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ÚVOD    
 
Na území města Říčany je navržena novostavba obytného souboru Rezidence Viola. 

Celková kapacita parkoviště příslušného k tomuto souboru činí 139 parkovacích stání.   
 

Navržený záměr naplňuje bod 10.6 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Jedná se o takzvaný nadlimitní zá-
měr, kde limitním ukazatelem je 100 parkovacích stání. Příslušným správním úřadem je Kraj-
ský úřad Středočeského kraje. 

Projekční kancelář Aukett s.r.o Praha zastoupená Ing. arch. Janou Lehotskou pověřila 
zpracováním oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí Ing. Pavla Berana, Ph.D.  

 
Součástmi předloženého oznámení jsou:  
 
• Akustická studie zpracovaná Ing. Jiřím Králíčkem 
• Rozptylová studie zpracovaná Mgr. Jakubem Buckem 
• Dendrologický průzkum zpracovaný Ing. Pavlem Beranem, Ph.D. 
 
 
 
 
 

V Praze dne  7. 7. 2008      Ing. Pavel Beran, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI    
      

 1. Obchodní firma  Jans, s.r.o. 
          

2. IČ    62584120      
    

3. Sídlo   Ostrovského 253/3, 150 00  Praha 5 
          
4. Zástupce oznamovatele   Jaroslav Doležal 
    tel.: 777 146 192    
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU        
  
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE         

  
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1  
 
„Rezidence Viola, ul. Politických vězňů, Říčany“, v textu Rezidence Viola 
 
Navržený záměr naplňuje bod 10.6 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Bod 10.6. zahrnuje: Skladové nebo 
obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné 
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu.“ 

 
  
2. Kapacita a rozsah záměru    
 
V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny kapacity a rozsah navržené Rezidence Viola. 
 

Tabulka č. 1 – Kapacity a rozsah navržené Rezidence Viola 
Funkční území SV (všeobecně smíšené) 3791 m2 
Plocha pozemku celkem 3791m2 
Zastavěná plocha pozemku 1324 m2 
Celková plocha nájemných prostorů 221,5m2 
Plocha bytů 2790,3m2 
Počet bytů 49 
Plocha společných prostorů 135 m2 
Technické zázemí objektu 29,7m2 
Plocha podzemních podlaží   5 418,4m2 
Počet domů 3  
Počet podlaží 2 podzemní, 3 nadzemní 
Konstrukční výška 2950 – 4400 mm 
Počet parkovacích stání 130 stání ve dvou podlažích podzemních 

 garážích, 9 na povrchu v rámci areálu 
Celkový počet parkovacích stání 139 
 

     
3. Umístění záměru  Politických vězňů Říčany 

 pozemky p. č. 1212/1 a 1932 
 K.Ú. Říčany u Prahy 745456, číslo LV 3916 

 
V části F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE, 1. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKA-

JÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ  je připojena mapa širších vztahů – Zákres do ortofotomapy 
1 : 2 000.   

 
 
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry   

  
Navržený záměr představuje novostavby bytových domů s doplňkovou komerční 

funkcí. Za protější protilehlou stranou Aleje Svobody je navržena výstavba bytových domů 
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Na Fialce. Jedná se o obytný soubor s kapacitou 116 bytů. Kumulativní vlivy Rezidence Viola 
mohou nastat v důsledku znečištění ovzduší z nových zdrojů – kotelny a vyvolané dopravy ze 
znečištěním ovzduší na pozadí, které je dáno novými zdroji ze souboru Na Fialce, stávajícími 
místními zdroji a přenosem znečištění z blízkého i vzdálenějšího urbanizovaného území. 
Rovněž v případě ovlivnění hlukového klimatu v okolí lze uvažovat o kumulativním účinku 
nových zdrojů (zejména dopravy) s hlukem na pozadí. Ve výhledu (horizont roku 2015) dle 
dopravní studie města Říčan dojde ke zklidnění dopravy v přilehlé komunikační síti obytného 
souboru rezidence Viola (ulice Politických vězňů).  

Mapa širších vztahů – Zákres do ortofotomapy 1 : 2 000 v části F obsahuje rovněž zá-
kres obytného souboru Na Fialce.  
  
 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných  
      variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,  

    resp. odmítnutí         
  

Důvodem umístění navržené rezidence v území je soulad záměru s územním plánem, 
majetková dostupnost pozemků a podnikatelský záměr investora vybudovat rezidenci s byto-
vou funkcí doplněnou o komerční plochy. 

Záměr byl zpracován monovariantně. 
 
 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru   
 
Obytný soubor Rezidence Viola se skládá ze dvou vilových domů a jednoho bytového 

domu ve tvaru L. Bytový dům dotváří uliční frontu v ulici Politických vězňů a zdůrazňuje 
nároží s ulicí Alej svobody. Dva vilové domy jsou umístěny v zahradě. V nadzemní části 
mají objekty tři nadzemní podlaží a plochou střechu. Výškou a měřítkem navazuje navržený 
obytný soubor na stávající stavby v blízkém okolí a na navržený obytný soubor Na Fialce 
v sousedství. 
 

Navrhované řešení Rezidence Viola zcela respektuje funkční využití území podle 
Územního plánu sídelního útvaru Říčany, schváleného Městským zastupitelstvem usnesením 
ze dne 24.6.1998, změna č.1 Zastupitelstvem Říčany dne 18. 12.2002 č. usnesení 9/02-9/1-3. 
Navrhovaný pozemek určen pro funkci všeobecně smíšenou typu /SV / - území sloužící 
převážně pro umístění objektů určených pro bydlení, vybrané stavby občanského vybavení a 
nerušící drobnou výrobu. 
 

Posouzení využití území  
              

*1.Celková výměra plochy SV (m²)                                         3791 (100%) 
*2.Celková výměra navržené funkční plochy v rámci plochy SV (m²)       3752     
  (koef. 0,97) (=Hrubá podlažní plocha objektů) 

 *3.Započitatelná plocha zeleně v rámci celé plochy SV (m²)                    1234 (32%) 
zeleň na rostlém terénu 890 m²   23,47% 
zeleň na konstrukcích 20% z 720 m² tj.   44 m²  
Stromy ve zpevněných plochách 8x25 m² tj.  200 m² 
Započítaná zeleň celkem 1234 m²    32,55% 

 *4.Celková zastavěná plocha v rámci SV (m²)  - PŘÍZEMÍ          1324 (34%) 
    (= zastavěná plocha objektů ) 
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Výpočet pro stanovení nového kódu míry využití území pro plochu SV 
*KPP pro celou funkční plochu SV                                             0,99 
=*2 / *1 =   3752 / 3791=  0,97                                                                                   

  KZ pro celou funkční plochu SV                                    0,32 
=*3 / *1 = 1234 / 3791= 0,317                                                                                  
Podlažnost v rámci SV              3 
=*2 / *4 = 3752 / 1324 = 2,83                                                                                    
KZP pro celou funkční plochu SV                                            0,30 
=*KPP / Podlažnost = 0,99 / 2,83= 0,35   
 
 
Urbanisticko – architektonické řešení stavby 

 
Umístění stavby na pozemku je ovlivněno vztahem mezi velikostí pozemku, hmotou 

a orientací a funkční náplní sousedních objektů a požadavky investora a základními regulativy 
pro toto území  

Nový obytný areál respektuje význam území z hlediska širších vztahů této městské 
části, neopomíjí význam umístění pozemku nedaleko centra a s tím i nutnost respektovat stá-
vající pohledové horizonty a následné vazby na okolní zástavbu, ve které převládají objekty 
vilového charakteru a rodinné domy se zahradami.  

Rozvolněná zástavba této části Říčan je umístěna na území s bohatým zastoupením 
vzrostlé zeleně a zelených ploch. 
 

Tvarosloví a nízká podlažnost nových objektů vychází z umístění, zvolené polohy po-
zemku mezi ulicemi Politických vězňů a Alej svobody a charakteru okolní zástavby a neméně 
podstatné možnosti vytvořit prvek polouzavřené zástavby, která se z hlediska urbanizace 
území mimo historická jádra měst a jejich blízkosti již skoro vytrácí. Hmotové rozložení re-
spektuje i návrh zástavby na blízké pozemku za komunikací Alej svobody bytových domů Na 
Fialce. 
 

Rezidence Viola bude spolu s protilehlým souborem Na Fialce objekty rámovat a zdů-
razňovat stávající pěší zónu Aleje Svobody. 
 

Architektura objektu a jeho funkční náplň odpovídá charakteru funkčního území. Cí-
lem je vytvořit živý městský dům s využívaným parterem (obchody, služby, apod.). 
 

Rezidence Viola je součástí městské současné a budoucí plánované výstavby v této 
městské části Říčany a v souladu s jejími rozvojovými prognózami. Návrh proto vychází 
z optimálního využití pozemku, napojení na současnou infrastrukturu a využití dobré dostup-
nosti z hlediska vzdáleností k zastávkám MHD v ulici Politických vězňů a nedaleké zastávce 
na ČSD. 
 

Objekt splňuje současné požadavky na polyfunkční objekt s převážným využitím pro 
bydlení s odpovídajícím technickým vybavením. Ve dvou dvoupodlažní podzemní stavbě 
objektu jsou situovány garáže a technické prostory.  

Do zvýšeného přízemí objektu ve tvaru „L“ jsou na úroveň + 0,35 m jsou umístěny 
hlavní vstupy do objektu s prostory se společným zázemím bytových jednotek, prostory a část 
bytových jednotek, které jsou společně se studii orientovány do vnitrobloku a nájemné ko-
merční prostory. Od druhého nadzemního podlaží jsou na podlažích umístěny pouze bytové 
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jednotky různých velikostních kategorií. Od malých studií, 1+kk až po 3+kk 
s terasami, balkony a lodžiemi. 

Ploché střechy jsou pochozí.  
Výška objektů je 9,00 – 9,10 m bez atiky, s atikou 9,6 – 9,7m. 

  
 

Dispozičně – provozní řešení  
 
Rezidence Viola je navržena jako jeden objekt se společnými dvěma podzemními pod-

lažími určenými pro umístění technického zázemí, sklepních kójí, prostorů vymezených pro 
shromažďování odpadů a parking celkem pro osobních automobilů.  

Nadzemní část Rezidence Viola tvoří dva solitérními prvky viladomů u JZ a JV hrani-
ce pozemku a větší, kompaktní hmotu objektu půdorysu písmene „L“ umístěného podél seve-
rozápadní hranice, souběžně s ulicí Politických vězňů. 
  

Vstupní úroveň obytného celku zvýšená oproti terénu o 700 mm je : ±0,00 je umístěna 
na kótu 336,15m.n.m. 

Přízemí bytového domu je využito pro komerční funkci (jeden menší prostor v ulici 
Politických vězňů, jeden velký na nároží ulice Politických vězňů a Aleje svobody) a pro zá-
zemí bytového domu (vstupní prostory, kočárkárny, sklady smíšeného a tříděného odpadu, 
rozvodny elektro, trafostanice). Vilové domy jsou v nadzemní části využívány pouze pro byd-
lení. Všechny tři objekty jsou spojeny dvěma podzemními podlažími, kde se nachází parko-
vací stání, skladovací prostory a technické šachty. 
 

Bytové objekty s převážným podílem bytových jednotek splňuje současné požadavky 
na komerční a obytné prostory s odpovídajícím technickým vybavením v zóně funkčního vy-
užití SV. 

Byty jsou řešeny ve všech velikostních kategoriích 1+KK, 2+KK a 3+KK. Jsou dle ve-
likostí s jednou, až dvěmi ložnicemi se zázemím šaten, WC a koupelnou, obývacím pokojem 
a kuchyňským koutem s jídelním prostorem . 

Součástí bytů jsou balkóny a lodžie v posledních podlažích přísluší k bytům terasy. 
 

Parter v těsné blízkosti Rezidence Viola je dvojího charakteru.  
Veřejný, který je stávající a umožňuje bezkolizní přístup k navrženému souboru po 

obvodu pozemku obytného souboru. Jedná se plochy v ulici Politických vězňů a pěší zónu – 
Alej svobody. Z tohoto parteru jsou navrženy vstupy do bytových objektů a komerčních jed-
notek. 

Neveřejný parter je přístupný průchodem průjezdem (příjezd na rampu k podzemním 
garážím) z ulice Politických vězňů a z Aleje svobody zpevněnou plochou pro možnost příjez-
du zásahových vozidel.  

Parter bude řešen v souladu s charakterem pěší zóny tak, aby odpovídal současným es-
tetickým požadavkům a modernímu pojetí nových městotvorných prvků, které jsou nezbytnou 
součástí nové životaschopné výstavby ve městech a obcích. Parter bude součástí linie propo-
jení i mezi obytnými soubory Rezidence Viola a Fialka. 
 

Zásobování a příjezd ke garážím je z ulice Politických vězňů, ze severozápadní hrani-
ce pozemku. Objekt je dobře přístupný z parteru i pro imobilní občany a příležitostnou obslu-
hu areálu, tj. vozy záchranné služby, hasiče a eventuelně vozy pro servis a údržbu objektu, 
kterým je umožněn přístup průjezdem po rampě umístěné na severozápadním nároží objektu. 
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Odvoz domovního odpadu je zajištěn možností vjezdu menších vozidel pro odvoz od-
padků (se zatížením do 16t a s provozní výškou pro manipulaci s kontejnery do 3,5m) do 1. 
suterénu, kde jsou umístěny prostory pro odpadní nádoby. 

Zásobování komerčních jednotek je řešeno z ulice Politických vězňů. Provoz bude 
probíhat v časovém režimu schváleným všemi smluvními stranami včetně souhlasu odboru 
dopravy MÚ Říčany. 
 

Podzemní podlaží společná pro všechny nadzemní podlaží jsou přístupná po příjezdo-
vé komunikaci do vnitrobloku, neveřejného parteru průjezdem z ulice Politických vězňů. 

Jednotlivé úrovně podzemních podlaží jsou propojeny a zpřístupněny obousměrnou 
rampou.  
 

2. podzemní podlaží /2.PP/  

Je využito pro parkování a umístění sklepních kojí nájemníků objektu. Je přístupné 
vertikálními komunikacemi z jednotlivých objektů - po schodištích z vila domů a třemi scho-
dišti a výtahy z hlavní ho objektu ve tvaru „L a po příjezdové propojovací rampě z 1.PP . 
 

1. podzemní podlaží /1.PP/  
 Je přístupné vertikálními komunikacemi po schodištích z vila domů a třemi schodišti 

a výtahy z hlavního objektu ve tvaru „L a po příjezdové propojovací rampě z 1.NP. 
V tomto podzemním podlaží jsou umístěny prostory technického zázemí objektu, sklepní ko-
je, parkovací stání.  

1.PP je uvažováno v případě potřeby i jako prostor určený pro zbudování improvizo-
vaného úkrytu dle požadavků odboru krizového řízení.  
 
 Vstupní podlaží / 1.NP /  

Plně respektuje současné komunikační, již ověřené vazby parteru.  
Hlavní objekt ve tvaru L vytváří linii uliční fronty se vstupy a nároží mezi ulicí Politických 
vězňů a Alejí svobody. Utváří tak prostor pro částečně uzavřenou zástavbu na tomto pozemku 
vzhledem k obslužné komunikaci s otevřením a rozvolněným charakterem v zeleném „vnit-
robloku“. 

Komerční prostory v 1.NP jsou přístupné z úrovně stávajícího parteru. Na úrovni 1.NP 
jsou umístěny dále prostory technického zázemí a společné prostory zázemí bytových jedno-
tek, prostory pro odpadového hospodářství a část bytových jednotek, které jsou orientovány 
do vnitrobloku a nájemné komerční prostory.  
 Přístupy k objektům jsou orientovány do pěších zón se zelení nebo na chodníky, za-
travněné plochy před objektem nebo z neveřejného vnitrobloku. Všechny přístupy do objektu 
respektují požadavek na přístup imobilních občanů.  
 Na povrchu na předem určené ploše budou umístěny v architektonicky ztvárněném 
prostoru kontejnery na tříděný odpad v případě, že stávající stanoviště pro tříděný odpad bude 
kapacitně nedostačující nebo ve vzdálenější poloze než je požadovaná docházková vzdále-
nost.  
 Zeleň vnitrobloku bude řešena sadovými úpravami a vybavena drobným městským 
mobiliářem. 
 
 2. - 3.podlaží / 2.- 3. NP/ 

 V těchto podlažích jsou umístěny bytové jednotky různých velikostních kategorií - 
1+kk až 3+kk. V objektu se nachází vyšší počet bytových jednotek o menší obytné ploše. Ve 
vyšších podlažích mají všechny byty balkony.  
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 V části F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE, 1. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKA-
JÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ  jsou připojeny grafické přílohy: 
 

o Situace stavby 
o Půdorys 2. PP 
o Půdorys 1. PP 
o Situace v úrovni 2. NP 
o Řezy A-A 
o Řezy B-B 
o Řezy C-C 
o Řezy D-D 
o Řezy E-E 
 

 
 Architektonické řešení 
 
 V bezprostřední blízkosti nový objekt není vystaven konfrontaci architektonických 
prvků z různých časových období. Nesourodost převážně soliterní zástavby rodinných domů a 
viladomů doplněných objekty z 19. a 20. století danou různorodostí tvarosloví střech objektů 
a různorodostí použitých materiálů je potlačena bohatou přítomností vzrostlé i nízké keřovité 
a pokryvné zeleně v zahradách a na volně přístupných plochách v okolí a v areálech drobné 
výroby. 
 Vzhledem k této skutečnosti se nesnaží nový objekt retrospektivně kopírovat žádnou 
ze stávajících fasád ani vytvořit kopii, ale vlastním pojetím detailu i celku se začlenit, využít 
přednosti orientace nepravidelné ho pozemku k vytvoření nejen zajímavého obytného parteru 
propojeného se stávajícími dnes respektovanými funkcemi, ale dotvořit charakter jižní pěší 
zóny Aleje svobody mezi dvěma obytnými soubory Rezidence Viola a souboru Fialka. 
 Různé úrovně terénu a již vytvořené komunikační tahy umožňují spolu s parterem 
navrhovaného objektu vytvořit rozšířený nástupní prostor do pěší zóny s nástupem do volného 
urbanizovaného klidového pobytového prostoru. Tím by došlo k zhodnocení pěší zóny jako 
prvku mezi stávající zástavbou a nově navrženými obytnými celky. 

 
    
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení:  2009 
Dokončení: 2011 
 

 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
Středočeský kraj 

 Město Říčany  
 
 
 
 
 
 
 



 8 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,  
     které budou tato rozhodnutí vydávat  

      
 Hlavním navazujícím rozhodnutím bude sloučené územní a stavební rozhodnutí, které 
vydá odbor stavební – stavební úřad Městského úřadu Říčany se sídlem Melantrichova 2000, 
Říčany.  
 
 
 

II. ÚDAJE O VSTUPECH        
  

1. Půda  
 
V následující tabulce jsou uvedeny údaje o dotčených pozemcích. 
 

Tabulka č. 2 – Údaje o parcelách, které jsou vstupem stavby, k.ú. Říčany č. 745456 
Parcelní  
číslo 

Výměra 
[m2] 

Typ parcely: Druh pozemku: 

1212/1 3659 Parcela katastru nemovitostí ostatní plocha 
1932 132 Parcela katastru nemovitostí zastavěná plocha a nádvoří 
CELKEM 3791   
 
 Navrženým záměrem nebude dotčena půda ZPF ani pozemky určené k plnění funkcí 
lesa. 
 Navrženou stavbou nebude dotčeno žádné ochranné pásmo přírodní složky životního 
prostředí.  

 
           
2. Voda     
 

 Provoz Rezidence Viola si vyžádá potřebu vody zdravotechniky. 
 

Bytové prostory  
 
 142 osob 
 

Byty jsou vybaveny centrálním ohřevem TUV, specifická potřeba vody – 160 l/os,den.  
Potřeba vody v bytech   142 os * 160 l/os,den      22 720 l/den 

 
Nebytové prostory  

 
Komerce (cca 1 os/40 m2)  8 osob * 50 l/os,den  400 l/den 

  
Specifická potřeba vody – celkem objekt     23 120 l/den

  
Celková průměrná denní potřeba vody  
Qp den = 23 120 x 1,5 = 34 680 l/den = 34,68 m3/den 

 
Maximální denní potřeba vody 
Q max den = 34,68 x 1,8 = 62,424 m3/den 
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Maximální hodinová potřeba vody 
Qmax hod = 62424 / 24 = 2 601 l/hod tj. 0,72 l/sec 

 
Roční potřeba vody 
Qmax rok = 8 438,8 m3/rok 
 

        
3. Zemní plyn     
 
Zdrojem tepla pro areál bude plynová kotelna osazená dvojicí plynových kondenzač-

ních kotlů HOVAL UltraGas 150. 
Max. spotřeba zemního plynu   14,1 m3/h 
Průměrná roční spotřeba zemního plynu:  56 400 m3 

 
         
4. Elektrická energie   
 
Bilanci potřeby elektrické energie uvádí následující tabulka.  
 

Tabulka č. 3 – Bilance potřeby elektrické energie 
Odběr Pi (kW) Ps (kW) 
byty – celkem 49 bytů (elektrické vaření) 539 98 
komerční plochy – 220 m2 22 11 
parking – 5 400 m2 92 78 
vlastní spotřeba objektu (VZT, ÚT, slaboproudy, atd.) 45 23 
CELKEM 698 210 
   

Celkový instalovaný výkon všech objektů Pi = 697 kW 
Soudobý příkon objektu Ps = 210 kW 
Celková roční spotřeba elektrické energie 0,45 GWh/rok 

  
      
5. Suroviny   
 
Navržená Rezidence Viola je nevýrobní areál bez nároků na suroviny.  
     
      
6. Stavební materiály        

  
 Realizace Rezidence Viola si vyžádá potřebu běžných stavebních materiálů, které bu-
dou zajištěny na komerčním základě bez nároků na exploataci nových zdrojů.  
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7. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu     
  

7.1. Nároky na dopravní infrastrukturu      
  

Doprava v klidu 
 

Požadovaný počet parkovacích stání pro účel bydlení vychází z požadavků města Ří-
čany, kde je požadováno pro obytnou jednotku menší než 60 m2 vybudovat jedno parkovací 
stání a pro bytovou jednotku větší než 60 m2 vybudovat 1,8 parkovacího stání. 
 

Pro komerční funkce objektu (restaurace a jednotlivá prodejna) je požadovaný počet 
parkovacích stání vypočítán dle Obecných technických požadavků na výstavbu v hlavním 
městě Praze, vyhláška č.26/1999 Sb. dle velikosti funkční plochy. Město Říčany nemá vlastní 
předpis.  
 
 

VSTUPNÍ DATA A KOEFICIENTY PRO VÝPOČET 
 
Velikost funkčních ploch a počty bytů: 
 Celkový počet bytových jednotek  49 
 Počet bytových jednotek do 60 m2  29 
 Počet bytových jednotek nad 60 m2  20 
 Restaurace     186,5 m2 celková plocha, z toho 30 %  
       zázemí,  
       70 % odbytová plocha = 130,55 m2 
 Jednotlivá prodejna     35 m2 celková plocha, z toho 30 m2  

odbytová plocha 
 
Koeficienty pro výpočet požadovaného počtu stání: 

Byt do 60 m2      1 stání 
Byt nad 60 m2     1,8 stání 
Jednotlivá prodejna     1 stání / 50 m2 
Restaurace     1 stání / 10 m2 

 
 
 

VÝPOČET POŽADOVANÉHO POČTU STÁNÍ: 
 
 
 Tabulka č. 4 – Výpočet požadovaného počtu stání 

  počet  jednotka 
požadovaný 
počet stání 

byty do 60 m2 29 1 29,0 
byty nad 60 m2 20 1,8 36,0 
Restaurace 130,55 10 13,1 
Jednotlivá prodejna 30 50 0,6 
Celkem (zaokrouhleno)     79 

 
Dle požadavků obecního úřadu Říčany a OTP hl. m. Prahy je požadovaný počet par-

kovacích stání pro projekt Rezidence Viola celkem 79. 
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 NAVŽENÝ POČET STÁNÍ 

 
V součtu v současné projektové dokumentaci je navrženo 139 parkovacích stání. To je 

více, než je požadovaný počet stání  dle požadavků Městského úřadu Říčany a OTP hl.m. 
Prahy. Pro větší počet stání se rozhodl investor vzhledem k předpokládanému standardu bytů 
a očekávaným požadavkům kupujících.  9 stání je realizováno na povrchu v úrovni přízemí, 
64 stání je v suterénu v 1.PP a 66 stání je realizování v suterénu v 2.PP. 

Z celkového počtu 139 stání je 10 stání (7%) vyhrazeno pro tělesně postižené, což 
bezpečně splňuje požadavky normy ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních 
vozidel, která požaduje minimálně 5% všech stání vyhradit pro tělesně postižené. 
  

Tabulka č. 5 – Navržené počty stání 
Počet stání na povrchu 9 
Počet stání v 1. PP 64 
Počet stání v 2. PP 66 
Celkový počet navržených stání 139 
     z toho počet stání pro tělesně postižené 10 

 
 

Dopravní napojení na vnější komunikační síť 
 

 Areál bude dopravně napojen průjezdem ze dvora na ulici Politických vězňů. Z ulice 
Politických vězňů, která má charakter místní obslužné komunikace, bude dopravní napojení 
na nadřazenou komunikační síť západním směrem do ulice 17. listopadu a Pod Lihovarem.  
Ulice Pod Lihovarem a 17. listopadu představují průtah silnice II. třídy č. 107 zástavbou 
Říčan.  
 Na následujícím obrázku je zákres navrženého areálu do ortofotomapy 1 : 3 000. 
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Obrázek č. 1 – Zákres navrženého areálu do ortofotomapy 1 : 3 000 
 

Dopravní příspěvky 
 

Celkový počet stání je 139. Vzhledem k naprosto dominantní funkci bydlení v areálu 
bude činit obrátkovost dopravy 1. Tato hodnota je horní hranicí skutečné obrátkovosti. Zao-
krouhleně 140 příjezdů a 140 odjezdů za 24 hodin, celkem bude počet vyvolaných pohybů 
280/24 hodin. V tomto počtu je zahrnuto i zásobování komerční plochy (221,5m2). 

Rozplet dopravy bude následující: 
 
o Ulice Politických vězňů směr západ – 200 pohybů/24 hod. a dále jižním směrem ulicí 17. 

listopadu na nadřazenou komunikační síť tvořenou ulicemi 17. listopadu a Pod lihovarem. 
o Ulice Politických vězňů směr východ – 80 pohybů/24 h  
 

Cesta Svobody (Alej Svobody) není a nebude určena pro provoz vozidel, bude to ko-
munikace pro pěší a cyklostezka.  
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Obrázek č. 2  
Intenzity dopravy na silniční síti 
ve výhledu roku 2015 
podle dopravní studie Říčan 
zpracované City Plan spol. s r.o. 
 
 
 
Poznámka: 
pro účely akustické studie a 
rozptylové studie uvedené 
intenzity dopravy na obslužné 
komunikaci Politických vězňů 
navyšujeme o dopravní příspěvky 
Rezidence Viola 
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7.2. Nároky na jinou infrastrukturu  
 

Vodovodní přípojka 
  

Objekt bude napojen jednou přípojkou TLT80 na stávající vodovodní řad z litiny ve-
dený v ulici Politických vězňů. Přípojka bude napojena navrtávkou se zemním šoupětem. Pří-
pojka bude zaústěna do 1.pp, kde bude za obvodovou stěnou vybudována vodoměrná šachta 
s fakturačním vodoměrem Qn6. Vodovod bude za vodoměrnou sestavou rozdělen na požární 
a pitnou vodu.  
 
 

Kanalizační přípojky 
 

Z objektu budou vystupovat dvě kanalizační přípojky DN200. Jedna přípojka bude 
dešťová, druhá splašková. Přípojky budou z kameniny a budou napojeny do veřejné kanaliza-
ce v ulici Politických vězňů. Přípojka splaškové kanalizace bude v délce 4,7 m a min. spádu 
2 %. Přípojka dešťové kanalizace bude v délce 5,1 m a min. spádu 1 %. Obě přípojky budou 
vystupovat z 1.pp, před výstupem z objektu budou opatřeny čistícím kusem.  
 
 

Plynovod   
 
 Podél budovy v ulici Alej Svobody je veden STL plynovod. Z plynovodu je 
v současnosti napojena na parcelu přípojka. HUP je osazen na hranici pozemku. Plynovod 
bude v objektu přiveden do kotelny a do nájemních jednotek v 1.np. Stávající plynovodní 
přípojka bude prověřena z hlediska kapacity. V případě dostatečné kapacity bude zachována a 
přepojena do niky v 1.np a následně do suterénu budovy. Pokud nebude přípojka kapacitně 
vyhovovat, bude vybudována přípojka nová. Nová přípojka by byla vedena v trase stávající 
přípojky.    
 
 

Koncepce napojení vnitřních elektroinstalací 
 

Obytný soubor Viola bude připojen z distribučního rozvodu 1kV sítě ČEZ distribuce 
a.s. U vchodu do objektu A bude osazena přípojková skříň ČEZ distribuce a.s. a z této skříně 
bude připojena hlavní domovní skříň objektu, ze které budou připojeny hlavní stoupací vedení 
ve všech objektech.  

Záložní zdroje ve smyslu dieselagregátu se nepočítají. V případě požadavku budou 
požární odběry zálohovány systémem UPS. 
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH       
  

1. Emise do ovzduší         
  

Stacionární zdroje emisí: 
 

Zdrojem tepla pro vytápění areálu bude plynová teplovodní kotelna, umístěná v samo-
statné místnosti.  Jako zdroj tepla bude osazena dvojice plynových kondenzačních kotlů HO-
VAL UltraGas 150 o výkonu 25-136kW při dt 80/60°C, celkový instalovaný výkon tedy bude 
272 kW. Celková roční spotřeba zemního plynu za areál bude 56 400 m3/rok. Z tohoto množ-
ství propáleného zemního plynu se uvolní následující množství emisí: 
 

Emise 
[t/rok] Emise [g/s] 

ZP     
NOx 0,10829 0,01003 
CO 0,01805 0,00167 
CxHy 0,00361 0,00033 
SO2 0,00054 0,00005 
Tl 0,00113 0,00010 

 
Výška výduchu bude 10 metrů nad úrovní terénu. Uvažované emise odpovídají emis-

ním faktorům stanovených NV č. 146/2007 Sb., v platném znění. Tedy reálné emise budou 
výrazně nižší. 
 
 

Plošné zdroje emisí: 
 

Rezidence Viola bude sloužit k bydlení, vyvolaná automobilová doprava bude pouze 
osobní. Při počtu parkovacích stání 139 je uvažována obrátkovost 1. Zaokrouhleně lze uvažo-
vat se 140 odjezdy a 140 příjezdy automobilů za den. Každý automobil, který přijede do areá-
lu, ujede po areálu cca 200 metrů a jedenkrát nastartuje: 
 

Je důležité upozornit na skutečnost, že počet pojezdů automobilů po areálu je dvojná-
sobný oproti počtu automobilů, protože automobil přijede a zase odjede. Níže uvedené počty 
automobilů jsou již uvedeny jako pojezdy. 
 

Emise z pojezdů automobilů byly vypočteny následujícím způsobem: 
 

Celkový počet automobilů vyvolaný provozem areálu bude 280 OS za den. Toto je ví-
ceméně nejhorší možný stav, lze předpokládat, že počty automobilů, které budou jezdit po 
areálu, budou spíše menší. Emise jsou spočítány následujícím způsobem: 
 

Uvažujme 280 OS za den. Pokud opět vyjdeme z programu MEFA 2002,  lze konsta-
tovat, že při pojezdu tohoto počtu automobilů za den se v průměru uvolní 31 g emisí NO2, 0,6 
g benzenu a 0,3 PM10, pokud budeme uvažovat pojezd po areálu cca 200 metrů.  
 
Emisní faktor pro OS automobil:  0,11 g emisí na km NO2 
Emisní faktor pro OS automobil:  0,0021 g emisí na km benzenu 
Emisní faktor pro OS automobil:  0,0012 g emisí na km PM10 
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Dále pak je nutné k této emisi připočítat emisi ze startu automobilů, tu lze vypočítat  

na základě dále uvedeného postupu. 
Emisní faktory pro studený start automobilů byly převzaty od DEFRA UK, což je ob-

doba našeho  ČHMU ve Velké Británii. Emisní faktory jsou k nahlédnutí u zpracovatele při-
ložené rozptylové studie. 
 Emisní faktory: 
 

NO2 na 0,82 g na jeden start pro LNA a 4,19 g pro TNV a 1,19 g OS.  
Benzen: 0,054 g na jeden start pro LNA a 0,123 g pro TNV  a 0,074 g OS 
PM10 na jeden start a 0,24g pro LNA  a 0,665 g TNV a 0,079 g pro OS 

 
Pokud budeme uvažovat start 140 OS, tak je celková emise dána vztahem: 

 
 (1,19 x 140) =  166,6 g emisí za den na start všech automobilů pro NO2. 

 
(0,074 x 140) = 10,36 g emisí za den na start všech automobilů pro benzen. 

 
 (0,079 x 140) = 11,06 g emisí za den na start všech automobilů pro PM10. 

 
Celková emise je pak dána součtem emisí z pojezdu po parkovišti a startů automobilů. 

  
 

Liniové zdroje emisí: 
 
Výjezd z areálu bude do ulice Politických vězňů v severozápadním rohu areálu. 

Rozplet dopravy bude následující:  
Ulice politických vězňů směr západ – 200 pohybů/24 h. a dále jižním směrem ulicí 17. 

listopadu  na nadřazenou komunikační síť tvořenou ulicemi 17. listopadu a Pod Lihovarem. 
Ulice Politických vězňů směr východ – 80 pohybů/24 h.  

 
Emise z pojezdů automobilů po komunikacích v modelu rozptylové studie pak byly 

spočítány na základě metodiky MEFA 02. 
 

 
2. Hluk          

  
Popis situace 
 
Plocha pozemku pro Rezidenci Viola má tvar nepravidelného čtyřúhelníku. Pozemek 

je na severovýchodě ohraničen ulicí Politických vězňů, na jihovýchodě ulicí Cesta svobody 
(Alej svobody), na jihozápadě pozemkem, kde v současné době probíhá stavba obytného do-
mu a na severozápadě zastavěnými pozemky (nerušící drobné provozovny). V ulici Politic-
kých vězňů je komunikace obslužného charakteru (kategorie C2+C3). V ulici Cesta svobody 
vede pouze pěší komunikace a povede zde cyklostezka, v ulici není a neplánuje se automobi-
lová doprava. Na opačné straně této ulice proti posuzovanému pozemku Rezidence Viola je 
v současné době prázdný pozemek pro plánovanou obytnou zástavbu bytového souboru Na 
Fialce. Na sever od zájmového území se nachází plochy ČSD.  

Východně od pozemku je ve vzdálenosti cca 95 m  komunikace v ulici 17. listopadu – 
Pod Lihovarem (II/107), severozápadně  od pozemku je ve vzdálenosti cca 350 m dopravně 
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zatížená komunikace Říčanská (II/101) a severovýchodně od pozemku ve vzdálenosti cca 145 
m je  železniční trať  č. 221 Praha – Benešov u Prahy. 

Dle Územního plánu sídelního útvaru Říčany je pozemek pro Rezidenci Viola určen 
pro funkci všeobecně smíšenou typu /SV/ - území sloužící převážně pro umístění objektů ur-
čených pro bydlení, vybrané stavby občanského vybavení a nerušící drobnou výrobu. 
 

Obytný soubor Rezidence Viola  se skládá ze dvou vilových domů - objekt „B“ a „C“ 
a jednoho bytového domu ve tvaru L – objekt „A“ . Bytový dům dotváří uliční frontu v ulici 
Politických vězňů. Dva vilové domy jsou umístěny v zahradě. Objekty mají 3 NP, 2 PP a plo-
chou střechu. Ve dvou podzemních podlažích, které  jsou společné pro všechny 3 objekty 
budou  garáže a technické prostory.  Do zvýšeného přízemí objektu „A“ jsou umístěny spo-
lečné prostory, byty (jsou orientovány do vnitrobloku) a komerční prostory. Od druhého nad-
zemního podlaží jsou v objektu „A“ umístěny pouze bytové jednotky, které jsou 
v severovýchodní části situované přes celou šířku objektu, tzn. okna obytných místností jsou 
jednak v uliční fasádě směrem do ulice Politických vězňů a také do vnitrobloku – do zahrady.  

Objekty „B“ a  „C“ mají byty v 1. – 3. NP. 
Ploché střechy jsou pochozí. Výška objektů je 9,00 – 9,10 m bez atiky, s atikou 9,6 – 

9.7m . 
Celkem je v bytovém areálu navrženo 49 bytů se 139 parkovacími stáními (PS), z toho 

je 9 PS na povrchu, 64 PS v 1.PP a 66 ve 2.PP objektů. 
 

Založení objektů je navrženo jako hlubinné  pomocí pilot kotvených do skalního po-
vrchu. Stavební jáma bude zajištěna kotvenou milánskou stěnou. 

Obvododové  konstrukce o tl. 250 mm budou zděné z cihel Supertherm, fasáda bude 
zateplená. 

Prosklené velkoplošné fasády jsou navrženy převážně v 1.NP objektu „A“ – komerční 
prostory.  

Vnitřní dělící konstrukce o tl. 125 mm,150 mm a 200 mm budou zděné, omítané inte-
riérovou vápenocementovou omítkou, opatřené sádrovou stěrkou a akrylátovým nátěrem. 

Konstrukce schodišťových prostorů a šachty osobního výtahu budou z monolitického 
železobetonu tl. 200 mm, ostatní obvodové stěny průběžných prostupových  šachet budou zdě-
né.  

Stropní a střešní konstrukce bude  železobetonová o tl. 250 mm. 
 

Zdrojem tepla pro vytápění objektů bude plynová teplovodní kotelna, umístěná 
v samostatné místnosti.  Jako zdroj tepla bude osazena dvojice plynových kondenzačních kot-
lů HOVAL UltraGas 150 o výkonu 25-136 kW. Celkový instalovaný výkon kotelny bude 
272 kW. Odvod spalin bude nad střechu objektu. 
 

Klimatizace bytů není v této fázi projektu uvažována.  
 
Vzduchotechnika obytného souboru zajišťuje při běžném provozu nucené větrání par-

kingu v 1. PP a ve 2. PP (nucený odvod), strojovny technologii (nucený přívod, odvod), 
sklípky (nucený přívod), plochy komerce (nucené větrání a lokální chlazení), větrání bytů 
(nucený odvod vzduchu z digestoří a z hygienického zařízení).  

Jako zdroj chladu pro zařízení VZT a přímé chlazení prostor budou SPLIT a MUL-
TISPLIT systémy s kondenzačními jednotkami umístěnými v prostoru garáží nebo na střeše 
objektu. 
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Ke stacionárním zdrojům hluku souvisejících s provozem plánovaných domů lze tedy za-
řadit následující zdroje hluku s předpokládanými hlukovými charakteristikami A, LW,A (cel-
ková hladina akustického výkonu) – odborný odhad: 

 
- Vyústění spalin komínu plynové kotelny nad střechu:   LW,A ≤ 60 dB 
- Vyústění odvodu vzduchu z prostoru parkingu na střechu:  LW,A ≤ 55 dB 
- Sací a výtlaková VZT vyústka komerčních ploch v 1. NP objektu „A“ nad střechu, VZT 

vyústky strojoven technologie nad střechu:    LW,A ≤ 50 dB 
- Venkovní kondenzační jednotky na střeše objektu pro komerční plochy:    LW,A ≤ 60 dB 
- VZT vyústky stoupaček nad střechu z digestoří a z hygienického zařízení bytů:  

LW,A ≤ 45 dB  
 

Nejvýznamnějším zdrojem hluku souvisejícím s provozem plánovaného obytného are-
álu je  vyvolaná doprava, která byla stanovena na 280 jízd osobních automobilů za 24 hodin 
dne (140 příjezdů a 140 odjezdů, včetně zahrnutí zásobování komerční plochy).     

Vjezd a výjezd areálu bude do ulice Politických vězňů v severozápadním rohu pozemku. 
Rozplet vyvolané dopravy bude následující: 
- Ulice Politických vězňů směr západ – 200 pohybů/24 h. a dále jižním směrem ulicí 17. 

listopadu  na nadřazenou komunikační síť tvořenou ulicemi 17. listopadu a Pod Lihova-
rem. 

- Ulice Politických vězňů směr východ – 80 pohybů/24 h.  
 

Časové rozdělení vyvolané dopravy lze odhadnou na 90% ve dne a 10% v noci. 
 
 

Hygienické limity hluku 
 
Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 148/2006 Sb.  
V následujícím jsou stanoveny  hygienické limity hluku v chráněném  venkovním pro-

storu staveb a v chráněném venkovním prostoru  obytné zástavby v oblasti plánovaného zá-
měru Rezidence Viola. 

Hlukové poměry ve venkovním prostoru jsou hodnoceny ekvivalentní hladinou akus-
tického tlaku A LAeq,T. Dle § 11 „Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb a v chráněném venkovním prostoru“ a  přílohy č. 3 výše uvedeného nařízení lze stano-
vit následující přípustné hodnoty hluku. 
 
- Od zdrojů hluku v plánovaném komplexu bytových domů Rezidence Viola (vjezd a vý-

jezd z garáží, pojezd po parkovišti na pozemku komplexu + zdroje hluku technického za-
jištění – pouze VZT vyústky garáží, komerčních ploch, hyg. zařízení a kuchyňských di-
gestoří bytů): 

 LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazující nejhlučnějších hodin dne 
            LAeq,1h = 40 dB pro  nejhlučnější 1 hodinu v noci 

V případě hluku s tónovou složkou se přičítá k uvedeným hygienickým limitům -5 dB. 
 
- Hluk od vyvolané dopravy související s plánovaným obytným komplexem na stávající 

veřejné komunikační síti: 
 LAeq,16h = 55 dB pro den 
            LAeq,8h  = 45 dB pro noc (noc je od 22

00 do 600 hodin)  
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- hluk od stávající dopravy v oblasti na veřejné komunikační síti: 
 LAeq,16h = 55* dB pro den 
            LAeq,8h  = 45* dB pro noc   
 
* V okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je 
převažující (ulice 17. listopadu-Pod Lihovarem, Říčanská v oblasti stavby) platí hygienické 
limity: 
 LAeq,16h = 60 dB pro den 
            LAeq,8h  = 50 dB pro noc (pro hlavní železniční tratě platí: LAeq,8h  = 55 dB)    
 
Výše uvedené hodnoty   jsou vztaženy k bodům 2 m před fasádou obytných objektů (chráněný 
venkovní prostor staveb). 
V případě území pro obytnou zástavbu (chráněný venkovní prostor) platí výše uvedené limity 
pouze pro denní dobu (v noci se neposuzuje).  
 
Poznámka: 

Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb obytné zástavby od stavební činnosti je 
hodnocen ekvivalentní hladinou akustického tlaku A (LAeq,s). Dle § 11 a přílohy 3 výše 
uvedeného nařízení jsou stanoveny následující hygienické limity hluku od stavební 
činnosti: 
  LAeq,s =  65 dB  v době od 7 do 21 hodin 

LAeq,s =  60 dB  v době od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin 
             LAeq,s =  45 dB  v době od 22 do 6 hodin 

 
Stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku přísluší orgánům ochrany veřejného 

zdraví.  
 
 

3. Odpadní vody         
  

Při provozu navržené Rezidence Viola budou vznikat následující kategorie odpadních 
vod: 

 
o splaškové odpadní vody 
o dešťové vody 

 
Splaškové odpadní vody 

 
 Množství splaškových odpadních vod odpovídá potřebě vody zdravotechniky a činí: 
 

Qp den (průměr denně) = 34,68 m3/den 
Qrok (ročně) = 8 438,8 m3/rok 

 
 Znečištění splaškových odpadních vod odpovídá běžnému znečištění. Recipientem 
bude veřejná jednotná kanalizace.  
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 Dešťové vody 
 
 Odtok dešťových vod je hodnocen pro přívalový déšť 0,03 l/s/m2 (300 l/s/ha). Odtok 
při tomto návrhovém dešti bude následující:  
 
Střecha + terasy 2700 m2  Q = 0,03 x 2700 x 1  = 81 l/s 
Komunikace  110 m2   Q = 0,03 x 110 x 0,7  = 2,31 l/s 
Chodníky  80 m2   Q = 0,03 x 80 x 0,5 = 1,2 l/s 
Zeleň   954 m2   Q = 0,03 x 954 x 0,1  = 2,86 l/s 
 

Celkový odtok dešťových odpadních vod:      87,37 l/sec 
 
 Nová plocha komunikace bude pouze vjezd do garáží. Dešťové vody z komunikace 
budou odtékat do uličních vpustí podél upravené komunikace před objektem. Dešťové vody 
z parkovacích stání nad suterénem budou odvodněny přes lapol. Dešťová voda ze zeleně ko-
lem budovy bude vsakována na pozemku. Do kanalizačního řadu bude tudíž odváděna pouze 
dešťová voda ze střech, teras a zpevněných ploch kolem objektu – tzn. 82,2 l/s. 
 

Vzhledem k tomu, že již nyní jsou dotčené pozemky tvořené převážně zastavěnými a 
zpevněnými plochami, nedojde při přívalovém dešti k výraznému navýšení odtoku oproti stá-
vajícímu stavu. Lze odhadnout, že současná výměra zastavěných a zpevněných ploch na po-
zemku je cca 3 000 m2 se součinitelem odtoku 0,7. Součinitel odtoku 0,7 odpovídá drsným 
povrchům zpevněných ploch s výskytem mikrodepresí. Stávající odtok do kanalizace pak je: 

 
Qstávající = 0,03 x 3000 x 0,7 = 63 l/s 
 
Skutečné navýšení odtoku do veřejné kanalizace oproti současnému stavu bude po rea-

lizaci záměru činit cca 20 l/s.  
 
 
4. Odpady  
 
Zařazení odpadů bude provedeno v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního pro-

středí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a se-
znamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění. 
 

Vznik odpadů lze vymezit do 2 časových etap:  
o výstavba 
o provoz 

 

Odpady vzniklé při výstavbě 
 
 V následující tabulce jsou uvedeny odpady při výstavbě.  
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Tabulka č. 6 – Předpokládané odpady v etapě výstavby 
Kód Specifikace odpadu Kategorie Množství 

(t) 
02 01 03   Odpad rostlinných pletiv  O 1 

08 01 11 
Odpadní barvy a  laky obsahující organická rozpouš-
tědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 0,02 

15 01 02   Plastové obaly – plast  O 1 
15 01 06   Směsné obaly O 10 
17 01 01 Beton O 15 
17 01 02   Cihly – zbytky cihelné suti O 15 
17 02 01   Dřevo – zbytky řeziva  O 3 
17 04 05 Odpadní železo, ocel O 5 
17 05 04  Zemina a kameny neuvedená pod č. 17 05 03* O 25 000 
20 01 01 Papír a lepenka - papírové obaly, kartony, pytle  O 2 
CELKEM přibližně  25 050 

 
Odpad katalogové č. 02 01 03 - Odpad rostlinných pletiv. Významným zdrojem odpa-

dů bude kácení dřevin, bude se jednat o cca 1 t biomasy tvořené kmeny, větvemi a listím ká-
cených dřevin. Tuto biomasu z měkkých dřevin bude možné štěpkovat a použít do kompostů. 
Biomasa bude nabídnuta provozovatelům kompostáren.  
 
 Odpad katalogové č. 08 01 11 - Odpadní barvy a  laky obsahující organická rozpouš-
tědla nebo jiné nebezpečné látky, kategorie N bude předán k odstranění odborné firmě. 
 
 Odpad katalogové č. 15 01 02 - Plastové obaly – plast, kategorie O a 15 01 06 - Směs-
né obaly budou předány odborné firmě k recyklaci. 
 
 Odpad katalogové č. 17 01 01 – Beton,  17 01 02 - Cihly kategorie O bude předán od-
borné firmě. Upřednostněným způsobem nakládání bude recyklace. 
 
 Odpad katalogové č. 17 02 01 - Dřevo – zbytky řeziva, kategorie O bude průběžně ze 
stavby odvážen odbornou firmou odstraňující odpady. Tento odpad v žádném případě nebude 
na staveništi spalován.  
 
 Odpad katalogové č. 17 04 05 - Odpadní železo, ocel bude předán Kovošrotu jako 
druhotná surovina.  
 
 Odpad katalogové č. 20 01 01 - Papír a lepenka - papírové obaly, kartony, pytle kate-
gorie O bude předán k recyklaci odborné firmě. 
 
 Největší objem odpadu bude představovat odpad katalogové č. 17 05 04 - Zemina a 
kameny. Jedná se o výkop pro podzemní podlaží stavby. Není předpoklad (což bude nutné 
doložit analýzami dle vyhlášky č. 185/2001 Sb.), že by tento odpad byl znečištěn rizikovými 
látkami. S největší pravděpodobností o tento druh odpadu nebude mít nikdo zájem, a proto 
bude nutné jej uložit na skládce inertu.  
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Odpady vznikající při vlastním provozu 
 
 Původcem odpadů za provozu domu bude pro funkci bydlení provozovatel domu,  
provozovatelé živností (komerční plochy) a město Říčany (odpady z domácností). 
 
 Hlavní množství odpadu za provozu budou představovat odpady komunálního charak-
teru z bytů a živností (komerční plochy). Bude zajištěno třídění odpadů a oddělené kontejnery 
pro papír, sklo a plasty. Dalším větším množstvím odpadů bude odpad z údržby zeleně. Ji-
ných odpadů budou vznikat podstatně menší množství.  
 Vznik nebezpečných odpadů se nepředpokládá. Potenciálně by se mohlo jednat o pou-
žité zářivky, použité tonery z tiskáren. V dnešní době jsou dostupné technologie neprodukují-
cí nebezpečné odpady a z tohoto důvodu pro provozovatele méně problematické. 
 
 Následující tabulka uvádí předpokládané odpady v období provozu. 
 
Tabulka č. 7 – Předpokládané odpady v etapě provozu 
Kód Specifikace odpadu Kategorie Množství 

(t/rok) 

02 01 03    
Odpad rostlinných pletiv – odpad z údržby ozeleně-
ných ploch 

O 1 

08 03 18    
Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem  
08 03 17 

O 
0,005 

200101  Papír / lepenka O 3 
200102 Sklo O 5 
200139 Plasty O 3 
20 03 01 směsný komunální odpad  O 200 
CELKEM přibližně 212 
  
  

Nakládání s odpady 
 
S veškerým odpadem vznikajícím při provozu bude nakládáno ve smyslu Zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,  a souvisejících vyhlášek, zejména vyhláškou 
MŽP ČR č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpad bude dle tohoto zákona 
tříděn, shromažďován a odstraňován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláš-
kou MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění, kterou byl vydán Katalog odpadů. Odstranění 
odpadů bude prováděno oprávněnými firmami na komerčním základě.  
 

           
5. Rizika havárií         

  
Výstavba a provoz navrženého areálu Rezidence Viola nevytváří žádná specifická ri-

zika havárií. Havárie jsou rizikovým faktorem na úrovni nepředvídatelných živelných událostí 
a požáru. Riziko požáru řeší vlastní požární zpráva. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
  

1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMETÁLNÍCH  
    CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ  
 

 Pozemky navržené k výstavně Rezidence viola se nacházejí v zástavbě města Říčan 
v nadmořské výšce cca 335 m n.m. Pozemek je mírně svažitý s jižní expozicí. V současné 
době jsou pozemky nevyužívané s jednopodlažními objekty. Povrch pozemku je převážně 
tvořen zastavěnými a zpevněnými plochami a deponiemi zemin. Pouze jihozápadní část po-
zemku tvoří nezpevněné plochy. V současné době je pozemek oplocený a veřejně nepřístup-
ný. 
 Pozemek má tvar nepravidelného čtyřúhelníku. Podél východní hranice pozemku vede 
Cesta svobody s výsadbou javorů (Alej svobody). Cesta svobody je komunikace pouze pro 
pěší a cyklisty. Východně od Aleje svobody je připravována výstavba obytného souboru Na 
Fialce. Podél západní hranice pozemku Rezidence Viola se nachází areál nerušící výroby a 
služeb. Zástavba jižně a severně od navrženého areálu má charakter vilových domů a rodin-
ných domů. Jedná se o rozvolněnou městskou zástavbu s velkým podílem ploch zeleně.  
 Ve vzdálenosti cca 170 m severně od navržených objektů vede železniční trať se za-
stávkou Říčany. 

 
 

 
Obrázek č. 3 – Lokalita navržené stavby, pohled z deponie zeminy v lokalitě stavby 
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Obrázek č. 4 – Alej svobody podél východní hranice areálu Rezidence Viola 
 

 
Obrázek č. 5 – Areál podél západní hranice pozemků Rezidence Viola 
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2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO  
     PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ  
     VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY       
  

2.1. Ovzduší          
  

Vlastní posouzení stávajícího imisního zatížení v lokalitě bylo provedeno na základě 
výsledků rozptylové studie Středočeského Kraje zpracované v rámci Programu snižování 
emisí a imisí Středočeského Kraje. 

Základním zdrojem imisního zatížení v lokalitě je automobilová doprava po komuni-
kaci I/2 a II/101. V blízkosti této komunikace jsou nejvyšší vypočtené imisní koncentrace. 
Příspěvek ostatních zdrojů znečišťování ovzduší je v této lokalitě minoritní. 

Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace NO2 se pohybují na úrovni od 30 do 
35 µg/m3, což jsou hodnoty na úrovni od 3/4 až 4/5 platného imisního limitu 40 µg/m3. Lze 
tedy konstatovat, že i v blízkosti dominantních zdrojů znečišťování ovzduší pro průměrné 
roční koncentrace určitá imisní rezerva je. 

Z hlediska maximálních hodinových koncentrací NO2 lze konstatovat následující. 
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace dosahují hodnot na úrovni okolo 120 
µg/m3 a v blízkosti dominantních zdrojů 140 µg/m3. Imisní limit je 200 µg/m3. Tedy imisní 
limit je dodržen. 

Průměrné roční koncentrace benzenu dosahují hodnot na úrovni do 2 µg/m3. Imisní 
limit  je 5 µg/m3. Tedy pro škodlivinu benzen platí, že vypočtené koncentrace jsou na úrovni 
1/3 platného imisního limitu.  

Pro škodlivinu PM10 platí následující: Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace 
PM10 jsou na úrovni do ¾ platného imisního limitu, tedy do hodnoty 30 µg/m3. Nejvyšší prů-
měrné denní koncentrace jsou na úrovni okolo 70 µg/m3. Imisní limit je 50 µg/m3. Nedílnou 
složkou imisního limitu  je povolená doba překročení. Ta je na úrovni 35 dnů za rok. Za stá-
vajících podmínek je limit překračován na úrovni 40 dnů za rok. Tedy o něco málo více, než 
jaký je stanovený limit. 

 
 

2.2. Voda            
  

Podél jižní hranice dotčených pozemků prochází zatrubněný bezejmenný potok - pra-
vostranný přítok Říčanského potoka. Stavba do tohoto potoka nijak nebude zasahovat.  

 
Vzhledem ke konfiguraci terénu a sousedství zatrubněného potoka je hladina podzem-

ní vody zaklesnutá nízko pod povrchem (cca 1,4 m).  
 
 

2.3. Půda    
 
Půda jako přirozený přírodní útvar tvořený genetickými půdními horizonty se v lokali-

tě navrženého areálu vůbec nenachází.        
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2.4. Geofaktory životního prostředí     
 
Pro účely projektu pro územní řízení je využita „Závěrečná zpráva o inženýrskogeolo-

gickém a radonovém průzkumu“ pro areál Říčany, ul. Politických vězňů, parcela č. 1212/1, 
obytný soubor – která byla zpracována firmou INGES s.r.o., Na Petynce 34, Praha 6 – řešitel 
Ing. Marek Soukup – v listopadu 2007. 

Geologické poměry území 

Skalní podloží tvoří horniny svrchního proterozoika. Jsou zde převážně sedimenty – 
tufitické břidlice a v severní části prachovité břidlice, které vystupují až do hl. cca 1,8 m pod 
terénem. Tyto břidlice jsou málo zpevněné a náchylné na snadné zvětrávání. Silně zvětralé až 
rozložené tufitické břidlice byly zastiženy v hloubce od cca 3,1 m do cca 7,1 m. Povrch skal-
ního podloží ubíhá k jihozápadu. Silně zvětralé až rozložené břidlice mají charakter jílu 
s pevnou až tvrdou konzistencí. 

Skalní horniny jsou překryty sedimenty údolní nivy Ríčanského  potoka  a to zejména 
písčitým jílem pevné konzistence a jíly měkké a tuhé konzistence. 

Svrchní část profilu je tvořena málo ulehlými hlinitopísčitými navážkami, jejichž moc-
nost se pohybuje od cca 0,4 m do cca 1,0 m. 
 

Základové poměry lze hodnotit jako složité. Základová půda v oblasti předpokládané 
základové spáry není homogenní, je značně proměnlivá ve vertikálním i horizontálním směru, 
jednotlivé vrstvy mají proměnlivou mocnost a jsou nepravidelně uložené. 

Hydrogeologické poměry 
 

Ustálená hladina podzemní vody byla zastižena všemi vrty v poměrně mělkém hori-
zontu cca 1,14  m pod terénem. Hladina podzemní vody je napjatá, doplňována infiltrací sráž-
kových vod a zatrubněného potoka. Případná agresivita spodní vody na základové konstrukce 
není zatím v této fázi projekčních prací známa. 

Vysoká hladina podzemní vody bude velmi výrazně komplikovat zakládací práce, jakož 
i výstavbu podzemních částí objektů. Zároveň bude klást značný důraz na rozměry (a tím i 
váhu) nadzemních konstrukcí, a to z hlediska zajištění hrubé stavby objektů proti vyplavení 
vztlakem vody. 

 
      
2.5. Flóra a fauna   

 
Převážná část výměry lokality navržené stavby je tvořena zpevněnými plochami a za-

stavěnými plochami. Na dílčích nezpevněných částech dotčených pozemků se nachází bylin-
ný porost rumištního charakteru. 

Na dotčených pozemcích se nacházejí náletové dřeviny, které rostou ve stísněných 
podmínkách spár a štěrbin mezi zastavěnými a zpevněnými plochami. Dendrologický prů-
zkum byl proveden dne 27. 5. 2008 podle metodiky AOPK. Tento dendrologický průzkum je 
samostatnou přílohou předloženého oznámení.  
 

V následujících tabulkách jsou uvedeny ocenění stromů a keřových porostů na lokalitě 
navržené stavby. 
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Tabulka č. 8 –  Inventarizace a ocenění stromů  
Pořadové 
číslo 

Druh stromu 
Ocenění 
(Kč) 

Poznámka 

1 
Juglans regia  
(o. královský) 

830 
náletová dřevina, vitalitu snižuje skutečnost, 
že vyrůstá ze štěrbiny u paty opěrné zdi 

2 
Betula pendula (bříza 
bělokorá) 

101 
náletová dřevina, vitalitu snižuje skutečnost, 
že vyrůstá ze štěrbiny ve zpevněné ploše 

3 
Betula pendula (bříza 
bělokorá) 

nelze 
ocenit 

náletová dřevina, vitalitu snižuje skutečnost, 
že vyrůstá ze štěrbiny ve zpevněné ploše, 
mladá dřevina kterou nelze ocenit  

4 
Betula pendula (bříza 
bělokorá) 

403 

náletová dřevina, vitalitu snižuje skutečnost, 
že vyrůstá ze štěrbiny ve zpevněné ploše; 
dřevina nekoliduje se stavbou, kácení není 
třeba 

CELKEM  1334  
Stromy navržené ke kácení 931  
 
Tabulka č. 9 – Inventarizace a ocenění keřů a keřových porostů 
Pořadové 
číslo 

Druh keřů 
Ocenění 
(Kč) 

Poznámka 

1 

Salix caprea (vrba jíva), 
Sambucus nigra (bez 
černý),  
Betula pendula (bříza 
bělokorá. 

761 

náletové keře a stromy na 
nezpevněné ploše pod patou opěrné 
zdi,  
plocha  50,0 m2 

2 
Sambucus nigra (bez 
černý), 

41 náletový keř na ploše 3,5 m2 

3 Salix caprea (vrba jíva), 288 
náletový keř na ploše 19 m2; 
dřevina nekoliduje se stavbou, 
kácení není třeba 

CELKEM  1090  
Keře navržené ke kácení 802  
 
Legenda:   2 – dřeviny navržené ke kácení 
  3 – dřeviny navržené k zachování 
 
 Realizace navrženého záměru si vyžádá kácení 3 stromů oceněných na 931,- Kč a 2 
keřových porostů (keřů) oceněných na 802,- Kč. Celkové ohodnocení navrženého kácení činí 
1 733,- Kč.  
 Jedná se o náletové dřeviny, jejichž vitalita je oslabena vegetačním prostorem mezi 
stávajícími stavbami a zpevněnými plochami. Některé dřeviny přímo vyrůstají ze spár mezi 
zpevněnými plochami. Výjimkou je keř č. 2 Sambucus nigra (bez černý). Jedná se však o ne-
hodnotný plevelný keř v rámci nových sadových úprav nevyužitelný.  
 
 Strom č. 4 -  Betula pendula (bříza bělokorá) a keř č. 3 Salix caprea (vrba jíva) se na-
cházejí na jižní hranici pozemku a nejsou v kolizi s navrhovanou stavbou. Tyto dřeviny je 
možné zachovat. Po odstranění betonové desky přiléhající ke stromu č. 3 dojde ke zlepšení 
jeho vegetačních podmínek a posílení vitality.  
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2.6. Územní systém ekologické stability   
 
Navrženou stavbou nejsou dotřeny skladebné prvky ÚSES. Skladebné prvky ÚSES se 

nenacházejí ani v dosahu vlivů navržené stavby.  
Sama lokality navržené stavby zcela postrádá přirozený charakter a nenacházejí se zde 

žádné přirozené ekosystémy.  
 
  

   
 
 

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ         

 
1. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI     

         A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY  
         TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI)         
  

1.1. Vlivy na obyvatelstvo          
  
 Negativní vlivy na obyvatelstvo potenciálně mohou nastat v důsledku ovlivnění kvali-
ty ovzduší a hlukového klimatu. Matematické modelování rozptylové studie prokázalo, že 
navržená stavba má minimální vliv na kvalitu ovzduší v oblasti. Rovněž akustická studie pro-
kázala minimální a velmi dobře akceptovatelné vlivy na hlukové klima. Negativní vlivy na 
obyvatelstvo prakticky nenastanou.  
 Pozitivním vlivem navržené stavby je rozšíření nabídky moderního bydlení (49 byto-
vých jednotek pro cca 142 osob).  
 
 

1.2. Vlivy na ovzduší a klima  
 
Modelování rozptylové studie prokázalo minimální ovlivnění imisní situace. 
Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahují v nejzatíženějším území vypočtených 

hodnot na úrovni 7,16 µg/m3. Imisní limit je 200 µg/m3. Reálné vypočtené koncentrace budou 
ještě nižší, protože výpočet byl proveden na emisní faktor a měřené koncentrace budou nižší 
než 180  mg/m3. 

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím se pak bude pohybovat na úrovni do 
0,032 µg/m3. Ve vztahu k imisnímu limitu 40 µg/m3 se jedná o příspěvek zanedbatelný.  

Z hlediska průměrných ročních koncentrací NO2 lze předpokládat imisní rezervu na 
úrovni 5 µg/m3. Zdroje vyvolané touto investicí mají příspěvek do max. 0,032 µg/m3. Tedy 
výrazně méně, než je imisní rezerva. 

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou na úrovni do 7,16 
µg/m3. V žádném případě zdroje nejsou nemohou způsobit překročení imisního limitu.  

Pro benzen platí, že nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace se pohybují na 
úrovni do 0,0186 µg/m3. Imisní limit je 5 µg/m3. Pokud ke stávajícím 2 µg/m3 připočteme 
0,0186 µg/m3 příspěvku, tak je zřejmé, že imisní limit  5 µg/m3 nemůže být překročen.  

Pro škodlivinu PM10 platí: Příspěvek k průměrným ročním koncentracím je na úrovni 
do 0,0168 µg/m3. Pokud zohledníme imisní rezervu na úrovni 10 µg/m3, nemůžou vypočtené 
imisní příspěvky ohrozit dodržování imisního limitu. Nejvyšší vypočtené průměrné denní 
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koncentrace PM10 ze zdroje jsou na úrovni 0,29 µg/m
3. Takto vysoké koncentrace nenavýší 

četnost překračování stávajících imisních limitů. 
 
 
 Shrnutí 

 
Z hlediska stávajícího imisního zatížení v lokalitě lze konstatovat, že v území jsou 

dodržovány všechny stávající imisní limity pro škodliviny NO2 a benzen. Pro škodlivinu 
PM10 jsou pro průměrné roční koncentrace limity dodržovány. Nejvyšší vypočtené průměrné 
denní koncentrace jsou za stávajících podmínek vyšší než 50 µg/m3 s dobou překročení vyšší 
než 40 dnů za rok. 

Příspěvek k imisnímu zatížení z nového zdroje znečišťování ovzduší není na takové 
úrovni, aby mohlo vlivem těchto zdrojů dojít k zásadnímu ovlivnění imisní zátěže v lokalitě. 
Jejich vliv není natolik významný, aby byl zásadní pro dodržovány platných imisních limitů 
v dané lokalitě. 
 

        
1.3. Vlivy na hlukové klima        

  
Zhodnocení hlukových poměrů za provozu Rezidence Viola  

 
Stávající hlukové poměry na pozemku plánovaného bytového komplexu 

 
V oblasti plánovaného obytného komplexu bylo provedeno měření hluku stávající si-

tuace. V následujícím je měření popsáno. 
 
Datum měření: 

- 17. 6. 2008, 900 – 1130 hodin  
- 19.6.  2008, 2030 - 2300 hodin 

 
Místo měření: 

Měřeno bylo v následujících měřicích bodech MB. 
- MB č. 1: V místě severovýchodního rohu objektu „A“ (směrem do křížení ulice Politic-

kých vězňů s Cestou Svobody), bod situován ve výšce 2 m nad terénem. 
- MB č. 2: Na hranici pozemku stávajícího rodinného domu č. 783/38 proti vjezdu a výjez-

du z plánovaného areálu Rezidence Viola, bod situován ve výšce 2 m nad terénem. 
 
Na následující situaci  jsou body MB č. 1 a 2, hranice posuzovaného areálu, okolní zástavba a 
okolní komunikační síť znázorněny. 
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Obrázek č. 6 – Zákres měřicích bodů do situace 
 

Měření provedl: 

Ing. J. Králíček - firma Akustprojekt, Doležalova 1056, Praha 9 (certifikát způsobilosti u 
ČMS evid.č. 579/2003 v oboru měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí). 
 
Měřící přístroje: 
- Přesný zvukoměr firmy Brüel a Kjaer  typ č. 2231, výr.č. 1371423 (měřicí mikrofon  č. 

4133, výr.č. 163952).  
- Akustický kalibrátor BaK typ č. 4230, výr. č. 961044 (ke kalibraci).  
Aparatura je ověřena v ČMI Praha - ověřovací list č. 8012-OL-1456-07 (zvukoměr), ověřova-
cí list č. 8012-OL-1457-07  (měřicí mikrofon), kalibrační list č. 635-KL-K029-03 (kalibrátor).  
Před i po měření byla provedena kalibrace měřicí aparatury. 
 
Meteorologické podmínky měření: 

- 17. 6. 2008, 900 – 1130 hodin   … teplota 16o - 20o C, rychlost větru: ~ 1 m/s, polojasno. 
- 19.6.  2008, 2030 - 2300 hodin  … teplota 11o - 14o C, rychlost větru: ~ 0 m/s, oblačno. 
 
Způsob měření: 

Měření bylo provedeno dle Metodického návodu o měření a hodnocení hluku 
v mimopracovním prostředí (HEM-300-11.12.01-34065). 
Zjišťována byla ekvivalentní hladina akustického tlaku A v měřicím bodě MB č. 1 a 2 po do-
bu 1 hodiny. Dominantním zdrojem hluku v bodě MB č. 1 a 2 byla  doprava v ulici Politic-
kých vězňů. Hluk z dopravy na trati ČD a provoz v areálu nádraží Říčany, resp. provoz na 
vzdálenějších hlavních komunikacích byl v bodech MB č. 1 a 2 podružný. Dále lze za po-
družný zdroj hluku považovat i občasný přelet letadel (je ve velké výšce). Významné  stacio-
nární zdroje hluku nebyly  v době  měření hluku zaznamenány. 
Rozšířená nejistota měření je stanovena na úroveň: U = 4 dB. 
 

Naměřené hodnoty: 
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Měřením byly zjištěny následující hodnoty LAeq,T v intervalu 1 hodiny. 
 
Tabulka č. 10: 

Měřicí bod: Časový interval měření: Ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A 

v čas.intervalu 1 hodina 
LAeq,1h (dB) 

17. 6. 2008, 900 – 1000 hodin   58,3 MB č. 1 
19.6. 2008, 2030 – 2130 hodin 55,8 
17.6. 2008, 1030 – 1130 hodin   57,2 MB č. 2 
19.6. 2008, 2200 – 2300 hodin 54,0 

 
 

Zhodnocení obytného souboru Rezidence Viola z hlediska hluku v  chráněném ven-
kovním prostoru staveb nové a stávající obytné zástavby v oblasti stavby 
 

Pro zhodnocení hlukové situace v chráněném venkovním prostoru staveb plánované i 
stávající obytné zástavby od dopravy na okolní komunikační síti a od vyvolané dopravy  sou-
visející s plánovaným bytovým souborem byly stanoveny následující sledované body č. 1 - 8: 
 
 
Tabulka č. 11: 

sledovaný bod 
č: 

Umístění: 

1 
 

2 m před severovýchodní fasádou nového objektu  „A“ (bod situován 
nad vjezdem výjezdem z areálu Rezidence Viola), bod ve výško-
vé úrovni  2. a 3. NP domu (5 m a 8 m). 

2 2 m před severovýchodní fasádou nového objektu  „A“, bod ve výš-
kové úrovni  2. a 3. NP domu (5 m a 8 m). 

3 2 m před jihovýchodní fasádou nového objektu  „A“, bod ve výško-
vé úrovni  2. a 3. NP domu (5 m a 8 m). 

4 2 m před jihozápadní fasádou nového objektu  „A“ (bod je situován 
směrem do vnitrobloku-do zahrady), bod ve výškové úrovni  1., 2. a 
3. NP domu (2 m, 5 m a 8 m). 

5 2 m před severovýchodní fasádou nového objektu  „B“ (bod je situo-
ván nad vjezdem a výjezdem  garáží v 1. a 2. PP), bod ve výško-
vé úrovni   3. NP domu (7 m). 

6 2 m před severozápadní fasádou nového objektu  „C, bod ve výško-
vé úrovni    3. NP domu (7 m). 

7 2 m před jihozápadní fasádou stávajícího rodinného domu č. 283 
v ulici Politických vězňů, bod ve výškové úrovni  1. a 2. NP domu (2 
m a 5 m). 

8 2 m před jihozápadní fasádou stávajícího rodinného domu č. 783/38 
v ulici Politických vězňů, bod ve výškové úrovni  1. a 2. NP domu (2 
m a 5 m). 

Umístění sledovaných bodů je uvedeno na situaci - obrázek č. 1 v příloze akustické studie. 
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Výpočet hluku ve sledovaných bodech č. 1 - 8 byl proveden pomocí programu 
HLUK+ verze 7.16. Byl vytvořen rovinný model výpočtu se základní rovinou v úrovni vjezdu 
a výjezdu z areálu Rezidence Viola do ulice Politických vězňů. 

Výpočet hladin hluku od dopravy byl proveden ve dvou časových horizontech: 
 
- Rok 2011 - uvedení areálu Rezidence Viola do provozu.  

Výpočet proveden pro stav bez areálu Rezidence Viola  a pro stav s areálem Rezidence 
Viola. Dopravní intenzity byly převzaty z podkladu /4/ pro rok 2007 (je předpokládáno, že 
v roce 2011 nebudou ještě naplněna dopravní opatření uvedená v dopravní studii - pod-
klad /4/).  

 
- Rok 2015 – výhled. 

Výpočet byl proveden pro stav s areálem Rezidence Viola. Dopravní intenzity byly pře-
vzaty z podkladu /4/ pro rok 2015 (je předpokládáno, že v roce 2015 budou již provedena 
plánovaná dopravní opatření a dojde ke zklidnění provozu na obslužných komunikacích 
v oblasti stavby).  

 
Intenzity dopravy na přilehlých komunikacích k pozemku plánované stavby pro oba 

časové horizonty – pro stav bez a s areálem Rezidence Viola jsou uvedeny v tabulce č. 12.  
 
 

Tabulka č. 12  
Předpokládané dopravní zátěže - všechna/nákladní za 24 hodin běžného pracovního dne: 

Rok 2011 – dokončení Rezidence 
Viola  

(V tomto roce nebudou ještě 
naplněna dopravní opatření uvedená 

v dopravní studii - /4/.) 

Rok 2015 
(Dle předpokladu dopravní studie - 
/4/ budou již provedena plánovaná 

dopravní opatření a dojde ke 
zklidnění provozu na obslužných 

komunikacích.) 
 

Komunikace 

bez R.V. pouze 
vyvolaná 
doprava 
R.V. 

s R.V. bez R.V. pouze 
vyvolaná 
doprava 
R.V. 

s R.V. 

Pol. vězňů 
směr západ  

1270/60* 200/0 1470/60* 330/50 200/0 530/50 

17. listopadu 
směr jih 

1690/270 200/0 1890/270 810/230 200/0 1010/230 

Pol. vězňů 
směr východ 

1100/50* 80/0 1180/50* 160/40 80/0 240/40 

R.V. – Rezidence Viola. 
*   ... Stanoveno odhadem z podkladu /4/, kde je uveden pro tento časový horizont počet 
všech/počet osobních a dále z podkladu /10/. 
 
V ulici Politických vězňů je po obou stranách v místě stavby autobusová zastávka – linky č. 
497 a 498. 
 

Průměrná jízdní rychlost na přilehlých komunikacích (Politických vězňů a navazující 
komunikace 17.listopadu)  je uvažována  v úrovni 30 km/h ve dne, v noci je uvažována prů-
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měrná rychlost o 10 km/h vyšší. Na hlavních komunikacích v oblasti (17.listopadu–Pod Liho-
varem, Říčanská) je uvažována rychlost 45 km/h, v noci o 10 km/h vyšší. 
 

Na trati ČD č. 221 Praha – Benešov u Prahy projede v úseku stavby dle podkladu 
www.ropid.cz celkem (směr tam i zpět) 88 osobních vlaků v časovém úseku 6 – 22 hodin + 
cca 12 nákladních vlaků a 14 osobních vlaků v časovém úseku 22 - 6 hodin + cca 10 náklad-
ních vlaků (hodnota je na straně bezpečnosti výpočtu). Ve výhledu lze předpokládat navýšení 
v úrovni o cca 40 % (odhad). 
 
Poznámka:  

Stacionární zdroje související s provozem plánovaného obytného souboru Rezidence 
Viola (VZT vyústky garáží, komerčních ploch, strojoven technologie, hyg. zařízení a 
kuchyňských digestoří bytů, vyústění komínu plynové kotelny, venkovní kondenzační 
jednotky na střeše) nebyly ve výpočtu uvažovány, protože v této fázi projektu není 
známé přesné situování těchto zdrojů. Lze však konstatovat, že stacionární zdroje hlu-
ku Rezidence Viola při uvažování předpokládaných hlukových charakteristik v oddílu 
3. toto studie budou ve srovnání s pozemní dopravou na okolní komunikační síti zcela 
podružné. 

 
 

V následujícím jsou uvedeny výsledky výpočtu hodnot LAeq,16h pro den a LAeq,8h pro 
noc od pozemní dopravy ve sledovaných bodech  č. 1 - 8 pro výše uvedené časové horizonty.  
 
Tabulka č. 13: 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A od dopravy 
Rok 2011 – dokončení areálu Rezidence 
Viola (intenzity dopravy převzaty z roku 

2007). 
Stav bez areálu 
Rezidence Viola 

Stav s areálem 
Rezidence Viola 

Rok 2015 – celkové  
zklidnění provozu na 
obslužných komunik. 

v oblasti stavby, 
stav s areálem 

Rezidence Viola. 

Sledovaný 
bod: 

Situování 
bodu – 
podlaží 
domu: 

Den 
LAeq,16h  
(dB) 

Noc 
LAeq,8h  
(dB) 

Den 
LAeq,16h  
(dB) 

Noc 
LAeq,8h  
(dB) 

Den 
LAeq,16h  
(dB) 

Noc 
LAeq,8h  
(dB) 

2. NP - - 62,0 54,4 59,9 51,2 1 
3. NP - - 62,0 54,7 60,1 52,2 
2. NP - - 61,0 53,7 58,7 50,6 2 
3. NP - - 61,0 53,9 58,9 51,4 
2. NP - - 55,8 48,7 53,6 45,8 3 
3. NP - - 56,2 49,4 54,3 47,4 
1. NP - - 50,1 42,5 50,1 42,5 
2. NP - - 50,9 43,3 50,8 43,1 

 
4 

3. NP - - 51,5 44,1 51,3 43,9 
5 3. NP - - 55,6 47,8 55,3 47,5 
6 3. NP - - 45,6 39,4 45,3 39,3 

1. NP 61,1 53,5 60,9 53,4 58,4 49,5 7 
2. NP 60,2 52,7 61,3 53,9 58,9 50,1 
1. NP 57,8 50,3 58,0 50,4 55,8 47,0 8 
2. NP 56,6 49,1 58,1 50,5 55,9 47,2 
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Nejistota výpočtu hluku je v úrovni 3 dB. 
 

Dílčí hodnoty LAeq,T pouze od vyvolané dopravy související se záměrem Rezidence 
Viola jsou v případě bodů č. 1 - 6 (u plánované zástavby) v úrovni LAeq,16h < 54 dB pro den, 
resp. LAeq,8h  < 45 dB pro noc a v případě bodů č. 7 a 8 (u stávající zástavby) v úrovni LAeq,16h 
< 50 dB pro den, resp. LAeq,8h < 41 dB pro noc. 
Dílčí hodnota LAeq,T pouze od stacionárních zdrojů hluku souvisejících s provozem plánova-
ného  obytného souboru Rezidence Viola bude u stávající obytné zástavby v úrovni LAeq.T < 
35 dB. 

Na následující situaci je uveden průběh hlukových pásem v oblasti s plánovaným by-
tovým souborem Rezidence Viola ve výšce 4 m pro noc, terén=pohltivý, 2011. 

 
Obrázek č. 7 – Průběh hlukových pásem v oblasti s plánovaným bytovým souborem Reziden-
ce Viola ve výšce 4 m pro noc, terén=pohltivý, 2011. 
 
 

Vyhodnocení hlukových poměrů ze stavební činnosti 
 
Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7 - 21 hodin.  
Stavbu obytného souboru Rezidence Viola lze rozdělit na dvě základní etapy: 

 
- Zemní práce (příprava pozemku pro stavbu – budou odstraněny stávající objekty na po-

zemku a  zpevněný povrch pozemku,  proveden výkop základů a vrtání pilotů, založení 
objektů „A“, „B“ „C“, napojení na stávající inženýrské sítě). 

- Vlastní stavba objektů „A“, „B“ „C“,  včetně vnitřních a konečných úprav - bude prove-
dena hrubá stavba objektů, opláštění, střechy, výstavba interiérů, konečná úprava pozem-
ku v areálu. 
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Staveniště bude napojeno na komunikaci v ulici Politických vězňů. Trasa nákladní do-
pravy stavby povede po trase: Politických vězňů-17.listopadu- Pod Lihovarem-Říčanská. 
 

V následující tabulce jsou uvedeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A od pro-
vozu předpokládaných hlavních mechanismů, které budou použity ve výše uvedených hlav-
ních etapách stavby záměru Rezidence Viola. Hladiny hluku jsou stanoveny pro vzdálenost  
10 m od obrysu zařízení: 
 
Tabulka č. 14:  
Etapa stavby: Předpokládané mechanismy: LAeq,T-10 m  (dB) Využití (h/den)** 

hydraulické kladivo  82 ~ 2 
malý nakladač  74 ~ 4 
vrtná souprava 80 ~ 2 
rypadlo (lžíce do 0,5 m3)  75 ~ 3 
nákladní souprava (např. Tatra 
815) 

90* (LASEL-7,5 m) max. 40 jízd/den 

Zemní práce 
(odstranění 
stávajících objektů a 
zpevněného povrchu 
pozemku,  výkop 
základů a vrtání 
pilotů, založení 
objektů „A“, „B“ a 
„C“, připojení na 
inženýrské sítě) 

automix 72 (při 
vypouštění 
betonu) 

90* (LASEL-7.5 m) 

max. 10 jízd/den 

autojeřáb 75 ~ 3 
věžový Jeřáb 60 ~ 8 
automix 72 (při 

vypouštění 
betonu) 

90* (LASEL-7.5 m) 

max. 20 jízd/den 

čerpadlo na beton 70 ~ 4 
ruční rozbrušovačka 75 ~ 3 
kotoučová pila 78 ~ 3 
okružní pila   80 ~ 3 
lehký nákladní automobil (např. 
AVIA)  

87* (LASEL-7.5 m) max. 20 jízd/den 

Výstavba objektů 
„A“, „B“ a „C“,  

vibrační válec 85 ~ 2 
*...Hladina hluku LASEL (hluková expoziční úroveň) jednoho  průjezdu je celková ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A od průjezdu sloučená do časového intervalu 1 s. Hodnota byla  
stanovena pro vzdálenost referenčního bodu 7,5 m a rychlost 15 km/h (včetně startování). 
Tento cyklus lze považovat za pojezd po staveništi, včetně jízdy komunikací v ulici Politic-
kých vězňů a úsekem 17.listopadu. V případě jízdy po hlavních komunikacích v oblasti – 
17.listopadu-Pod lihovarem, Říčanská rychlostí 50 km/h bude hodnota  LASEL o 3 dB vyšší 
(odhad na základě měření). 
 
Poznámka: 

Uvedené mechanismy jsou pouze orientační a budou upřesněny v úrovni dokumentace 
ke stavebnímu povolení. 

 
Vzhledem k blízkosti okolní obytné zástavby je uvažováno na hranici pozemku smě-

rem k ulici Politických vězňů a na jihozápadní hranici směrem k novostavbě domu plné oplo-
cení výšky min. 3 m. 
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 Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stavební činnosti je proveden dle 
“Metodické opatření pro hodnocení hluku  ze stavebního provozu - výnos hlavního hygienika 
ČSR”, zn.  HEM-321.6-24.7.1980 dle vztahu: 

LAeq,T = 10*log(10exp(LAeqs/10)*t1 + 10exp p*t2)/(t1 + t2))           (1) 
  
kde:  

- LAeqs je ekvivalentní hladina akustického tlaku A naměřená  (stanovená) při působení 
hluku ze stavební  činnosti v dB. 

- t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti  v minutách, resp. hodinách. 

- t2  je celková doba v minutách, resp. v hodinách  od 7 do 21 hodin, resp. od 21 do 7 
hodin,  zmenšená o dobu t1. 

- p  je exponent, který se stanoví dělením přípustné ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku A (podle ustanovení §11 podkladu /1/). 

 
 Výpočet hlukového zatížení nejbližší zástavby od stavebních prací byl  proveden ve 
sledovaných bodech č. 7 a 8 (umístění je uvedeno v tabulce č. 11) a v novém bodě č. 9 (2 m 
před fasádou novostavby jihozápadně od staveniště v úrovni 2. NP) pro etapu stavby – zemní 
práce ve fázi demolice stávajících objektů a zpevněného povrchu staveniště a ve fázi založení 
objektů „A“, „B“ a „C“ pomocí programu HLUK+. Poloha mechanismů byla předpokládána 
ve střední části staveniště. Jedná se o hlukově nejexponovanější etapy stavby. Sledované body 
charakterizují chráněný venkovní prostor staveb stávající obytné zástavby kolem staveniště 
plánovaného záměru a nové obytné zástavby (v současné době je ve stavbě).  
 V etapě zemních prací byl uvažován ve fázi demolice stávajících objektů a zpevněné-
ho povrchu provoz hydraulického kladiva, nakladače a těžkého nákladního automobilu pro 
odvoz sutě a ve fázi založení objektů byl uvažován provoz rypadla, vrtné soupravy, nákladní 
soupravy pro odvoz výkopku a automixu. 
 Vytížení mechanismů a hlukové charakteristiky jsou uvažovány ve výpočtových mo-
delech dle tabulky č. 14. 

V následujícím jsou výpočtem zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro  
etapu zemních prací ve fázi odstranění stávajících objektů a zpevněného povrchu staveniště a 
pro fázi založení objektů „A“, „B“ a „C“. 
 
Tabulka č. 15: 

LAeq,14h (dB) Sledovaný bod č.: Situování bodu – 
podlaží domu: Odstranění 

stávajících objektů a 
zpevněného povrchu 

staveniště 

Založení objektů 
„A“, „B“ a „C“ – 
hloubení stavební 
jámy a vrtání pilotů 

1. NP 53 56 7 
2. NP 63 61 
1. NP 64 62 8 
2. NP 65 63 

9 1. NP 65 64 
 
 Na obrázku č. 8 je uveden průběh limitní izofony 65 dB ve výšce 4 m  ve fázi založení 
objektů „A“, „B“ a „C“ – hloubení stavební jámy a vrtání pilotů při uvedeném umístění me-
chanismů na staveništi. 
 
 V dalších etapách výstavby objektů „A“, „B“ a „C“ v areálu a konečných úprav  lze 
předpokládat, že hodnoty  LAeq,14h u nejbližší stávající zástavby budou ve stejné úrovni, resp. 
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nižší  ve srovnání s hodnotami v etapě založení objektů (hluk bude v dalších etapách výstavby 
částečně stíněn budovanými objekty). 

Údaje o komunikacích, objektech a terénu jsou archivovány u zpracovatele studie, 
soubor: „RV-stavba (demolice).zad“ a „RV-stavba (založení objektů).zad“.   
 

 
Obrázek č. 8 – Průběh limitní izofony 65 dB ve výšce 4 m  ve fázi založení objektů 
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 Shrnutí 
 

Na základě  výpočtu hluku lze konstatovat následující: 
 
A) Změna hlukových poměrů v oblasti po zprovoznění plánovaného obytného souboru Rezi-

dence Viola.  
- V chráněném venkovním prostoru staveb stávající  obytné  zástavby v oblasti (body č. 7 a 

8) dojde po výstavbě plánovaného souboru Rezidence Viola (rok 2011) k nárůstu hodnoty 
LAeq,T (zejména vlivem vyvolané dopravy v ulici Politických vězňů)  do 1,5 dB, což je 
v úrovni nejistoty výpočtu.  

- Dílčí hodnota LAeq,T od vyvolané dopravy obytného souboru Rezidence Viola na veřejné 
komunikační síti bude ve sledovaných bodech v úrovni  pod hygienickým limitem 55 dB 
pro den a pod, resp. v úrovni hygienického limitu 45 dB pro noc.  

- Dílčí hodnota LAeq,T pouze od stacionárních zdrojů hluku souvisejících s provozem pláno-
vaného  obytného souboru Rezidence Viola bude u stávající obytné zástavby v úrovni LA-

eq.T < 35 dB.  V dalším stupni projektu, kdy bude známé přesné situování stacionárních 
zdrojů hluku na střeše objektů a jejich hlukové charakteristiky bude nutné výpočtem pře-
kontrolovat hodnotu LAeq,T v chráněném venkovním prostoru staveb – před fasádou plá-
novaných objektů Rezidence Viola.  

 
Lze tedy konstatovat, že  hluk z provozu plánovaného obytného souboru Rezidence Viola 
bude v chráněném venkovním prostoru staveb stávající i plánované zástavby vyhovující 
požadavků Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Provozem obytného souboru Rezidence Viola 
nedojde k prokazatelnému zhoršení hlukových poměrů v oblasti u stávající obytné zástav-
by – vztaženo k roku 2011, kdy ještě nebudou naplněna dopravní opatření uvedená 
v dopravní studii. 

 
 
B) Hlukové poměry v chráněném venkovním prostoru staveb plánovaného obytného souboru 

Rezidence Viola od pozemní dopravy v oblasti. 
Výpočtem bylo prokázáno, že hluk v chráněném venkovním prostoru staveb obytného 
souboru Rezidence Viola od pozemní dopravy vztažené k roku 2011 (intenzita převzata 
z roku 2007), kdy ještě nebudou naplněna dopravní opatření uvedená v dopravní studii - 
podklad /4/, bude vyjádřen v chráněném venkovním prostoru staveb před uliční fasádou 
objektu „A“ (směrem do ulice Politických vězňů) hodnotami LAeq,16h v úrovni hygienické-
ho limitu 60 dB pro den pro hlavní komunikace a hodnotami LAeq,8h v úrovni do 55 dB, 
tzn. překračující hygienický limit 50 dB pro noc pro hlavní komunikace. Dominantním 
zdrojem hluku v denní a noční době je stávající doprava na komunikaci v ulici Politických 
vězňů, která je v současné době zatížena zejména osobní dopravou.  
Před fasádou objektu „A“ směrem k pěší  komunikaci Cesta svobody bude hluk z pozemní 
dopravy vyjádřen hodnotami LAeq,16h v úrovni pod hygienickým limitem 60 dB pro den a 
hodnotami LAeq,8h pod hygienickým limitem  50 dB pro noc. 
Před fasádou objektu „A“ směrem do dvora a před všemi fasádami objektu „B“ a „C“ bu-
de hluk z pozemní dopravy vyjádřen hodnotami  LAeq,16h v úrovni pod hygienickým limi-
tem 55 dB pro den a hodnotami LAeq,8h v úrovni pod hygienickým limitem 45 dB pro noc.  
Ve výhledu k roku 2015, kdy budou již provedena plánovaná dopravní opatření dle do-
pravní studie (podklad /4/) a dojde ke zklidnění provozu na obslužných komunikacích 
v oblasti stavby, klesne hluk od dopravy v ulici Politických vězňů v chráněném venkov-
ním prostoru staveb – před uliční fasádou objektu “A“ cca o 3 dB, tzn. na hodnoty pod, 
resp. v úrovni hygienického limitu 60 dB ve dne a na úroveň hygienického limitu 50 dB 
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pro noc (viz 7. a 8. sloupec tabulky č. 4). Lze tedy konstatovat, že hluk v chráněném ven-
kovním prostoru staveb od pozemní dopravy bude ve výhledu k roku 2015 na hranici hy-
gienických limitů stanovených dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. (podklad 1).  
 
 
Poznámka: 

Vzhledem ke zjištěným hodnotám LAeq,16h a LAeq,8h od dopravy zejména na komunika-
ci v ulici Politických vězňů bude nutné osadit okna obytných místností v uliční fasádě 
objektu „A“ (severovýchodní fasáda směrem do ulice Politických vězňů) okny s min. 
hodnotou laboratorní neprůzvučnosti Rw = 38 dB (TZI=3).  V části jihovýchodní fa-
sády u křížení ulic Politických vězňů a Cesta svobody bude nutné osadit okna a balkó-
nové dveře obytných místností s min. hodnotou Rw=35 dB (TZI=3). 
Ve zbývajících částech fasády  objektu „A“  a ve všech fasádách ostatních objektů „B“ 
a „C“ lze osadit okna a balkónové dveře s min. hodnotou Rw=34 dB (TZI=2).  
Přesnou hodnotu Rw oken a balkónových dveří  je nutné stanovit v další fázi projektu 
podle plochy prosklení. 

 
 
C) Hluk ze stavební činnosti: 

Hlukové poměry od stavební činnosti související s  výstavbou plánovaného obytného sou-
boru Rezidence Viola budou v chráněném venkovním prostoru staveb stávající obytné zá-
stavby v oblasti pod, resp. v úrovni  hygienického limitu  65 dB, který je stanoven pro sta-
vební činnost  v časovém úseku dne od 7 do 21 hodin. 
Je ovšem nutné dodržet následující: 

- Na severovýchodní hranici pozemku směrem k ulici Politických vězňů a na jiho-
západní hranici směrem k novostavbě domu je nutné osadit plné oplocení výšky 
min. 3 m. Oplocení provést např. ve skladbě: vertikální nosníky vetknuté do teré-
nu, desky OSB tl. 20 mm.  Na obr. č. 2 v příloze zprávy je rozsah plného oplocení 
na hranicích staveniště Rezidence Viola znázorněn. 

- Provést výběr strojů s co nejnižší  hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné 
neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení do-
davatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší me-
chanismy, případný kompresor a elektrocentrálu je nutné používat pouze 
v protihlukové kapotě. Je třeba dodržet využití a hlučnosti mechanismů uvedených 
v tabulce č. 5. 

- Hlučné přípravné práce na staveništi omezit na minimum. Na stavbu je nutné při-
vážet již hotové výztuhy. Používat systémové bednění. 

- Stavební činnost, včetně nákladní dopravy stavby lze provádět pouze v denní době 
v časovém intervalu 7 – 21 hodin. Je nepřípustné provádět stavební činnost v době 
od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní hodnoty hluku. K zamezení stížností 
navrhuji provádět hlučnou stavební činnost, včetně nákladní dopravy pouze 
v pracovní dny v časovém úseku dne od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin. 

- Na stavbě musí být ustanoven pracovník, který bude jednat s obyvateli okolních 
domů. V případě stížností obyvatel na zvýšenou hlučnost bude tento pracovník od-
povědný za snížení hlučnosti omezením pracovní činnosti na stavbě. 
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1.4. Vlivy na vodu   
 
Vlivy na vodu mohou nastat v důsledku: 
 
o změny charakteru odvodnění pozemků 
o vypouštěním splaškových odpadních vod 
o ovlivněním kvality vod znečištěním 

 
Změny v důsledku odvodnění pozemků 
 
Pozemky navržené stavby jsou již nyní tvořeny zastavěnými a zpevněnými plochami. 

Realizace záměru prakticky nevyvolá  změny ve výměře zpevněných povrchů. Tím nedojde 
k ovlivnění dotace podzemních vod srážkovými vodami. Stávající povrchy však mají oproti 
navrženému stavu větší drsnost, která je způsobena nerovnostmi, prasklinami atd. Nové zpev-
něné povrchy budou mít vyšší součinitel odtoku a proto odtok do dešťové kanalizace bude 
rychlejší. Při návrhovém dešti 0,03 l/s/m2 bude odtok z areálu Rezidence Viola cca 82,2 l/s, 
což je o cca 20 l/s více než za současného stavu. Tento nárůst odtoku je z hlediska vlivů na 
životní prostředí a zatížení kanalizace přijatelný.  

 
 
Vypouštění splaškových odpadních vod 
 
Splaškové vody budou vypouštěny do veřejné kanalizace v souladu s kanalizačním řá-

dem. Jedná se o jediný vhodný způsob odvedení splaškových vod.  
 
 
Ovlivnění kvality vod 
 
Zpevněné pojízdné plochy a venkovní parkoviště s kapacitou 9 PS budou odvodněny 

přes lapol. Vzhledem k velikosti venkovního parkoviště se jedná o vysoce nadstandardní ná-
vrh ochrany kvality vod.  

V případě podzemních garáží bude riziko znečištění podzemních vod eliminováno ne-
propustnými stěnami a podlahami podzemních podlaží.  

 
Podzemní podlaží navržené Rezidence Viola budou pod hladinou podzemní vody. 

Z tohoto důvodu se návrh stavby bude muset vypořádat s problémem vodotěsnosti podzem-
ních podlaží a vztlakem podzemní vody. Jedná se o technicky dostupná a realizovatelná řeše-
ní.  

 
Vlivy Rezidence Viola na povrchové a podzemní vody jsou minimální a velmi dobře 

akceptovatelné.  
   
       
1.5. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky       

  
K ovlivnění půdy jako přirozeného přírodního útvaru v lokalitě stavby nedojde, proto-

že se zde půda tvořená přirozenými půdními horizonty vůbec nenachází.  
Realizace záměru představuje hloubení 2 podzemních podlaží. Jedná se o zásah do 

svrchních horninových vrstev bez praktického vlivu na životní prostředí.  
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1.6. Vlivy na  faunu a flóru     
 
Výskyt vegetace je omezen na mezery ve zpevněných plochách. Realizace záměru si 

vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les - 3 stromů oceněných na 931,- Kč a 2 keřových 
porostů (keřů) oceněných na 802,- Kč. Celkové ohodnocení navrženého kácení činí 1 733,- 
Kč. 

Na hranici pozemku se nachází vzrostlý exemplář břízy, u které dojde k uvolnění 
zpevněných povrchu okolo kmene. Tento strom nebude kácen. Zlepšení vegetačních podmí-
nek pro tuto břízu bude málo významným, ale pozitivním vlivem.  

K jinému ovlivnění fauny a flóry prakticky nedojde. Realizace záměru neovlivní stro-
my v Aleji svobody. Výkopové práce budou provedeny minimálně ve vzdálenosti 6 m od osy 
kmene. Z tohoto důvodu redukce kořenového systému těchto stromů bude minimální bez vli-
vů na jejich vitalitu.  

 
Vlivy na faunu a flóru budou na velmi přijatelné úrovni.  
        

 
1.7. Vlivy na ekosystémy          

  
Přirozené ekosystémy se v lokalitě navržené Rezidence Viola vůbec nenacházejí. 

Rovněž k ovlivnění ekosystémů za hranicemi stavby nedojde.  
Plochy sadových úprav budou představovat antropogenně podmíněný ekosytém s mi-

nimální stabilitou. Existence tohoto ekosystému bude podmíněna zahradnickou péčí. 
 
Vlivy na ekosystémy zůstanou na velmi dobře akceptovatelné úrovni.  
 
 
1.8. Vlivy na antropogenní systémy a funkční využití území    
 
Realizace navrženého záměru představuje smysluplné využití disponibilních pozemků 

v souladu s platným územním plánem.  
 
    
1.9. Ostatní vlivy       
 
Jiné než výše uvedené vlivy nebyly identifikovány.  
 
         
2. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI   
 
Rozsah vlivů navržené stavby je naprosto minimální a omezený na její nejbližší okolí. 

Již za hranicí pozemků jsou vlivy stavby na obyvatelstvo – vlivy na hlukové klima a kvalitu 
ovzduší pod limity vymezenými právními předpisy a na velmi přijatelné úrovni.  

 
 
  
3. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH  
    PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE  
 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby tato skupiny vlivů nepřipadá v úvahu.  



 42 

4. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ  
       KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ    
 

Vzhledem k programu areálu – převaha bydlení s doplňkovou komerční funkcí, malé-
mu rozsahu záměru, stavebnětechnického a architektonického návrhu stavby není velký 
prostor pro další opatření ke zmírnění negativních vlivů na dílčí složky životního prostředí. 
Důležitou roli přitom má umístění areálu v blízkosti nadřazené komunikační sítě (silnice 
II/107). Napojení na tuto komunikaci je krátké bez dlouhého průtahu zástavbou. Rovněž fakt, 
že budoucí staveniště tvoří deponie zemin, zpevněné plochy a zastavěné plochy, snižuje před-
poklad střetu záměru s požadavky ochrany životního prostředí.  

Přes výše uvedené skutečnosti navrhujeme další opatření: 
 
 Ochrana hlukového klimatu ve fázi výstavby 

  
- Na severovýchodní hranici pozemku směrem k ulici Politických vězňů a na jiho-

západní hranici směrem k novostavbě domu je nutné osadit plné oplocení výšky 
min. 3 m. Oplocení provést např. ve skladbě: vertikální nosníky vetknuté do teré-
nu, desky OSB tl. 20 mm.  Na obr. č. 2 v příloze zprávy je rozsah plného oplocení 
na hranicích staveniště Rezidence Viola znázorněn. 

- Provést výběr strojů s co nejnižší  hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné 
neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení do-
davatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší me-
chanismy, případný kompresor a elektrocentrálu je nutné používat pouze 
v protihlukové kapotě. Je třeba dodržet využití a hlučnosti mechanismů uvedených 
v tabulce č. 5. 

- Hlučné přípravné práce na staveništi omezit na minimum. Na stavbu je nutné při-
vážet již hotové výztuhy. Používat systémové bednění. 

- Stavební činnost, včetně nákladní dopravy stavby lze provádět pouze v denní době 
v časovém intervalu 7 – 21 hodin. Je nepřípustné provádět stavební činnost v době 
od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní hodnoty hluku. K zamezení stížností 
navrhuji provádět hlučnou stavební činnost, včetně nákladní dopravy pouze 
v pracovní dny v časovém úseku dne od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin. 

- Na stavbě musí být ustanoven pracovník, který bude jednat s obyvateli okolních 
domů. V případě stížností obyvatel na zvýšenou hlučnost bude tento pracovník od-
povědný za snížení hlučnosti omezením pracovní činnosti na stavbě. 

 
 

Ochrana vod ve fázi výstavby 
 
Zabránit zanášení nečistot do veřejné kanalizace. 
 
 
Ochrana ovzduší ve fázi výstavby 
 
Ve fázi výstavby doporučujeme následující opatření: 

 
o V místech  rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem, tzn.  je  zkrá-

pět, předem vlhčit, využívat operativně k činnostem produkujícím prašnost vlhká ob-
dobí. 

o Zajistit očistu všech mechanizmů při výjezdu ze staveniště. 
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o Zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací. Ten neřešit pou-
ze splachem, nýbrž i sběrem. 

o Všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a za-
jistit prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními.  

o Při výběru prováděcí firmy sledovat také v nabídce hledisko  ohledu na vliv na životní 
prostředí. 

 
Pro fázi provozu nenavrhujeme žádná zvláštní opatření. Charakter provozu 

areálu nevytváří předpoklady významného ovlivnění dílčích složek životního prostředí. 
Pro fázi provozu jsme nevytipovali oblast střetu s požadavky ochrany životního prostře-
dí.  
    
      

5. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A  
      NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ   
  
 Při zpracování předloženého oznámení jsme neshledali žádný závažný nedostatek ve 
znalostech nebo neurčitost, která by významně snižovala vypovídací schopnost předloženého 
oznámení.  
 
 
 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
 Rezidence Viola byla zpracována monovariantně s ohledem na danosti území. 
 
 
 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE         
 

1. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ   
 

o Mapa širších vztahů – Zákres do ortofotomapy 1 : 2 000 
o Situace stavby 
o Půdorys 2. PP 
o Půdorys 1. PP 
o Situace v úrovni 2. NP 
o Řezy A-A 
o Řezy B-B 
o Řezy C-C 
o Řezy D-D 
o Řezy E-E 

 
 
  
2. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE   

  
Další podstatné informace ve stávajícím stupni projektové přípravy nejsou známy.  
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 G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
      CHARAKTERU         
  
 V Říčanech u Prahy na pozemcích využívaných jako zázemí stavební firmy je navrže-
na Rezidence Viola. Jedná se o soubor 3 objektů se 49 bytovými jednotkami, které doplňuje 
obchodní funkce v 1. nadzemním podlaží. Rezidence Viola je vybavena parkovacími stáními 
ve 2 podzemních podlažích pro celkem 13 osobních aut. Dalších 9 parkovacích stání pro ná-
vštěvníky bude na povrchu.  
 Rezidence Viola je navržena při jižní straně ulice Politických vězňů při jejím křížení 
s pěší zónou Cesta svobody s výsadbou Aleje svobody. Objekty Rezidence Viola jsou navrže-
ny s dostatečnou odstupovou vzdáleností od Aleje svobody, aby javory této aleje nebyly no-
vostavbou negativně ovlivněny.  
 Samotný charakter a rozsah navrženého areálu spolu s jeho umístěním v býva-
lém areálu stavební firmy nevytvářejí předpoklady negativního ovlivnění složek životního 
prostředí. Z hlediska ochrany životního prostředí je rovněž příznivé blízké dopravní napojení 
na nadřazenou komunikační síť – silnici č. II/107. 
 Matematické modelování akustické studie prokázalo, že výstavba a provoz navržené 
rezidence nebude zdrojem nadlimitní hlučnosti. Ve fázi výstavby bude nutné dodržet doporu-
čení a podmínky stanovené v závěrech akustické studie. Rozptylová studie prokázala mini-
mální vliv navržené rezidence na kvalitu ovzduší.  
 Realizace záměru si vyžádá kácení několika náletových dřevin v místě stavby. Jedná 
se o dřeviny, které vyrůstají ve stresových podmínkách ze spár a volných prostor mezi zasta-
věnými a zpevněnými plochami. Tyto dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou v rámci za-
hradních úprav areálu.  
 Vlivy na další složky životního prostředí jsou minimální, nebo vůbec nenastanou.  
 Přínosem záměru bude vybudování moderního bydlení pro cca 142 osob.  
 
 Z hlediska vlivů na životní prostředí lze navrženou rezidenci Viola považovat za velmi 
dobře akceptovatelnou a z hlediska nabídky bydlení pro obyvatelstvo za přínosnou.  
 
 
 
 
H. PŘÍLOHY  
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací do-
kumentace 
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona  
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 
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Zpracovatelé oznámení        
  
 

V Praze dne   7. 7. 2008      
 
 

Koordinace a zpracování hlavní textové části:  Ing. Pavel Beran, Ph.D. 
(včetně dendrologického průzkumu)   Rustical B 
       Holubí 1238/7 
       165 00  Praha 6 - Suchdol 
 
 
Akustická studie:     Ing. Jiří Králíček 
       Doležalova 1056 

198 00  Praha 9 
     
 
Rozptylová studie a studie znečištění ovzduší:  Mgr. Jakub Bucek 
       Čebín 464 
       664 23 Čebín 
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Samostatné přílohy: 
 
 

• Grafické přílohy (F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE, 1. MAPOVÁ A JINÁ DO-
KUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ): 

o Mapa širších vztahů – Zákres do ortofotomapy 1 : 2 000 
o Situace stavby 
o Půdorys 2. PP 
o Půdorys 1. PP 
o Situace v úrovni 2. NP 
o Řezy A-A 
o Řezy B-B 
o Řezy C-C 
o Řezy D-D 
o Řezy E-E 

• Akustická studie zpracovaná Ing. Jiřím Králíčkem 
• Rozptylová studie zpracovaná Mgr. Jakubem. Buckem 
• Dendrologický průzkum zpracovaný Ing. Pavlem Beranem, Ph.D. 

 
 


