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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn.

SZn.
S-MHMP-184183/2007/00PNI/EIA/379-2/Pac

Vyøizuje/linka
Mgr. Pacner/4322

Datum
17.08.2007

ZÁVÌR ZJIŠ•OVACíHO ØíZENí

podle § 7 zákona È. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedía o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí),
ve znìní zákonùè. 93/2004Sb., 163/2006Sb. a 186/2006Sb.
(dále jen zákon)

Bytové domy "PANORAMA KYJE", Praha 14, k.ú. Kyje
Zaøazení zámìru dle zákona:
Bod 10.6, kategorie II, pøíloha è. 1 - Skladové nebo obchodní komplexy vèetnì nákupních
støedisek o celkové výmìøe nad 3 000 m2 zastavìné plochy; parkovištì nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v souètu pro celou stavbu.
Umístìní:
kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 14
Kyje

Oznamovatel:
EKOSPOL a.s.
IÈ: 63999854
Dukelských hrdinù 19

170 00 Praha 7
Charakter a kapacita zámìru:
Lokalita plánované výstavby obytného souboru se nachází v katastrálním území mìstské
èásti Praha 14 mezi ulicí Budovatelská a prodloužením ulice Jamská. Pøedložený zámìr
navrhuje výstavbu šesti bytových domù o jednom podzemním a až pìti nadzemních
podlažích, pøièemž poslední podlaží jsou ustupující. Kapacita zámìru byla pøedložena ve
dvou variantách A (návrh investora) a D (požadavek Úøadu mìstské èásti Praha 14). Ve
variantì A je navrženo 302 samostatných bytových jednotek, 192 parkovacích stání (PS) na
povrchu a 90 garážových stání. Ve variantì D je navržen nižší poèet samostatných bytových
jednotek - 221, 68 PS na povrchu a 156 garážových stání. Dalšími variantami je B - nulová
varianta a C - jiné využití. V pøedloženém oznámení je zpracován vliv varianty A kapacitnì
pøevyšujícív objemu stavby i dopravnì variantu D. Vyjádøení k variantì A logicky znamenají,
že pokud vyhovuje varianta A, bude vyhovovat i šetrnìjší varianta D.
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 PrahaI
Pracovištì: Jungmannova35/29, 11000 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236004245
fax: +420-236007 074
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Umístìní:
kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 14
Kyje

10/2007
12/2008

Zahájení stavby:
Dokonèení stavby:

Prùbìh zjiš•ovacího
øízení:
Pøi zjiš•ovacím øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit životní
prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom kritéria, která jsou stanovena v pøíloze È. 2
k zákonu a která charakterizují na jedné stranì vlastní zámìr a pøíslušné zájmové území,
na druhé stranì z toho vyplývající významné potenciální vlivy na veøejné zdraví a životní
prostøedí. Pøi urèování, zda zámìr
má významné vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží
k okolnosti, zda zámìr svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u zámìrù
pøíslušného druhu kategorie II v pøíloze È. 1 k zákonu a dále k obdrženým vyjádøením
veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru (leden 2007) bylo zpracováno spoleèností CZ BIJO a. s., pod vedením
Ing. Eugenie Hanzlíèkové, držitelky autorizace dle zákona. V oznámení jsou identifikovány
oèekávané vlivy pøi realizaci i provozu zámìru. V oznámení se závìrem konstatuje, že blízké
životní prostøedí nebude nepøíznivì ovlivnìno posuzovaným zámìrem. Souèástí oznámení je
návrh opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù.
K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující subjekty:
hlavní mìsto Praha
(vyjádøení è.j. PRM 417/2007 ze dne 7. 6. 2007)

.

.

mìstská

.

(usnesení è. 327/RMÈ/2007 ze dne 22. 5. 2007)
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy

èást Praha

14

(vyjádøeníè.j. S.HK/1382/22322/07
ze dne 24. 5. 2007)

.
.
.

Èeská inspekce životního prostøedí
(vyjádøení zn. 41/Ø1/0714917.01/07/PVB ze dne 31. 5. 2007)
odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení SZn. S-MHMP-184183/2007/1/00PNI
ze dne 11. 6. 2007)
K.O.K. Kyjský obèanský klub
(vyjádøení ze dne 24. 5. 2007).

Podstata jednotlivých vyjádøeníje shrnuta v následujícím textu, pøièemžjsou uvedeny pouze
ty pøipomínky, které se dotýkají hodnocení vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví,
nebo které mohou zpochybnit závìry oznámení. Ve vyjádøeních jsou však další pøipomínky,
které nejsou pøedmìtem posuzování vlivù na životní prostøedí a které lze považovat
za požadavky èi doporuèení pro následná správní øízenío povolení zámìru.
Hlavní mìsto Praha (HMP) poukazuje na skuteènost, že realizace zámìru v podobì, jak byl
pøedložen, je podmínìna schválením úpravy platného územního plánu sídelního útvaru
hlavního mìsta Prahy (ÚPn), konkrétnì kódu míry využití území z OB (èistì obytné) kód C
na OB kód D. Podle HMP lze pøipomínky øešit v rámci dalších fází projektové pøípravy
zámìru. Dále se uvádí:
Z hlediska mìstské zelenì HMP konstatuje, že do výpoètu koeficientu zelenì (KZ) jsou
zahrnuty i monofunkèní plochy zelenì, které ale není možné zapoèítávat. Uvádí se, že
inženýrské sítì jsou vedeny pøes monofunkèní plochy zelenì ZP, což je v rozporu s platným
ÚPn.

Z hlediska dopravy se sdìluje, že návrh dopravy v klidu není v souladu s vyhláškou è.
26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.
Uvádí se, že z celkového poètu stání stanovených podle této vyhlášky musí být v garážích
umístìn nejménì poèet stání rovnající se poètu bytù nebo požadovaný poèet stání, je-Ii
menší než poèet bytù. Problematiku dopravy doporuèuje HMP doøešit.
Upozoròuje se, že kromì Vysoèanské radiály se pøedmìtného území z hlediska širších
vztahù dotýká rovnìž navrhované komunikaèní propojení Ocelkova - Lipnická
(Budovatelská), které v oznámení není komentováno a hodnoty budoucího zatížení této
komunikace nejsou uvedeny.

Z hlediska odkanalizovánía vodních tokù nemá HMP zásadníchpøipomínek.Konstatuje,že
v další fázi pøípravystavbyje nutno upøesnita technicky navrhnoutlikvidaci èásti deš•ových
vod vsakem a zajistit koordinacis výstavboudeš•ovéstoky v ulici Budovatelská.
Mìstská èást Praha 14 ve svém stanovisku sdìluje:

Z hlediska urbanistické koncepce se požaduje doplnit výpoèet koeficientù míry využití území
pro kód D.

Z dopravního hlediska se upozoròuje, že veškerá doprava je øešena na stávající dopravní
sí•, která tím bude navýšena. Uvádí se, že tím budou zhoršeny prùjezdní podmínky, vèetnì
dopadu na hlukovou a imisní situaci v lokalitì a ve stávající bytové zástavbì. Konstatuje se,
že zatím není zprovoznìna Vysoèanská radiála, ani pøipravena stavba è. 0211: Ocelkova Lipnická. Sdìluje se, že rozptylová studie nebere v úvahu lokalitu liniové dopravy v okolí
ulice Za Èerným mostem, kde je výjezd ze souèasného sídlištì Na Hrádku, a od nové
probíhající výstavby RD Rajská zahrada. Uvádí se, že v dùsledku navýšení dopravy dojde
v ulici Za Èerným mostem a ulici Jamská ke zhoršení imisní situace a zvýšení hladiny hluku.
Mìstská èást proto požaduje vyhotovení dopravní studie pro tuto lokalitu.
Z hlediska ochrany ovzduší se upozoròuje na nutnost dodržovat úèinná opatøení
k minimalizaci zatìžování okolí prachem. Požaduje se pravidelný úklid vozovek mokrou
cestou se sbìrem, a to 3x týdnì po dobu výstavby, zajištìní odstraòování bláta z pneumatik
a podbìhù stavebních mechanismù a zákaz pálení jakýchkoliv odpadù vèetnì bioodpadu.
Hyaienická stanice hlavního mìsta Prahy (dále jen HSHMP) konstatuje, že výstavbou
bytových domù nedojde k výrazným zmìnám dopravní zátìže a zvýšení hluènosti u okolní
bytové zástavby. Z hlediska vlivù na ovzduší a z toho vyplývajícího vlivu na obyvatelstvo
HSHMP oznaèuje zámìr výstavby a provoz bytových domù v daných místních podmínkách
za pøijatelný a vyhovující platné legislativì v oblasti ochrany ovzduší. Pøedložené oznámení
se považuje za dostateèné a vzhledem k závìrùm v nìm obsažených se s ním souhlasí.
Èeská inspekce životního prostøedísdìluje následující:
Z hlediska ochrany vod postrádá informace o vlivu nárùstu odpadních vod na funkci Ústøední
èistírny odpadních vod (ÚÈOV).
Odbor ochrany prostøedí Maqistrátu hlavního mìsta Prahy (dále jen OOP MHMP) uvádí:
Z hlediska ochrany ovzduší nesouhlasí s navrženým zpùsobem odvìtrání garáží. Orgán
ochrany ovzduší požaduje vìtrání nucené s odvodem vzdušiny nad støechy jednotlivých
objektù. Problém požaduje øešit v další fázi projektové pøípravy. Závìrem se konstatuje, že
pokud bude v rámci závìru zjiš•ovacího øízení vznesen požadavek ve smyslu výše
uvedeného nesouhlasu s pøirozeným vìtráním garáží, je pøedložený zámìr z hlediska
ochrany ovzduší pøijatelný.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny se upozoròuje, že oznámení obsahuje výpoèet
koeficientu zelenì (KZ), tj. KZ = 0,478. Orgán ochrany pøírody postrádá výpoèty koeficientù
deklarujících splnìní míry využití území (KPP, KZP). Dle podlažnosti uvádìné v oznámení (3
+ 1, 3 + 2 ustupující nadzemní podlaží) by zámìru odpovídal spíše KZ = 0,55. Požaduje se
doplnit chybìjící náležitosti, ze kterých by jednoznaènì vyplývala správnost použití KZ =
0,45. Upozoròuje se, že kapitola vyhodnocení fauny a flóry se jeví jako nedostateènì
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zpracovaná, pøedevším ve vztahu k biotopu koroptve polní. Zájmové území se požaduje
øádnì provìøit, co do výskytu rostlinných a živoèišných druhù. Závìrem se konstatuje, že
oznámení v pøedložené podobì nepostihuje dostateènì všechny významné aspekty
sledované z pohledu zákona È. 114/1992 Sb., o ochranì pøírodya krajiny, v platném znìní, a
proto se požaduje informace o zámìru dále prohloubit a na podkladì zjištìných skuteèností
adekvátnì vyhodnotit pøípadnévlivy a navrhnout odpovídající opatøení.
Kviský obèanský klub - K.O.K. sdìluje:
Z hlediska ochrany pøírody upozoròuje, že v blízkosti navrhovaného zámìru je veden lokální
biokoridor L 4/253.
Z hlediska dopravy se uvádí, že zpracovatel nebral do úvahy nové komunikaèní propojení
Budovatelská - Ocelkova. Dále se konstatuje, že oznámení nerespektuje stavbu È. 7552
(komunikace Budovatelská - Mladoboleslavská).
Z hlediska hluku a vibrací se konstatuje, že pøi výpoètu hluku nebyly uvažovány výše
uvedené komunikace.

Z hlediska zóny havarijního plánování se sdìluje, že pøipravovanýzámìr je umís•ován
v zónì havarijníhoplánováníPlnírnySatalice,Èeský Plyn.
Závìrem se uvádí, že je potøebnézpracovat novou dokumentaci, která bude aktuální a bude
obsahovat správné údaje. Obèanské sdružení Kyjský obèanský klub nesouhlasí ani
s variantou A, ani s variantou D. Požaduje zachovat ve funkèním území èistì obytném OB
kód C9. Vzhledem k charakteru místa, nejbližší okolní zástavbì, øešení dopravy, obèanské
vybavenosti a rizik vyplývajících ze zóny havarijního plánování Plnírny Satalice, Èeský Plyn,
se požaduje dodržet zástavbu typu skupinové rodinné domy a èinžovní vily.
Pøíslušný úøad na podkladì oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených a podle hledisek a
mìøítek uvedených v pøílozeÈ. 2 k zákonu došel k následujícím závìrùm.

Soulad s ÚPn:
Ve vztahu k ovìøení splnìní regulativù daných ÚPn pøíslušný úøad konstatuje, že posouzení
souladu s vydanou územnì plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování a
s požadavky zvláštních právních pøedpisù je pøedmìtem øízení podle stavebního zákona,
které provádí stavební úøad. Podle pøíslušného úøadu, odboru výstavby a dopravy Úøadu
mìstské èásti Praha 14, je zámìr v souladu s vymezením funkèních ploch ÚPn (viz
stanovisko è. j. OVD/831/07/MILD ze dne 24.4. 2007).
Pøíroda a krajina:
Oznamovatel doložil orgánu ochrany pøírody zoologický prùzkum lokality (èervenec 2007,
Praha), ve kterém závìrem uvádí, že druhy objevené na lokalitì jsou na našem území
bìžné, až na výjimku (èmelák zemní, zlatohlávek tmavý), které patøí mezi ohrožené druhy.
Jejich hnízdìní nebylo na lokalitì prokázáno.
Orgánu ochrany pøírody byly také pøedloženy výpoèty koeficientù deklarující splnìní míry
využití území pro variantu D (èervenec 2007, Ing. Eugenie Hanzlíèková ).

Míra využití území dle ÚPn:
kód míry využití území:
koeficient podlažních ploch (KPP):
KZ:
podlažnost (PNP)
koeficient zastavìné plochy (KZP):

D
o,8
5

o,
3

O.

27

Návrh využití území dle oznámení:
plocha pozemkù v OB
hrubé podlažní plochy (HPP)
zelené plochy celkem
KPP:
PNP
KZ
KZP

21 813 m2
17447 m2
11554,5 m2
0,799 < 0,8
2,94
< 3
0,529 > 0,5
0,27
= 0,27

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

Orgán ochrany pøírody s pøedloženými informacemi souhlasí. Konstatuje, že všechny
významné aspekty z pohledu zákona o ochranì pøírodytím byly zohlednìny.
Územní systém ekoloaické stability (ÚSES):
Dle oznámení (Praha, leden 2007) není ÚSES v dotèené lokalitì vytyèen. Vyjádøení HMP (è.
j. PRM417/2007 ze dne 7.6.2007)
konstatuje, že zájmy ochrany pøírody a krajiny ani ÚSES
nejsou zámìrem dotèeny.
Orgán ochrany pøírody se s prezentovaným názorem v oznámení ztotožòuje.
Ovzduší:
Pro vyhodnocení zneèištìní ovzduší byla v rámci oznámení zpracována rozptylová studie ke
kapacitnìjší variantì A (Ing. Josef Pilát, leden 2007), která závìrem konstatuje, že v zájmové
lokalitì
nedochází k pøekraèování legislativou stanovených
imisních limitù a k jejich
pøekroèení nedojde ani po výstavbì a uvedení bytového areálu do provozu. Uvádí se, že
celkovì lze z hlediska vlivù na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo zámìr výstavby a
provoz bytového areálu v daných podmínkách oznaèit za pøijatelný a vyhovující platné
legislativì v oblasti ochrany ovzduší.
Dle sdìlení oznamovatele bude v dalších stupních projektové dokumentace øešeno vìtrání
podle požadavkù OOP MHMP jako nucené s odvodem vzdušniny nad støechy jednotlivých
objektù.

~

V rámci oznámení byla zpracována hluková studie ke kapacitnìjší variantì A (Ing. Petr
Adamec, leden 2007).
Hygienická stanice hl.m.Prahy ve vyjádøení è. j. S.HK/1382/22322/07 ze dne 24. 5. 2007
konstatuje, že výstavbou bytových domù nedojde k výrazným zmìnám dopravní zátìže a
zvýšení hluènosti u okolní bytové zástavby.

Parkovací stání
Nároky na øešení dopravy v klidu dle vyhlášky È. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze:
Varianta O - požadavek
. poèet bytù
221 bytových jednotek
. poèet stání pro rezidenty
187 PS
. poèet stání pro návštìvy
23 PS
. poèet stání celkem
210 PS
. z toho poèet PS v garážích
178 PS
Varianta D - návrh
. poèet stání celkem
221 PS
. poèet stání v garážích
133 PS
. poèet stání na povrchu
88 PS
Rozdíl mezi vyhláškou požadovaným (178 PS) a navrhovaným poètem
v podzemních garážích bude øešen podáním žádosti o výjimku.

133 PS) PS

Doprava
Pro upøesnìní dopravní zátìže na Budovatelské ulici zpracovatel oznámení pøedložil
intenzity dopravy pro rok 2010. Prùjezd vozidel po Budovatelské ulici v roce 2010 dle údajù
poskytnuté ÚDI je 6 950 vozù/den. Poèet pøíjezdù automobilù k bytovému centru pro
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kapacitnìjší variantu A (vyvolaná doprava) je odhadován na 282 automobilù/den/v jednom
smìru, což odpovídá nárùstu cca 8 %.
Dle sdìlení oznamovatele (Ing. Eugenie Hanzlíèková, èervenec 2007) oznámení zámìru,
resp. akustická a rozptylová studie výhledovou dopravní situaci komunikaèní sítì v širším
okolí dotèené zámìrem zohledòují. Jedním z podkladù pro jejich zpracování byly kartogramy
intenzity dopravy pro rok 2010 poskytnuté Útvarem rozvoje mìsta. V nich jsou uvažovány
intenzity dopravy dle pøíslušnýchfunkèních ploch vymezené ÚPn hl. m. Prahy.
K požadavku týkající se koordinace navržené stavby s pøipravovanými dopravními stavbami
pøíslušný úøad uvádí, že zajištìní vìcné a èasové koordinace jednotlivých staveb v území je
v kompetenci stavebního úøadu.
Problematika odpadních vod:
Oznamovatel doložil vyjádøení zn. 3556/07/2/02 Pražské vodohospodáøské spoleènosti a.s.
ze dne 12.7.2007, ve kterém se s navrženým øešením odkanalizování souhlasí a stanovují
se podmínky pro další fáze projektové dokumentace.
Pøíslušnému úøadu bylo pøedloženo vyjádøení zn. PVK 14730/0TPÈ/07 ze dne 1.8.2007,
které se stavbou a jejím umístìní z pohledu provozovatele vodovodù a kanalizace pro
veøejnou potøebusouhlasí a stanovuje podmínky pro další fáze projektové pøípravyzámìru.
Zóna havarijního plánování:
Dle zpracovatelky oznámení se zájmové území nachází v zónì havarijního plánování objektu
Plnírna Satalice spoleènosti Èeský plyn. Vzdálenost nejbližšího bodu navrhovaného objektu
od hranice areálu plnírny je 459 m.
Pro Plnírnu Satalice - Èeský plyn je zpracován havarijní plán, který definuje zásady chování
v havarijní zónì.
Dle oznamovatele se budou v areálu skladovat, èi používat nebezpeèné chemické látky nebo
nebezpeèné chemické pøípravky pouze v rozsahu nutném pro využití v domácnosti, tj.
nìkolika øádovì nižším, než uvádí limity v havarijním plánu. V okolí nejsou známy další
objekty, nebo zaøízení, ve kterých se tyto nebezpeèné chemické látky nebo nebezpeèné
chemické pøípravky skladují èi používají v jiném rozsahu. Z tìchto dùvodù nedochází ke
zhoršení míry rizika vzniku závažné havárie, nebo k možnému vzniku domino efektu.

Shrnutí:
Uvažovaný zámìr je umís•ován do území, kde nezasahuje do územního systému ekologické
stability. Neovlivní zvláštì chránìná území, faunu, flóru, krajinu, horninové prostøedí, pøírodní
zdroje a vodu. Ovlivní sice ovzduší a hlukovou situaci, pøedevším v dobì výstavby, avšak,
jak vyplývá z provedených hodnocení, toto ovlivnìní bude akceptovatelné. Realizace zámìru
si vyžádá zábor zemìdìlské
pùdy. Vlivy posuzovaného zámìru na uvedené složky životního
prostøedí se tak promítají i do akceptovatelného ovlivnìní veøejného zdraví vèetnì únosného
ovlivnìní faktorù pohody. Pøedpokladem je však realizace opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù, která jsou popisována v oznámení.

Závìr: "Bytové domy PANORAMA KYJE, Praha 14, k. ú Kyje" naplòuje dikci bodu 10.6,
kategorie II, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o
zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí),
v platném znìní. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož
cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základì dostupných podkladù a informací dospìl pøíslušný úøad k závìru, že zámìr
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podle citovaného zákona, nebo• zámìr nemùže významnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné
zdraví. Dále je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì
kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení (Ing. Eugenie Hanzlíèková, leden
2007) a zohlednit výše citovaná vyjádøení.

Závìr zjiš•ovacího

øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.
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