladně posouzena odbornými
orgány - Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy, odborem
památkové péče.
ad b) Zastínění z hlediska denního osvětlení je řešeno u okolních stávajících objektů
čp. 866, 867, 1199, 1201, 1205, 1206, 1518 a 2006. Objekt označený ve výkresech
studie denního osvětlení jako čp. 1201 je ve skutečnosti objektem čp. 1200, jedná
se o překlep.
Zastínění z hlediska doby proslunění je řešeno u okolních stávajících objektů
čp. 1196-1199, 1200.
Eventuální oslnění vzniklé prosklenými plášti objektů nebylo posuzováno, neboť
platné právní předpisy a normy se jím nezabývají a není tudíž stanovena ani
žádná „požadavková“ či limitní hodnota, vůči níž by se potenciální oslnění
vyhodnocovalo.
ad c) Ve vztahu k narušení uliční linie se odkazuje na výše uvedený komentář v bodě
ad a) tohoto vypořádání vyjádření.
Pokud jde o zmiňované bourání zástavby, jedná se o domněnku, která není
v žádném případě spojena s posuzovaným záměrem.
ad d) Počet 70 parkovacích stání v podzemních garážích byl stanoven na základě
povolení výjimky z ustanovení čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy,
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, vydané
rozhodnutím Úřadu městské části Praha 4, odboru stavebního
(č.j.: P4/060857/12/OST/JARY ze dne 12. 7. 2012), které nabylo právní moci dne
17. 7. 2012. Toto rozhodnutí bylo vydáno zejména vzhledem ke skutečnosti, že od
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doby, kdy vstoupila uvedená vyhláška v účinnost (dnem 1. 1. 2000), došlo de facto
k reálnému posunu tehdy stanovené hranice mezi zónami 3 a 4 (vyznačenými
v mapovém podkladu v příloze č. 1a „Zóny a spádová území stanic metra“
uvedené vyhlášky), které jsou podle čl. 10 odst. 2 uvedené vyhlášky určující pro
výpočet počtu odstavných a parkovacích stání (s použitím koeficientů pro zónu 4
vychází pro posuzovaný záměr 160 stání, s použitím koeficientů pro zónu 3 pak
64 stání).
V této souvislosti se uvádí, že text uvedený na str. 29 dokumentace: „Jedním
z bodů odůvodnění rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy je skutečnost, že
v případě, že by v budoucnu nastal jakýkoliv nepředvídatelný vývoj v této části území
a byla by potřeba parkovacích míst větší, má investor smluvně rezervováno dalších
90 PS v připravovaném parkovacím době Budějovická u Městského úřadu Praha 4
(smlouva o smlouvě budoucí o nájmu parkovacích míst ze dne28. 7. 2011).“ je
nepatřičný, neboť původně zamýšlená orientace na zajištění parkovacích stání
(v nejranější fázi přípravy záměru) již byla překonána. Naopak v předmětném
rozhodnutí bylo ve věci parkování v připravovaném parkovacím domě
Budějovická uvedeno, že tento parkovací dům se podle platného územního plánu
nachází ve funkční ploše VV - veřejné vybavení, kde garáže pro osobní
automobily jsou doplňkovým funkčním využitím daného území pro uspokojení
potřeb území vymezeného danou funkcí a jejich využití pro jiné území by bylo
v rozporu s územním plánem. Proto s ohledem na velmi kvalitní obsluhu zájmové
lokality posuzovaného záměru veřejnou hromadnou dopravou byla další
příprava záměru orientována výhradně na 70 parkovacích stání zajištěných
v podzemních garážích objektu administrativního centra. Záměr pak bude při
předpokládané obrátkovosti osobních aut 1,5 generovat 105 jízd osobních
automobilů v každém směru za den (v denní době).
Pokud jde o problematiku parkování v zájmové oblasti, je třeba konstatovat, že
na území Městské části Praha 4 byl zvolen, resp. dosud platí, liberální přístup,
zatímco hl. m. Praha se orientuje na systém zón placeného stání (nejprve zaveden
od roku 1996 v Městské části Praha 1 na území na pravém břehu Vltavy).
V současné době platí tyto zóny na území městských částí Praha 1, 2, 3, 7 a na
části území Městské části Praha 16. Nově by měl být tento systém rozšířen, a to
i na území Městské části Praha 4. Rozšíření tohoto systému na území Městské
části Praha 4 lze z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví
jednoznačně doporučit, neboť přináší omezení osobní automobilové dopravy
včetně zlepšení situace pro parkování, především pak pro rezidenty (doporučení
však nelze při posuzování předloženého záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
formulovat jako opatření v rámci podmínek návrhu stanoviska pro příslušný
úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, neboť tato opatření
jsou směrována výhradně vůči oznamovateli záměru). Z věcného hlediska je však
zřejmé, že zavedení systému zón placeného stání na území Městské části Praha 4
napomůže řešit dopravní situaci s příznivým vlivem na životní prostředí, a to
i v zájmové oblasti posuzovaného záměru, resp. v širším okolí stanice metra
Budějovická, které je navíc s ohledem na krátké napojení na ulici 5. května
(magistrálu) využíváno prakticky jako záchytné parkoviště ve vztahu ke stanici
metra Budějovická.
ad e) Jak vyplývá z dokumentace, hlavní zásobovací vjezd na staveniště má být z ulice
Budějovická, vjezd z ulice Ješetická je pomocný.
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Pro zásobování občanské vybavenosti jsou v jednosměrné ulici Ješetická po levé
straně (ve směru k ulici Vokáčova) k dispozici odstavná stání, jejichž využíváním
odpadá blokování provozu na ulici Ješetická.
ad f) Průchod rezidentů z ulice Budějovické do ulice Ješetická je v zachován ve formě
pasáže.
Pokud jde o etapu výstavby, pohyb chodců a cyklistů je řešen v „Zásadách
organizace výstavby“ (konzultovaných s odborem životního prostředí a dopravy
Městské části Praha 4), které jsou součástí dokumentace pro územní řízení
(řešení pomocí speciálního oploceného koridoru podél ulice Vyskočilova).
Relevantní opatření týkající se etapy výstavby jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany
prostředí, který je součástí tohoto posudku.
ad g) Přechody pro pěší zabezpečující bezpečný přechod zůstávají zachovány.
ad h) Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený komentář v bodech
ad a) až ad g) tohoto vypořádání vyjádření.
21. Vyjádření pana Tichého a paní Tiché
(ze dne 22. 8. 2013)
Podstata vyjádření
a) Protestujeme a nesouhlasíme s výstavbou administrativního centra (již v současné době je
oblast předimenzovaná automobily, administrativními budovami a zaměstnanci; není brán
zřetel na místní obyvatele, nesmyslná vysokopodlažní budova přivede další stovky
zaměstnanců a jejich automobilů; současný provoz způsobuje takový stav ovzduší, že
nelze větrat byty, v blízkosti je škola a školka).
b) Zastavění prostoru by mělo smysl za předpokladu, že se bude jednat o menší stavbu, max.
7-mi podlažní, která by nebránila proudění vzduchu a méně by zatěžovala obyvatele
automobilovým provozem a zvýšeným počtem zaměstnanců. Argument, že budova
zapadne urbanisticky do prostoru Budějovického náměstí je neopodstatněný, protože bude
naopak vyčnívat nad stávající zástavbu (byla by vhodná maximálně na pankrácké náměstí,
které již takovéto stavby obsahuje).
Vypořádání vyjádření
ad a) Ve vztahu k záležitosti týkající se potřeby záměru je třeba konstatovat, že
účelem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení
předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv
vydání rozhodnutí o povolení záměru. Proto v rámci posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb. nelze ve vztahu k věcným aspektům vyhodnocovat, resp.
stanovovat, zda je záměr potřebný (s výjimkou některých případů přímo
souvisejících s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví). Takovýto
postup při posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. není možný ani z formálního
hlediska, neboť příslušné subjekty účastnící se tohoto procesu, včetně
zpracovatele posudku, nejsou v rámci tohoto procesu vybaveny kompetencemi
takto o předloženém záměru usuzovat. Proto pouze aspekt ovlivnění životního
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prostředí a veřejného zdraví může být jediným relevantním hlediskem, které je
možno v procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. použít při návrhu
stanoviska vydávaného výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Záměr bude při předpokládané obrátkovosti osobních aut 1,5 generovat 105 jízd
osobních automobilů v každém směru za den (v denní době).
Pokud jde o problematiku parkování v zájmové oblasti, je třeba konstatovat, že
na území Městské části Praha 4 byl zvolen, resp. dosud platí, liberální přístup,
zatímco hl. m. Praha se orientuje na systém zón placeného stání (nejprve zaveden
od roku 1996 v Městské části Praha 1 na území na pravém břehu Vltavy).
V současné době platí tyto zóny na území městských částí Praha 1, 2, 3, 7 a na
části území Městské části Praha 16. Nově by měl být tento systém rozšířen, a to
i na území Městské části Praha 4. Rozšíření tohoto systému na území Městské
části Praha 4 lze z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví
jednoznačně doporučit, neboť přináší omezení osobní automobilové dopravy
včetně zlepšení situace pro parkování, především pak pro rezidenty (doporučení
však nelze při posuzování předloženého záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
formulovat jako opatření v rámci podmínek návrhu stanoviska pro příslušný
úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, neboť tato opatření
jsou směrována výhradně vůči oznamovateli záměru). Z věcného hlediska je však
zřejmé, že zavedení systému zón placeného stání na území Městské části Praha 4
napomůže řešit dopravní situaci s příznivým vlivem na životní prostředí, a to
i v zájmové oblasti posuzovaného záměru, resp. v širším okolí stanice metra
Budějovická, které je navíc s ohledem na krátké napojení na ulici 5. května
(magistrálu) využíváno prakticky jako záchytné parkoviště ve vztahu ke stanici
metra Budějovická.
V případě hodnocení stavu ovzduší v dotčeném území (stávající úrovně znečištění
ovzduší) se ve vztahu k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování
a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší, vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které
jsou zveřejňovány ČHMÚ a obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého
průměru koncentrací znečišťujících látek za předchozích 5 let (tyto údaje jsou
pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší rozhodující). Z hodnot klouzavého
průměru koncentrací znečišťujících látek za období let 2007 - 2011, které jsou
uvedeny na str. 39 rozptylové studie vyplývá, že v zájmovém území jsou dodrženy
imisní limity všech sledovaných znečišťujících látek s výjimkou benzo(a)pyrenu
(1,22 ng/m3 oproti imisnímu limitu pro průměrnou roční koncentraci
benzo(a)pyrenu 1,0 ng/m3).
Vzhledem k tomu se v rámci zpracování posudku (nad rámec dokumentace)
doporučuje s ohledem na ochranu veřejného zdraví kompenzační opatření ve
vztahu k predikovanému imisnímu příspěvku průměrné roční koncentrace
benzo(a)pyrenu generovanému posuzovaným záměrem, a to i přesto, že je tento
příspěvek vyhodnocen na úrovni maximálně 0,0003 ng/m3, tedy na úrovni
0,03 % příslušného imisního limitu, zatímco podle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření vyžadují až od hodnoty
imisního příspěvku vyšší než 1% imisního limitu.
Jak vyplývá z vyžádaných údajů týkajících se opatření ke snížení zátěží životního
prostředí benzo(a)pyrenem, které jsou součástí přílohy tohoto posudku,
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kompenzační opatření bude spočívat ve výsadbě dvou stromů (jednoho listnatého
a jednoho jehličnatého stromu o minimálním objemu koruny 4 m3) s cílem
odstranit znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem, který je navázán v částicích
frakce PM10, resp. frakce PM2,5. Z těchto údajů je zřejmé, že navržená výsadba
dvou stromů v blízkosti nového objektu dostatečně kompenzuje nárůst emisí
vyvolaných jeho provozem (je nutno kompenzovat nárůst emisí ve výši
18,29 efektivních gramů benzo(a)pyrenu - navržené stromy kompenzují emise ve
výši 230,5 efektivních gramů benzo(a)pyrenu).
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu
a benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na
průměrné roční koncentrace (ty totiž nejlépe charakterizují posuzované místo,
neboť reflektují vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo a tedy i vliv
četnosti výskytu krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv emisí, tak
průběh meteorologických parametrů), je zřejmé, že nárůsty imisních koncentrací
látek znečišťujících ovzduší v důsledku provozu administrativního centra
prakticky nemohou významným způsobem ovlivnit situaci ve znečištění ovzduší
(vypočtené maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací těchto
znečišťujících látek se pohybují v řádu prvních setin % příslušných imisních
limitů).
ad b) Námitky se především týkají aspektů urbanismu a architektonického řešení,
které přímo nesouvisí s posuzováním podle zákona č. 100/2001 Sb. (urbanistické
hledisko, stejně jako architektonické, není primárně předmětem posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. - uspořádání parteru a veřejného prostoru nemůže
zásadním způsobem ovlivnit výsledky hodnocení vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví provedeného v dokumentaci). Tyto aspekty proto musí být
řešeny, resp. precizovány, v rámci další přípravy záměru ve vztahu k následným
řízením k povolení záměru.
Pokud jde o vnímání lokality Budějovického náměstí, ve vyjádření se
nereflektuje skutečnost, že návrh počítá s ustoupením 1. a 2. nadzemního podlaží
(oproti vyšším podlažím) v celém parteru. Při jižním průčelí tak vzniká krytý
veřejný prostor o šířce téměř 7 m a 2,2 m široký nekrytý chodník, který lze
považovat z hlediska předpokládané frekvence pohybu osob a kompozice místa
za adekvátní.
V této souvislosti se uvádějí názory odborníků, kteří návrh (studii) objektu
administrativního centra posuzovali.
JUDR., PhDr. Jiří Plos (odborný poradce, pedagog FA ČVUT v Praze a FUS TU v Liberci):
„Posuzovaný návrh „Administrativního Centra Budějovická – Vyskočilova“ v Praze 4 v urbánním
prostoru Pankrácké pláně považuji jak z hledisek urbánních, tak z hledisek památkové péče a obecně
architektonických (a to do té míry, do jaké je možné vzhledem ke stadiu předprojektové přípravy tuto
stavbu posoudit) za akceptovatelný a nekonfliktní. Jeho realizaci lze doporučit.“
Zdeněk Lukeš (historik architektury):
„Domnívám se, že předkládaná studie novostavby je zpracována kvalitně, s ohledem na urbanistické
hodnoty daného území.“
doc. Ing. arch. Václav Aulický (autorizovaný architekt ČKA):
„Návrh „Administrativního Centra Budějovická – Vyskočilova“ v Praze 4 považuji jak z hlediska
místních, tak celoměstských souvislostí za nekonfliktní a přínosný.“

Z pohledu výškového uspořádání byla stavba kladně posouzena odbornými
orgány - Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy, odborem
památkové péče.
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VI.

CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Záměr společnosti OPAL REAL spol. s r.o. „Administrativní centrum
Budějovická“, představuje výstavbu objektu o 18 nadzemních a 5 podzemních
podlažích pro cca 850 zaměstnanců. V nadzemních podlažích jsou situovány
kancelářské plochy se sociálním zázemím, drobné obchodní plochy, případně další
služby navazující na administrativní funkci. V podzemních podlažích je 70 parkovacích
stání, technologické zázemí a skladovací prostory.
Posuzovaný záměr při realizaci navržených opatření k ochraně životního
prostředí prakticky neovlivní, resp. minimálně ovlivní, živočichy a rostliny, ekosystémy,
půdu, horninové prostředí, vodu, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek
a kulturní památky. Ovlivní sice ovzduší a hlukovou situaci, avšak ovlivnění ovzduší je
z hlediska velikosti příspěvku k imisnímu pozadí přijatelné a kompenzovatelné,
ovlivnění hlukové situace při provozu je nevýznamné a v části území pozitivní, ovlivnění
hlukové situace v rámci etapy výstavby je technickými a organizačními opatřeními
řešitelné. Vlivy posuzovaného záměru na uvedené složky a charakteristiky životního
prostředí se tak promítají i do nevýznamného ovlivnění veřejného zdraví.
Za předpokladu realizace podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného
zdraví rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou vlivy posuzovaného
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví celkově přijatelné.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou
spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Praha
SZn.:
Vyřizuje: Ing. Novotný

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název záměru
Administrativní centrum Budějovická
2. Kapacita (rozsah) záměru
Objekt o 18 nadzemních a 5 podzemních podlažích pro cca 850 zaměstnanců.
V nadzemních podlažích jsou situovány kancelářské plochy se sociálním zázemím, drobné
obchodní plochy, případně další služby navazující na administrativní funkci.
V podzemních podlažích jsou parkovací stání, technologické zázemí a skladovací
prostory.
Plocha pozemku dotčeného záměrem je 979 m2. Zastavěná plocha nadzemní části objektu
je 544,7 m2, zastavěná plocha podzemní části je 908,6 m2. Celková hrubá podlažní plocha
administrativní budovy je 20 344,4 m2. Obestavěný prostor nadzemní části je 57 940 m3,
obestavěný prostor podzemní části je 12 550 m3.
V podzemních podlažích je navrženo 70 parkovacích stání s tím, že administrativní
centrum bude generovat cca 105 příjezdů a 105 odjezdů osobních vozidel za den (v denní
době). Zásobování administrativního centra je uvažováno 10 lehkými nákladními
automobily (do 3,5 t) za den (v denní době). Dopravně je objekt napojen na ulici
Ješetická.
3. Umístění záměru
kraj:
obec:
městská část:
katastrální území:

Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha 4
Michle
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Objekt administrativního centra je situován do území v těsné blízkosti křižovatky ulic
Budějovická - Vyskočilova (vymezeném ulicemi Ješetická, Budějovická a Vyskočilova)
na pozemku p.č. 310/118.
4. Obchodní firma oznamovatele
OPAL REAL spol. s r.o.
5. IČ oznamovatele
60202645
6. Sídlo oznamovatele
Na Bojišti 1470/24
120 00 Praha 2

II.

PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení
Oznámení záměru „Administrativní centrum Budějovická“ zpracoval v říjnu 2012
Ing. Libor Ládyš (osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí
č.j.: 3772/603/OPV/93 ze dne 8. 6. 1993, resp. autorizace, která byla prodloužena
rozhodnutím MŽP č.j.: 3032/ENV/11 ze dne 4. 2. 2011).
Oznámení záměru „Administrativní
příslušnému úřadu dne ………

centrum

Budějovická“

bylo

předloženo

2. Dokumentace
Dokumentaci vlivů záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na životní
prostředí zpracoval v červnu 2013 Ing. Libor Ládyš (osvědčení odborné způsobilosti pro
posuzování vlivů na životní prostředí č.j.: 3772/603/OPV/93 ze dne 8. 6. 1993, resp.
autorizace, která byla prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 3032/ENV/11 ze dne 4. 2. 2011).
Dokumentace vlivů záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na životní
prostředí byla předložena příslušnému úřadu dne ………
3. Posudek
Posudek o vlivech záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na životní
prostředí zpracoval v listopadu 2013 Ing. Václav Obluk (osvědčení odborné způsobilosti pro
posuzování vlivů na životní prostředí č.j.: 19739/2338/OPVŽP/98 ze dne 16. 12. 1998, resp.
autorizace, která byla prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 50209/ENV/11 ze dne 29. 6. 2011).
Posudek o vlivech záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na životní
prostředí byl předložen příslušnému úřadu dne ………
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4. Veřejné projednání
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v ……… a proběhlo
v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, a s § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Proces posuzování vlivů proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na životní prostředí a veřejné
zdraví byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.
Vyjádření obdržená k oznámení záměru „Administrativní centrum Budějovická“ byla
překonána vyjádřeními obdrženými k dokumentaci vlivů záměru „Administrativní centrum
Budějovická“ na životní prostředí. V rámci posuzování vlivů záměru „Administrativní
centrum Budějovická“ na životní prostředí a veřejné zdraví byla k dokumentaci vlivů záměru
„Administrativní centrum Budějovická“ na životní prostředí a k posudku o vlivech záměru
„Administrativní centrum Budějovická“ na životní prostředí obdržena kromě vyjádření
dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů rovněž vyjádření
občanských sdružení, společnosti s ručením omezeným, společenství vlastníků jednotek
a veřejnosti. Přehled subjektů, od nichž bylo obdrženo vyjádření k dokumentaci vlivů záměru
„Administrativní centrum Budějovická“ na životní prostředí a k posudku o vlivech záměru
„Administrativní centrum Budějovická“ na životní prostředí je uveden v následujícím
bodě 6. tohoto stanoviska.
Na veřejném projednání ………

Podrobněji jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného
projednání č.j.: ……… ze dne ………
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
hl. m. Praha
(vyjádření k dokumentaci ze dne 2. 9. 2013 a vyjádření k posudku ………)
Městská část Praha 4
(vyjádření k dokumentaci zn.: P4-2R4-1022/2013/OKAS/MRAC ze dne 15. 8. 2013
a vyjádření k posudku ………)
Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka Praha - jih
(vyjádření k dokumentaci č.j.: HSHMP – 34994/2013 Pol/2080 ze dne 15. 8. 2013 a vyjádření
k posudku ………)
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
(vyjádření k dokumentaci č.j.: ČIŽP/41/IPP/1214624.002/13/PPA ze dne 20. 8. 2013
a vyjádření k posudku ………)
Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí
(vyjádření k dokumentaci SZn.: S-MHMP-1328333/2012/4/OZP/VI ze dne 9. 10. 2013
a vyjádření k posudku ………)
Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče
(vyjádření k dokumentaci č.j.: S-MHMP 760389/2013 ze dne 20. 8. 2013 a vyjádření
k posudku ………)
občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí, o.s. (zastoupené JUDr. Petrem Kužvartem,
advokátem)
(vyjádření k dokumentaci ze dne 23. 8. 2013 a vyjádření k posudku ………)
občanské sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou
(vyjádření k dokumentaci ze dne 23. 8. 2013 a vyjádření k posudku ………)
občanská sdružení Sdružení - Občanská iniciativa Pankráce a Pankrácká společnost
(vyjádření k dokumentaci ze dne 20. 8. 2013 a vyjádření k posudku ………)
občanské sdružení 4-občanská, o.s.
(vyjádření k dokumentaci ze dne 23. 8. 2013 a vyjádření k posudku ………)
občanské sdružení Občanské sdružení Záchrana Proseka
(vyjádření k dokumentaci ze dne 23. 8. 2013 a vyjádření k posudku ………)
společnost s ručením omezeným Společnost domu Budějovická 866 s.r.o.
(vyjádření k dokumentaci ze dne 19. 8. 2013 a vyjádření k posudku ………)
společenství vlastníků jednotek Společenství Budějovická 58
(vyjádření k dokumentaci ze dne 20. 8. 2013 a vyjádření k posudku ………)
společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek U Krčské vodárny 1134/63
(vyjádření k dokumentaci ze dne 21. 8. 2013 a vyjádření k posudku ………)
společenství vlastníků jednotek Společenství Přímětická 1201
(vyjádření k dokumentaci ze dne 21. 8. 2013 a vyjádření k posudku ………)
pan Franěk
(vyjádření k dokumentaci ze dne 22. 8. 2013 a vyjádření k posudku ………)
paní Kejklíčková
(vyjádření k dokumentaci ze dne 26. 8. 2013 a vyjádření k posudku ………)
Ing. Liegertová
(vyjádření k dokumentaci bez uvedení data vyjádření a vyjádření k posudku ………)
pan Kutílek
(vyjádření k dokumentaci ze dne 23. 8. 2013 a vyjádření k posudku ………)
Ing. Kvášová a pan Hloušek
(vyjádření k dokumentaci ze dne 23. 8. 2013 a vyjádření k posudku ………)
pan Tichý a paní Tichá
(vyjádření k dokumentaci ze dne 22. 8. 2013 a vyjádření k posudku ………)
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III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Záměr společnosti OPAL REAL spol. s r.o. „Administrativní centrum Budějovická“,
představuje výstavbu objektu o 18 nadzemních a 5 podzemních podlažích pro
cca 850 zaměstnanců. V nadzemních podlažích jsou situovány kancelářské plochy se
sociálním zázemím, drobné obchodní plochy, případně další služby navazující na
administrativní funkci. V podzemních podlažích je 70 parkovacích stání, technologické
zázemí a skladovací prostory.
Posuzovaný záměr při realizaci navržených opatření k ochraně životního prostředí
prakticky neovlivní, resp. minimálně ovlivní, živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu,
horninové prostředí, vodu, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní
památky. Ovlivní sice ovzduší a hlukovou situaci, avšak ovlivnění ovzduší je z hlediska
velikosti příspěvku k imisnímu pozadí přijatelné a kompenzovatelné, ovlivnění hlukové
situace při provozu je nevýznamné a v části území pozitivní, ovlivnění hlukové situace
v rámci etapy výstavby je technickými a organizačními opatřeními řešitelné. Vlivy
posuzovaného záměru na uvedené složky a charakteristiky životního prostředí se tak
promítají i do nevýznamného ovlivnění veřejného zdraví.
Za předpokladu realizace podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví
rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jsou vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví celkově přijatelné.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
je zřejmé, že
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě
posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí
a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.
2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud
jde o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru včetně dopravní obslužnosti je s ohledem na charakter
záměru pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v dokumentaci vlivů
záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na životní prostředí dostačujícím způsobem
popsáno.
Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních
předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná následná správní řízení
k povolení záměru, a to i na základě požadavků rezultujících z posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, které
jsou formulovány jako podmínky k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.
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3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování
a rozbor vlivů na životní prostředí
Relevantní opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultující
z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů, jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení
vlivů provedení záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na životní prostředí pro fázi
přípravy, realizace a provozu. Jako zásadní je třeba považovat protihluková opatření
a opatření k ochraně ovzduší.
4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť
záměr byl v dokumentaci vlivů záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na životní
prostředí předložen jako invariantní.
5. Vypořádání vyjádření k oznámení, dokumentaci a k posudku
5.1. Vypořádání vyjádření k oznámení
K oznámení záměru „Administrativní centrum Budějovická“ bylo doručeno
Magistrátu hl. m. Prahy, odboru životního prostředí celkem 11 vyjádření (2 vyjádření
dotčených územních samosprávných celků, 3 vyjádření dotčených správních úřadů a dále
6 vyjádření ostatních subjektů – občanského sdružení Ateliér pro životní prostředí, o.s.;
občanského sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou a družstva Družstvo vlastníků
domu 1200 se sídlem v Praze 4 Michle, 140 00 Přímětická 1200; občanských sdružení
Sdružení - Občanská iniciativa Pankráce, Pankrácká společnost, Tilia Thákurova, o.s., Zelené
Kavčí hory, o.s.; společnosti s ručeným omezeným Společnost domu Budějovická 866 s.r.o.;
společenství vlastníků jednotek Společenství Budějovická 58; společenství vlastníků jednotek
Společenství vlastníků jednotek U Krčské vodárny 1134/63).
Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly zohledněny v závěru
zjišťovacího řízení Magistrátu hl. m. Prahy, odboru životního prostředí (SZn.: S-MHMP1328333/2012/OZP/VI/EIA/833-2/Nov ze dne 27. 12. 2012) a vzaty do úvahy při
formulování tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Administrativní centrum
Budějovická“ na životní prostředí.
5.2. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
K dokumentaci vlivů záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na životní
prostředí bylo doručeno Magistrátu hl. m. Prahy, odboru životního prostředí celkem
21 vyjádření (2 vyjádření dotčených územních samosprávných celků, 4 vyjádření dotčených
správních úřadů a dále 15 vyjádření ostatních subjektů – občanského sdružení Ateliér pro
životní prostředí, o.s.; občanského sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou;
občanských sdružení Sdružení - Občanská iniciativa Pankráce a Pankrácká společnost;
občanského sdružení 4-občanská, o.s.; občanského sdružení Občanské sdružení Záchrana
Proseka; společnosti s ručeným omezeným Společnost domu Budějovická 866 s.r.o.;
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společenství vlastníků jednotek Společenství Budějovická 58; společenství vlastníků jednotek
Společenství vlastníků jednotek U Krčské vodárny 1134/63; společenství vlastníků jednotek
Společenství Přímětická 1201; pana Fraňka; paní Kejklíčkové; Ing. Liegertové; pana Kutílka;
Ing. Kvášové a pan Hlouška; pana Tichého a paní Tiché).
Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány v posudku
o vlivech záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na životní prostředí a vzaty do
úvahy při formulování tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
„Administrativní centrum Budějovická“ na životní prostředí.
5.3. Vypořádání vyjádření k posudku
………

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru
Na základě dokumentace vlivů záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na
životní prostředí, posudku o vlivech záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na
životní prostředí, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných
vydává
odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy jako příslušný úřad podle § 23 odst. 11
písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví

souhlasné stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na životní
prostředí a veřejné zdraví s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty
jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních
nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.
Doporučená varianta:
Varianta popsaná v dokumentaci vlivů záměru „Administrativní centrum
Budějovická“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, při respektování příslušných níže uvedených
podmínek, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví.
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Podmínky souhlasného stanoviska:
a) podmínky pro fázi přípravy
- pro územní řízení
1. Při další přípravě záměru respektovat následující požadavky:
a) Stavebně uvolněnou plochu v podloubí kolem objektu ponechat jako veřejný prostor.
b) Při severozápadní hranici pozemku zajistit pěší veřejný průchod mezi ulicemi
Budějovická a Ješetická.
c) V přízemí budovy počítat s umístěním komerčních ploch.
d) Precizovat realizaci kontejnerové zeleně v podloubí objektu a zeleně podél ulice
Budějovická a Vyskočilova (v tomto případě i s ohledem na bezpečnostně dopravní
hledisko).
2. Odvětrání podzemních garáží, náhradního zdroje elektrické energie (dieselagregátu)
a sociálního zázemí řešit vyvedením výduchů nad střechu objektu.
3. Zásobování administrativního centra teplem řešit napojením na horkovod CZT Pražské
teplárenské a.s.
4. Dořešit retenci části srážkových vod a jejich využití k zálivce zeleně.
5. Dořešit záležitosti související se zachováním podmínek pro výhledovou realizaci
tramvajových tratí.
6. Projednat se společností Telefónica Czech Republik a.s. kolize stavby s kabelovodem
a přijaté řešení promítnout do dokumentace záměru pro územní řízení, resp. projektové
dokumentace pro stavební řízení.
7. Dokumentaci záměru pro územní řízení předložit Magistrátu hl. m. Prahy, odboru
památkové péče, k projednání.
- pro stavební řízení
1. V případě podstatných změn týkajících se zdrojů hluku v etapě výstavby, tj. změn oproti
akustické studii pro hluk z výstavby, která je součástí dokumentace vlivů záměru
„Administrativní centrum Budějovická“ na životní prostředí, zajistit zpracování nové
akustické studie pro hluk z výstavby s orientací na konkrétní technická a organizační
opatření tak, aby bylo zajištěno plnění hygienických limitů hluku ze stavební činnosti
podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.
2. S příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví dohodnut systém průběžných kontrol
stimulující dodržování protihlukových opatření v etapě výstavby.
3. Stacionární zdroje hluku řešit tak, aby došlo ke splnění příslušných hygienických limitů
hluku s rezervou, a to jak výběrem příslušných zařízení ve vztahu k jejich emisním
hlukovým parametrům, tak i precizací pasivních protihlukových opatření. Každopádně
dodržet hlukové parametry, se kterými bylo počítáno v akustické studii, která je součástí
dokumentace vlivů záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na životní prostředí
(v opačném případě zajistit aktualizaci akustické studie).
4. Zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací řešit s uložením na kovových či
pryžových izolátorech chvění podle doporučení výrobce.
5. Potrubí realizovat na závěsech a od stavební konstrukce je pružně oddělit.
6. Chladící jednotky a ventilátory od potrubní sítě oddělit pružnými dilatačními vložkami.
7. Sokly ve strojovnách a na střeše pod vzduchotechnickými a chladícími jednotkami provést
jako plovoucí.
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8. Do potrubních sítí a vzduchotechnických kanálů umístit tlumiče hluku, přičemž hluk
eliminovat v místě zdroje (tj. tlumiče umisťovat v těsné blízkosti ventilátorů a chladících
jednotek).
9. Zařízení vzduchotechniky dimenzovat ve středních partiích výkonových polí i pro
maximální průtok.
10. Zvukovou izolaci fasády objektu Administrativního centra Budějovická řešit tak, aby
odpovídala minimálním hodnotám podle ČSN 73 0532 navrženým v akustické studii,
která je součástí dokumentace vlivů záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na
životní prostředí.
11. Prověřit, zda objekt Administrativního centra nemůže být ovlivněn šířením vibrací
z provozu metra.
12. Prověřit riziko možného narušení statiky okolních domů v souvislosti s hloubením
stavební jámy.
13. Dořešit způsob zneškodnění vody čerpané ze stavební jámy v etapě výstavby, resp. doložit
reálnost plnění příslušných limitů podle kanalizačního řádu hl. m. Prahy, popřípadě
navrhnout vhodnou úpravu vody nebo zneškodnění jiným způsobem než vypouštěním do
kanalizace.
14. S provozovatelem veřejné kanalizace projednat technické podmínky napojení na veřejný
vodovod, odvedení splaškových a srážkových vod a místa napojení kanalizačních přípojek
na veřejné kanalizační řady, včetně objemu odváděných odpadních vod do kanalizace
a následně na ÚČOV.
15. Podlahy podzemních garáží řešit jako odolné proti působení ropných látek a bez
odkanalizování s tím, že čištění těchto ploch bude prováděno vhodnými čistícími
zařízeními s následným odstraněním vzniklého odpadu v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
16. Předčištění splaškových vod se zvýšeným obsahem tuku řešit pomocí vhodného
odlučovače tuků tak, aby odpadní vody vypouštěné do kanalizace splňovaly limity jakosti
vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem hl. m. Prahy.
17. Náhradní zdroj elektrické energie (dieselagregát) řešit i s ohledem na hlučnost a prevenci
úniku nafty.
18. Precizovat problematiku nakládání s odpady s důrazem na předcházení vzniku odpadů
a přednostní využívání odpadů, upřesnit jednotlivé druhy a množství odpadů pro fázi
výstavby a provozu a předpokládaný způsob jejich využití, resp. odstranění.
19. Specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména kategorie
nebezpečný, a případných závadných látek, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo
podzemních vod, a zabezpečit je z hlediska prevence úniku těchto látek.
20. Další přípravu záměru orientovat na respektování preventivních opatření podle požadavků
orgánu vykonávajícího státní požární dozor. Zpracovat požární zprávu s vyhodnocením
požárního nebezpečí a odpovídajícím protipožárním zabezpečením, včetně hledisek
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
21. Zpracovat (v rámci plánu organizace výstavby) i soubor organizačních a technických
opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní
prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva, a to zejména se zaměřením na následující
požadavky:
a) Precizovat návrh přepravních tras staveništní dopravy, které budou minimálně
zatěžovat obytná území, a projednat jej s Úřadem Městské části Praha 4, včetně
opatření k maximálnímu omezení počtu jízd. Maximální intenzita nákladní dopravy
pro všechny dílčí etapy výstavby bude 38 nákladních aut za den jedním směrem
v období 7 – 21 hod. (v noční době je obslužná doprava staveniště vyloučena).
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b) V noční době nesmí probíhat venkovní stavební práce (po výstavbě objektu mohou
v noční době probíhat pouze tiché vnitřní práce za předpokladu zavřených oken
a dveří v objektu). Bližší souvislosti budou zpřesněny dodavatelem stavby.
c) V noční době bude v provozu pouze 1 kalové čerpadlo.
d) O víkendech provádět s ohledem na pohodu obyvatel pouze tiché stavební práce.
e) Kolem kotoučové pily a motorových pil je nutné použít protihlukovou stěnu
o minimální výšce 3 m a umístit tyto stroje co nejdále od chráněné zástavby.
Alternativně použít elektrické motorové pily o maximálním akustickém výkonu
LWA = 105 dB, které by nemusely být umístěny za mobilní protihlukovou stěnu.
f) Stavební stroje a zařízení na stavbě volit v souladu s počty, hlukovými parametry
a dobou nasazení, které byly stanoveny v akustické studii, která je součástí
dokumentace vlivů záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na životní
prostředí, popřípadě v aktualizované akustické studii.
g) Organizaci výstavby a používání stavebních strojů a mechanizmů řešit tak, aby bylo
zajištěno plnění hygienických limitů hluku ze stavební činnosti podle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
h) Při výstavbě, především při fázi hlučných prací, dohodnout s okolními objekty režim,
kdy budou práce přerušeny alespoň 2-krát během dne cca na 15 – 30 minut, aby si
mohli obyvatelé okolních bytových objektů vyvětrat.
i) Orientovat se na použití nákladních automobilů, stavebních strojů a mechanizmů
s nízkými emisemi znečišťujících látek do ovzduší (provádět pravidelné prohlídky
a seřizování motorů).
j) Specifikovat opatření k omezení prašných emisí (minimalizování „aktivních ploch“,
které jsou zdrojem prašnosti; skrápění nejvíce exponovaných ploch při nepříznivých
klimatických podmínkách (popřípadě omezení stavebních prací či zamezení šíření
prachových částic do okolí záclonami po obvodu staveniště); vybavení přesypových
míst na staveništi mobilním skrápěcím nebo mlžícím zařízením; zakrývání ložných
ploch automobilů dopravujících sypké hmoty a nepřeplňování ložných ploch;
minimalizování pojezdu nákladních aut po staveništi; omezení doby skladování
sypkých hmot; mechanické a vodní čištění všech vyjíždějících vozidel; vodní čištění
ulic přilehlých k místu stavby).
k) Specifikovat opatření k omezení plynných emisí (organizace dopravy s cílem omezit
jízdy nákladních automobilů; využívání nákladních automobilů, stavebních strojů
a mechanizmů v dokonalém technickém stavu a omezení jejich zbytečného proběhu
vypínáním motoru).
l) Zajistit, aby nákladní automobily, stavební stroje a mechanizmy byly z hlediska úniku
ropných látek v dokonalém technickém stavu.
m) Rampu pro vodní čištění nákladních automobilů řešit v uzavřeném systému
(s odčerpáváním a odvozem odpadní vody ke zneškodnění a odvozem kalu
k odstranění).
n) Zajistit, aby voda čerpaná ze stavební jámy a vypouštěná do kanalizace byla
předčištěna v usazovací jímce (součástí čerpadla bude i filtr pevných částic) a byly
splněny příslušné limity v souladu s kanalizačním řádem hl. m. Prahy.
o) Splaškové vody z buňkoviště řešit svedením do fekálního tanku a odvozem k jejich
zneškodnění (lokální buňky WC na staveništi budou chemické).
p) Precizovat opatření při nakládání s látkami, které mohou kontaminovat půdu,
popřípadě ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (údržbu nákladních
automobilů, stavebních strojů a mechanizmů, s výjimkou běžné denní údržby,
orientovat mimo staveniště; dořešit nakládání s PHM).
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q) Před zavážením stavební jámy zajistit její vyklizení od všech materiálů, které by
mohly způsobit kontaminaci podzemních vod.
r) Zpracovat plán opatření pro případ úniku látek, které mohou ohrozit jakost
povrchových nebo podzemních vod (havarijní plán ve smyslu vodního zákona).
s) Zajistit vhodné sorpční prostředky k odstranění event. havarijních úniků ropných látek.
t) Minimalizovat vznik odpadů a zajistit vhodné nakládání s odpady (zejména jejich
shromažďování a následné využití, popřípadě odstranění prostřednictvím oprávněné
osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) s tím, že bude položen důraz na nakládání
s nebezpečnými odpady.
u) Řešit opatření k omezení světelného znečištění okolní obytné zástavby.
v) Zvýšenou pozornost věnovat zajištění bezpečného provozu a obslužnosti v dotčeném
území (včetně dopravního značení v prostoru výjezdu ze staveniště a upozornění pro
chodce a cyklisty ve vztahu k průchodu kolem staveniště).
w) Připravit opatření k zajištění informovanosti obyvatelstva v zájmovém území
o průběhu stavebních prací (s délkou a charakterem jednotlivých fází výstavby)
a ustanovit kontaktní osobu, na kterou by se mohli občané obracet s případnými
připomínkami, náměty a event. stížnostmi.
22. Havarijní plán (ve smyslu vodního zákona), provozní, dopravní a požární řád zpracovat
i s důrazem na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.
23. Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek
i specifikaci garancí na minimalizování potenciálních nepříznivých vlivů výstavby na
životní prostředí a pohodu obyvatel. Ve výběrovém řízení zohlednit i celkovou délku
výstavby a používání moderních a progresivních postupů výstavby s využitím technik
a mechanizmů šetrných k životnímu prostředí.
24. Předložit smlouvu o pronájmu parkovacích míst v blízkosti staveniště (pokud budou
v etapě výstavby využívána).
25. Projektovou dokumentaci pro stavební řízení předložit Magistrátu hl. m. Prahy, odboru
památkové péče, k projednání.
b) podmínky pro fázi realizace
1. Zajistit výměnu stávajícího nekvalitního povrchu ulice Ješetická za nový speciální povrch
vyznačující se nízkou hlučností (tzv. tichý povrch).
2. S cílem odstranit znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem zajistit kompenzační opatření
spočívající ve výsadbě dvou stromů (jednoho listnatého a jednoho jehličnatého stromu
o minimálním objemu koruny 4 m3) poblíž lokality výstavby administrativního centra.
Umístění dřevin určených ke kompenzační výsadbě řešit v dohodě s Úřadem Městské
části Praha 4.
3. Vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit výskyt archeologických nálezů, poučit příslušné
osoby před prováděním zemních prací o postupu ve vztahu k event. archeologickým
nálezům. V průběhu zemních prací umožnit provedení záchranného archeologického
výzkumu s tím, že jeho zajištění bude projednáno v dostatečném předstihu před zahájením
prací.
4. Podle plánu organizace výstavby zajistit plnění souboru organizačních a technických
opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní
prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva a zabezpečit důslednou a průběžnou
kontrolu plnění příslušných opatření. Důraz přitom položit na dodržování protihlukových
opatření a opatření k ochraně ovzduší (zejména opatření k omezení prašnosti).
5. Při provádění zemních prací zajistit geotechnický dozor.
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6. V rámci zemních prací zajistit (podle výsledků ověření event. kontaminace půdy) vhodný
způsob využití či odstranění zeminy.
7. Zajistit, aby stavební odpad byl v maximální míře recyklován pro další využití.
8. V případě úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ovlivnit jakost povrchových
nebo podzemních vod, zajistit neprodleně adekvátní sanační práce.
9. Zajistit realizaci vegetačních úprav (kontejnerové zeleně v podloubí objektu a zeleně
podél ulice Budějovická a Vyskočilova) včetně kompenzační výsadby dřevin k odstranění
znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem tak, aby mohly být zhodnoceny souběžně v rámci
kolaudačního souhlasu, resp. v nejbližším vhodném agrotechnickém termínu.
10. Z důvodu prevence ruderalizace území zajistit v rámci provádění konečných terénních
úprav důslednou rekultivaci všech ploch postižených výstavbou.
11. Ke kolaudačnímu souhlasu předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby,
včetně výkopové zeminy, a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění a dále
smlouvy zabezpečující využití, resp. odstranění odpadů při provozu objektu.
c) podmínky pro fázi vlastního provozu
1. Provoz náhradního zdroje elektrické energie (dieselagregátu) při pravidelných funkčních
zkouškách omezit na nezbytně nutnou dobu.
2. Stacionární zdroje hluku udržovat v dobrém technickém stavu tak, aby nebyla překročena
jejich deklarovaná hlučnost. Provoz chladících jednotek v nočních hodinách snižovat na
technické minimum.
3. Při provozu omezovat vznik odpadů, zajistit separovaný sběr odpadů a vzniklé odpady
přednostně nabízet k jejich využití. Venkovní i vnitřní prostory vybavit dostatečným
počtem vhodných nádob pro odkládání odpadů.
4. V dostupné vzdálenosti od parkovacích míst v podzemních garáží zajistit vhodné sorpční
prostředky k likvidaci event. havarijních úniků ropných látek z automobilů.
5. S ohledem na provozní zkušenosti popřípadě aktualizovat havarijní plán (ve smyslu
vodního zákona), provozní, dopravní a požární řád.
6. Zajistit pravidelnou kontrolu funkčnosti a účinnosti odlučovače tuků a popřípadě
bezodkladně realizovat nápravná opatření.
7. Zajistit údržbu zeleně (realizované v rámci záměru) a popřípadě i její obnovu tak, aby byla
zachována její funkčnost.
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Veronika Miláčková, Ph.D.
ředitelka odboru životního prostředí
Magistrátu hlavního města Prahy
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PODKLADY VYUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ POSUDKU

Oznámení záměru „Administrativní centrum Budějovická“ (Ing. Libor Ládyš,
říjen 2012)
Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. (Magistrát hl. m. Prahy,
odbor životního prostředí, SZn.: S-MHMP-1328333/2012/OZP/VI/EIA/833-2/Nov
ze dne 27. 12. 2012)
Dokumentace vlivů záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na životní
prostředí (Ing. Libor Ládyš, červen 2013)
Vyjádření obdržená k oznámení záměru „Administrativní centrum Budějovická“
a k dokumentaci vlivů záměru „Administrativní centrum Budějovická“ na životní
prostředí
Poznatky z místního šetření v zájmovém území
Poznatky z konzultací se zástupci oznamovatele a projektanta a vyžádané podklady
a další údaje nezbytné pro zpracování posudku
Opatření ke snížení zátěží životního prostředí benzo[a]pyrenem při realizaci záměru
AC Budějovická, Praha 4 (ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o., říjen 2013)
Související právní předpisy a literatura
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PŘÍLOHY

Opatření ke snížení zátěží životního prostředí benzo[a]pyrenem při realizaci záměru
AC Budějovická, Praha 4 (ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o., říjen 2013)
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