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Datum
10.3.2004

Váš dopis zn.

podle § 7 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní

prostøedí)

Identifikaèní údaje:

Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. LetòanyNázev:

Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 10.6, kategorie II, pøíloha È. 1
Prùmyslové zóny a obchodní zóny vèetnì nákupních støedisek o celkové výmìøe nad
3 000 m2 zastavìné plochy; areály parkoviš• nebo garáží se zastavìnou plochou nad
1 000 m2.

Charakter zámìru: Jedná se o výstavbu garážového obytného domu situovaného
v západní èásti sídlištì Letòany, v blízkosti ulic Tupolevova a Bukovecká.

3560 m2
2270 m2
105
345

Kapacita (rozsah) zámìru:
Celková plocha zámìru:
Zastavìná plocha budovou:

Byty:
Poèet parkovacích stání:

kraj: Praha
obec: Praha
mìstská èást: Praha 18
katastrální území: Letòany
pozemky parc.è.: 629/138,629/252,629/251

Umístìní:

Zahájení stavby:
Ukonèení stavby:

èerven 2004
záøí 2005

Arch itekton ická kanceláø KØIVKA s.r.o.
Sabinova 3, Praha 3
IÈ: 25730037

Oznamovatel:

ing. arch. Lubomír Køivka, tel. 284019150Oprávnìný zástupce oznamovatele:
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Souhrnné vypoøádání pøipomínek:
Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:

. hlavní mìsto Praha

. mìstská èást Praha 18

. Ministerstvo zdravotnictví

. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - sever

. odbor životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy (OZP MHMP)

. vodoprávní oddìlení OZP MHMP

. Èeská inspekce životního prostøedí

. Letòanská ekoiniciativa

. Letòanské obèanské sdružení

Jednotlivá vyjádøení obsahují následující skuteènosti:

Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) v závìru vyjádøení doporuèuje, aby zámìr byl
posuzován podle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
(dále jen zákon), a to vzhledem k charakteru pøipomínek a nedostatkù formulovaných
ve vyjád øen í:

Z hlediska umístìní a kapacity HMP konstatuje, že navrhovaný objekt je z funkèního
hlediska v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru hlavního mìsta
Prahy (dále jen ÚPn). Pro území sídlištì byla však zpracována podrobnìjší studie
regenerace sídlištì, ve kterém je na pozemku navržen garážový objekt o vyšší
kapacitì parkovacích stání a s plochami pro nebytové vybavení sídlištì, s podílem
ploch pro služby, administrativu a veøejné vybavení.
MHP dále konstatuje, že návrh umis•uje byty k velmi zatížené komunikaci
Tupolevova, pøièemž ochrana proti hluku je øešena pevným neotvíravým zasklením
oken, což nepøispìje k pohodì bytù uvnitø.
HMP dále upozoròuje, že kombinace kapacitních hromadných garáží a bydlení je
nevhodná a že nárokovaný poèet 105 parkovacích stání pro bytovou èást výraznì
odebírá z poètu nutného pro zajištìní parkovacích míst pro stávající zástavbu.
HMP upozoròuje na skuteènost, že je v souèasné dobì zpracována "Lokalizaèní
urbanistická studie na výstavbu veøejných hromadných garáží - lokalita 181 Praha
18 - Tupolevova" a nyní probíhá fáze jejího projednávání a schvalování. HMP proto
doporuèuje, aby byl zámìr uveden do souladu se schválenou lokalizaèní studií.
Z akustického hlediska HMP konstatuje, že výpoèet rozložení hlukové energie pro
fázi výstavby objektu je proveden zjednodušeným zpùsobem. V další fázi projektové
pøípravy je proto tøeba provést výpoèty hlukového stavu po dobu výstavby
v samostatných fázích, tj. zejména samostatnì pro fázi demolice a samostatnì pro
fázi zemní práce a pro vlastní výstavbu (u této fáze je však pøedpoklad splnìní
limitù).
Z hlediska ochrany ovzduší HMP konstatuje, že rozptylová studie nezahrnuje do
svého hodnocení všechny zdroje zneèištìní a pøenos zneèištìní ze sousedních
území. Imisní situace pøedpokládaného provozu navrhovaného objektu je popsána
pro 5 referenèních bodù, což je vzhledem k blízkosti obytné zástavby nedostaèující.
HMP proto požaduje vypracování nové a podrobné rozptylové studie, která prokáže,
že pro navrhovanou a stávající obytnou zástavbu nebude docházet k pøekraèování
limitù podle zákona o ovzduší è. 86/2002 Sb.

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp@cityo•prague.cz

tel.: +420-236 001 III
fax: +420-236 007 074



- 3 -

Z hlediska mìstské zelenì HMP konstatuje, že ze stávajících døevin budou
odstranìny 4 mladé perspektivní stromy a 4 keøe. Za døeviny, které budou
zlikvidovány v dùsledku stavby, požaduje HMP adekvátní náhradu v rámci sadových
úprav.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny HMP doporuèuje, aby koncepce sadových úprav
byla stanovena již v prùbìhu územního øízení, pøièemž konkrétní projekt staèí
zpracovat až ve fázi stavebního povolení.
Z geologického hlediska HMP konstatuje, že v dalším stupni je nutno realizovat
podrobný inženýrsko-geologický prùzkum a prùzkum radonového indexu lokality.
Z hlediska hospodaøení s odpady HMP doporuèuje popsat podrobnìji zpùsob
zneškodòováníodpadu.
Z dopravního hlediska HMP upozoròuje na skuteènost, že pro krytí deficitu potøeb
dopravy v klidu je kapacita parkovacích podlaží v navrhovaném objektu, urèená pro
okolní zástavbu nedostateèná.
HMP dále upozoròuje, že v rámci "Lokalizaèní studie na výstavbu hromadných garáží
na území hl.m.Prahy" je v pøedmìtném území navržen objekt hromadné garáže o
kapacitì 634 stání pro potøeby okolní zástavby. V rámci projektu regenerace sídlištì
Letòany bylo uvažováno s kapacitou ještì vyšší. Z uvedených dùvodù požaduje
HMP návrh objektu upravit ve prospìch vyššího poètu stání pro stávající obytnou
zástavbu v pøilehlém území na úkor navržených nových bytových jednotek.
HMP dále upozoròuje, že navrhovaný vjezd do parkovacích podlaží objektu je na
veøejnou komunikaèní sí• napojen v provoznì nevhodném místì a je tøeba jej upravit.
Návrh objektu musí v neposlední øadì vycházet z výsledného øešení celé lokality se
zohlednìním sledované pìší prostupnosti území v západovýchodním smìru.
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu, z hlediska zásobování teplem,
z hlediska zásobování vodou, z hlediska odkanalizování a vodních tokù a z hlediska
telekomunikací a zásobování zemním plynem nemá HMP zásadních pøipomínek.

Mìstská èást Praha 18 ve svém vyjádøení s pøedloženým zámìrem souhlasí bez
pøipomínek.

Ministerstvo zdravotnictví požaduje, aby v tomto pøípadì bylo z hlediska znalosti
místních pomìrù pøi posuzování stavby podle zákona respektováno stanovisko
místnì pøíslušného orgánu ochrany veøejného zdraví (Hygienická stanice hlavního
mìsta Prahy).

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy z hledisek, které chrání orgány ochrany
veøejného zdraví podle zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, se stavbou obytného garážového domu
nesouhlasí.
Pozemek urèený pro výstavbu je ovlivnìn hlukem z dopravy na ulici Tupolevova,
který výraznì pøekraèuje hygienické limity pro hluk pro denní i noèní dobu ve
venkovním prostøedí staveb. Místo pro uvažovanou stavbu je z tohoto hlediska
nevhodné, protože výstavbou nového chránìného objektu by prokazatelnì došlo i
k navýšení poètu obyvatel exponovaných nadmìrným hlukem.

Odbor životního prostøedí MHMP uvádí ve vyjádøení k oznámení následující
skuteènosti:
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu a z hlediska lesù a lesního
hospodáøství (ZPF) nemá pøipomínek.
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Z hlediska nakládání s odpady požaduje v další fázi projektové dokumentace
upøesnit využití vytìžeRé zeminy a kameniva.
Orgán ochrany ovzduší MHMP konstatuje, že pøestože v pøedložené rozptylové studii
nejsou hodnoceny pøíspìvky imisních koncentrací zneèiš•ujících látek vzniklé pouze
provozem posuzovaného objektu (uvedeny jsou tzv. souhrnné pøíspìvky tj. vèetnì
imisních pøíspìvkù ze stávající dopravy), lze vzhledem k nízkému imisnímu zatížení
lokality pøedpokládat, že provoz navrhovaného objektu nepovede k pøekroèení
limitních koncentrací zneèiš•ujících látek. V dalším stupni pøípravy stavby orgán
ochrany ovzduší požaduje øešit vìtrání všech parkovacích ploch jako nucené
s odtahem znehodnoceného vzduchu nad støechu navrhovaného objektu.
Orgán ochrany pøírody MHMP požaduje za úèelné další posouzení zámìru v procesu
dle zákona è. 100/2001 Sb. z následujících dùvodù:

. Dendrologický prùzkum (pøíloha è. 7 oznámení) není dostateènì podrobnì
zpracován. Vyhodnoceny jsou pouze døeviny urèené ke kácení. Ostatní
døeviny, které se nacházejí v tìsné blízkosti stavby jsou pouze vyznaèeny
v situaci a nejsou vyhodnoceny.

. Navržená ochranná opatøení (pøíloha è. 9 oznámení) jsou nedostateèná.
Døeviny, které mají zùstat zachovány se nacházejí cca 5 m od stìny budovy,
navíc stìna objektu v úrovni 2.nadzemního podlaží je pøedsunuta o cca 1,5 m
oproti pùdorysu 1. nadzemního podlaží a zasahuje nebo v budoucnu bude
zasahovat do korun zachovávaných stromù.

. Realizace zakládání stavby, která bude mít 3 podzemní podlaží, zcela jistì
zasáhne do koøenového prostoru stromù.

. Oznámení zmiòuje možnost založení lehké protihlukové stìny mezi místem
stavby a stávajícími obytnými domy. V textu a pøílohách není dále doøešeno,
zda by se realizace tohoto opatøení mohla dotknout stávající zelenì.

. V místì vjezdového rondelu dojde ke kácení zelenì (8 ks). V oznámení je
však možnost náhradní výstavby pouze naznaèena, není uveden poèet novì
vysazovaných stromù.

. Realizací 345 parkovacích míst ubude "potøeba" venkovních stání. Nabízí se
zde možnost umístìní vìtšího poètu stromù do zpevnìných ploch nebo pøímá
náhrada alespoò èásti této plochy rostlým terénem.

. Terénní prùzkum, který byl proveden zaèátkem prosince nemohl plnì
postihnout všechna hodnocená kriteria souhrnného vyhodnocení stromù, a to
vzhledem k absenci olistìní.

Orgán ochrany pøírody doporuèuje vypracovat variantní øešení umístìní stavby
v ploše OV (všeobecnì obytné) - napø. jejím posunutím smìrem k ulici Tupolevova,
tak aby byla dodržena vzdálenost 8m od paty kmene zachovávaných stromù.
Z hlediska nakládání s chemickými látkami a pøípravky a z hlediska myslivosti nemá

pøipomínek.

Vodoprávní oddìlení OZP MHMP upozoròuje na skuteènost, že je nutné:
. uvést jakým zpùsobem budou likvidovány srážkové vody bìhem výstavby,
. pøedložit souhlas správce toku, do kterého ústí deš•ová kanalizace.

Èeská inspekce životního prostøedí považuje pøedloženou dokumentaci za

dostateènì zpracovanou.
Z hlediska ochrany ovzduší a z hlediska odpadového hospodáøství nemá

pøipomínky.

tel.: +420-236 001 111
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Z hlediska ochrany vod a ochrany pøírody doporuèuje v rámci geologicko-
prùzkumných prací ovìøit možnost vsakování pøívalových deš•ových vod do podloží
pásù zelenì. ÈIŽP dále dodává, že by likvidace ropných látek z možných úkapù
parkujících vozidel mìla probíhat v souladu se zákonem è. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích.

Letòanská ekoiniciativa považuje pøedložené oznámení za nedostateènì
zpracované a ve svém vyjádøení vznesla následující pøipomínky:

. umístìním navrhovaného objektu dojde k negativnímu ovlivnìní obyvatel
ulice Tupolevova (zejména domy Tupolevova 502-504),

. dojde ke zvýšení frekvence automobilové dopravy v lokalitì,

. obrátkovost parkovištì bude vyšší, než uvádí oznámení,

. dopravní napojení pøes køižovatku zatíží již v souèasné dobì negativnì
dotèené životní prostøedí v zájmové území,

. navrhovaný objekt bude mít negativní vliv na rozhledové pomìry obyvatel,

. kácením 8 ks døevin dojde k úbytku zelenì, pøièemž zájmem obyvatel je
naopak její rozšiøování,

. demolièní a stavební práce negativnì ovlivní životní prostøedí v lokalitì,

. dojde ke zhoršení stavu ovzduší v zájmové lokalitì a to nejen v dobì
výstavby, ale i v dobì provozu,

. konstatování, že "zámìr stávající stav nezhorší, ale z hlediska hlukové zátìže
naopak zlepší" není relevantní,

. oznámení neodpovídá na otázku, jaký bude mít stavba vliv na zdraví obyvatel
v zájmové lokalitì,

. dojde ke zvýšení hladin hluku, prašnosti a úbytku zelené plochy, což bude mít
negativní vliv zejména na skupinu obyvatelstva - "nemotoristy", kteøí nebudou
vnímat kladný vliv zámìru - pokrytí deficitu parkovacích stání v lokalitì,

. oznámení nekvantifikuje, jak velká èást obyvatel obytné zástavby panelového
domu v ulici Tupolevova bude negativnì ovlivnìna stínícím efektem
navrhovaného zámìru,

. v oznámení není dokladován vliv odstupových vzdáleností projektované
budovy na obyvatele - ztráta hloubky prostoru, zastínìní západu slunce,
zastínìní vizuálních vjemù.

Pøíslušnému úøadu bylo po lhùtì urèené k vyjádøení zasláno vyjádøení Letòanského
obèanského sdružení s pøiloženým zápisem z èlenské schùze konané 3.3.2004 a
stanovisko Rady mìstské èásti Praha 18 k oznámení zámìru.
Letòanské obèanské sdružení ve svém stanovisku reaguje na vyjádøení HMP,
které odkazuje na "Lokalizaèní urbanistickou studii na výstavbu veøejných
hromadných garáží - lokalita 181 Praha 18 - Tupolevova", zpracovanou v listopadu
2003, která je nyní ve fázi jejího projednávání a schvalování. Letòanské obèanské
sdružení vznáší ke zmiòované lokalizaèní studii nìkolik nesouhlasných pøipomínek a
s celkovým navrhovaným øešením zásadnì nesouhlasí.
Letòanské obèanské sdružení v závìru svého vyjádøení dává pøednost investiènímu
zámìru garážového obytného domu JUNION, který by za pøedpokladu splnìní
urèitých podmínek (napø. zachování odborné péèe o stávající zeleò, založení nové
výsadby v pøedmìtné lokalitì, nezatìžování dané lokality stavebním ruchem nad
rámec pøijatelnosti a pøednostní nabídka parkovacích stání pro obyvatele okolních
domù) neznamenal výrazný negativní vliv na životní prostøedí a souèasnou kulturu
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bydlení, jakoby tomu bylo v pøípadì realizace návrhu podle výše uvedené lokalizaèní
urbanistické studie.

Rada mìstské èásti Praha 18 se rovnìž zabývala vyjádøením HMP k oznámení
zámìru a vyjádøením orgánu ochrany veøejného zdraví, které upozornilo na možné
pøekroèení hlukové hranice pro byty s fasádou smìrem k Tupolevovì ulici.
Rada mìstské èásti pochybuje o praktické realizovatelnosti a ekonomické
odùvodnìnosti návrhu uvedeného v Lokalizaèní urbanistické studii na výstavbu
veøejných hromadných garáží - lokalita 181 Praha 18 - Tupolevova. Rada mìstské
èásti uvádí, že varianta garážového obytného domu na požadavky mìstské èásti
reaguje a byla s orgány mìstské èásti konzultována a projednávána.
Rada mìstské èásti bere na vìdomí úpravu projektu dle požadavku orgánu ochrany
veøejného zdraví a dále konstatuje, že pøedložené øešení umožòuje následnì øešit
druhou polovinu v souladu se zpracovanou lokalizaèní urbanistickou studií vèetnì
pìší prostupnosti a návaznosti na okolí.

Pøíslušný orgán prostudoval obdržená vyjádøení a uplatnìné pøipomínky konzultoval
s oznamovatelem a zpracovatelem oznámení EIA. Jednání se zabývala zejména
pøipomínkami, které mají pøímou souvislost s hodnocením vlivù stavby na životní
prostøedí. Jedná se zejména o následující problematiky:

1) problematika hlukové zátìže v pøedmìtném území
2) problematika náhrady a ochrany stávající zelenì
3) problematika posouzení vlivù zámìru na zdraví obyvatel
4) problematika oslunìní a osvìtlení stávajících obytných domù

Oznamovatel pøíslušnému úøadu pøed zpracováním závìru zjiš•ovacího øízení
pøedložil následující doplòující materiály:

- návrh úpravy dokumentace novostavby JUNION dle požadavkù orgánu
ochrany veøejného zdraví,

- doplnìní závìrù rozptylové studie - posouzení vlivù na obyvatelstvo,
- studie osvìtlení a oslunìní.

ad 1)
Nový návrh zaznamenal oproti pùvodnímu návrhu nìkolik zásadních zmìn:

. poèet bytù byl snížen (69 bytù oproti pùvodním 105),

. všechny byty jsou orientované smìrem na východ, tzn. do obytné ulice, nikoli
do ulice Tupolevova,

. do ulice Tupolevova je orientovaná chodba a kuchyò, která je osvìtlená
pomocí prosklené stìny ze sklenìných tvárnic (pøi dvojitém zasklení mají
útlum 2 x 40 dB),

. poèet parkovacích podlaží byl snížen (tøi podlaží oproti pùvodním ètyøem, 249
parkovacích stání oproti pùvodním 345).

Toto upravené øešení bylo odsouhlaseno vedoucí oddìlení hygieny komunální
poboèky Praha-sever.

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha I
E-mail: ozp@cityo•prague.cz

tel.: +420-236001 111
fax: +420-236 007 074



-7-

Ke koneènému vyjádøení bude orgánu ochrany veøejného zdraví pøedložena
upravená dokumentace a hluková studie s dokladem, že budou dodrženy hygienické
limity dle požadavkù Naøízení vlády è. 502/2000 Sb.

ad 2)
Pøedložený variantní návrh garážového obytného byl upraven též z architektonického
hlediska. Cílem upraveného návrhu bylo minimalizovat negativní ovlivnìní stávajících
vzrostlých stromù. Dle požadavkù orgánu ochrany pøírody a krajiny byla provìøena
možnost posunutí objektu západním smìrem do ulice Tupolevova. Vzhledem
k existenci inženýrských sítí, zejména teplovodu, bylo od této varianty z technických
dùvodù upuštìno.
Druhé nadzemní podlaží orientované východním smìrem ke stávajícím obytným
objektùm je novì navrženo jako ustupující, èímž by mìla být zajištìna minimální
deformace koruny stromù v dalších letech.
Ochrana stromù na staveništi musí být provedena vzhledem k malé odstupové
vzdálenosti od paty jejich kmene zvláš• citlivým zpùsobem (pažený výkop) a
v souladu s pøíslušnou normou. Realizace zakládání stavby musí být provedena
s ohledem na minimální možné poškození koøenového systému zachovávaných
stromù.
Z konzultací s oznamovatelem dále vyplynulo, že náhrada za kácené døeviny bude
provedena na základì požadavkù mìstské èásti Praha 18 a na náklady
oznamovatele (investora). Za tímto úèelem bude v navazujícím øízení vytipováno
nìkolik lokalit v blízkém okolí navrhovaného zámìru, které budou vhodné
k provedení kvalitních vegetaèních úprav. Koncepce tìchto vegetaèních úprav bude
pøedložena orgánu ochrany pøírody MHMP k posouzení.
V rámci navazujících øízení bude orgánu ochrany pøírody pøedložen nový
dendrologický prùzkum se souhrnným vyhodnocením všech stávajících døevin ve
vegetaèním období.

Ad 3)
Pøíslušnému úøadu bylo pøedložen doplnìk rozptylové studie zpracovaný
autorizovanou osobou Ing. Rùženou Šináglovou, zabývající se hodnocením vlivu
emitovaných látek na obyvatele v okolí navrhované stavby. Cílem této studie bylo
zjistit:

- jakým koncentracím základních zneèiš•ujících látek v ovzduší jsou vystaveni
obyvatelé, žijící v zájmové lokalitì za stávajícího stavu zatížení prostøedí a
porovnat, jak se tato situace zmìní po zprovoznìní garážového obytného
domu JUNION

- jaká rizika pro obyvatele Letòan mùže tato zmìna situace ve zneèištìní

ovzduší pøinést.
Pøedložená studie ve svém závìru konstatuje, že obyvatelé žijící v zájmové lokalitì
nejsou vystaveni takovým koncentracím zneèiš•ujících látek, které by pro nì
pøedstavovaly významné riziko zdravotních potíží a to ani za stávajícího stavu
zatížení ani po realizaci zámìru.
Studie dále konstatuje, že emise z vyvolané dopravy, která bude souviset
s provozem stavby garážového obytného domu JUN ION, nebudou pro obyvatele
znamenat zmìnu této situace, nebo• zásadnì neovlivní souèasnou imisní
charakteristiku lokality. Zmìna celkových koncentrací ovzduší zneèiš•ujících látek
nebude natolik významná, aby znamenala zvýšení rizika toxického pùsobení tìchto
látek na obyvatele a to ani pro nejcitlivìjší èást populace.

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-236001 111
fax: +420-236 007 074
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Ad 4)Pøíslušnému úøadu a Hygienické stanici hl.m.Prahy, poboèce Praha - sever byla

pøedložena studie osvìtlení a oslunìní zpracovaná Architektonickou kanceláøí Køivka

s.r.o.
Z pøedložené studie vyplývá, že výstavbou nového objektu garážového obytného
domu JUNION nebude porušeno minimální oslunìní stávajících obytných objektù dle
vyhlášky è. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Minimální doba oslunìní v dobì 1. bøezna, kdy nastává jarní rovnodennost, je 2 hod

a 30 min (normový požadavek je 2 hod).
Navrhovaný objekt garážového obytného domu JUNION dle pøedložené studie také

splòuje požadavky na minimální oslunìní.

Ostatní vznesené pøipomínky jsou øešitelné v navazujících øízeních.

~~
Zámìr "Garážový obytný dùm JUNION, Praha-Letòany" naplòuje dikci bodu 1 0.6,
kategorie II, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní
prostøedí. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož
cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základì provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru

že zámìr

"Garážový obytný dùm JUNION, Praha - Letòany"

posuzovánnebude

podle citovaného zákona a v navazujících øízeních je nezbytné zohlednit výše
uvedené pøipomínky a dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì
kompenzaci nepøíznivých vlivù navržená v oznámení.
Též je nutné respektovat dohodnuté úpravy zámìru, vzešlé z konzultací pøed
vydáním závìru zjiš•ovacího øízení.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní
správy, ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

MaglstrAt nf. m~ Prah~
odbor !fvotnfho proltrodi
Mariánsk' n*n1 2
orsha 1 '61

JUDr. Hele~~ Š o v á
øeditelka odboru
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Pøílohy: vyjádøení hlavního mìsta Prahy
vyjádøení mìstské èásti Praha 18
vyjádøení Ministerstva zdravotnictví
vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy
vyjádøení odboru životního prostøedí
vyjádøení vodoprávního oddìlení OZP MHMP
vyjádøení Èeské inspekce životního prostøedí
vyjádøení Letòanské ekoiniciativy
vyjádøení Letòanského obèanského sdružení
vyjádøení Rady mìstské èásti Praha 18

Sidlo: Mariánské nárnìsti 2, 110 O 1 Praha I. v

PracovIštì: Rásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp(Q)cityo•prague.cz

tel.: +420-236001 III
fax: +420-236 007 074
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Vyjádøení hlavního mìsta Prahy k oznámení zámìru "Garážový obytný dùm
JUNION, Praha - Letòany", podle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na
životní prostøedí

Vìc:

Podklady

Pøedmìtem zámìru je nová výstavba garážového obytného domu JUNION
s malometrážními byty ve tøech podlažích a garážovými stáními, která jsou umístìna ve
tøech podzemních a jednom nadzemním podlaží Daná lokalita se nachází uvnitø souèasnì
zastavìného území v k.ú. Letòany, na západním okraji sídlištì Letòany, severnì od ul.
Bukovecké, pøi ul. Tupolevova.

V navrhovaném objektu bude celkem 105 malometrážních bytù umístìných ve 2. až 4. NP.
Souèástí objektu je ètyøpodlažní parking v 1. NP - 3. pp o celkové kapacitì 345 stání.

Celková zastavìná plocha bude 2 270 m2. Dopravnì bude objekt napojen pøes køižovatku
Bukovecká - Tupolevova na komunikaci Tupolevova. V navrhovaném objektu je navržena

restaurace.

Vyjádøení hlavního mìsta Prahy k oznámení zámìru "Garážový obytný dùm JUN ION,
Praha - Letòany", dle zákona è. 100/2001 Sb.

Z hlediska umístìní a kapacity konstatujeme, že oznámení zámìru na výstavbu
garážového objektu s malometrážními byty v sídlišti Letòany pøi ulici Tupolevovì obsahuje
funkce, které jsou formálnì v souladu s funkèním využitím OV {všeobecnì obytné) podle
platného ÚPn hl. m. Prahy. Pro území sídlištì byla však zpracována v roce 2001 podrobnìjší
studie regenerace sídlištì, ve které je na pøedmìtném pozemku navržen garážový objekt o
vyšší kapacitì parkovacích stání a s plochami pro nebytové vybavení sídlištì - s podílem

ploch pro služby, administrativu a veøejné vybavení. Tyto aktivity by vnesly do sídlištì
nabídku nových pracovních míst a zámìr by dùraznìji øešil deficit parkování na sídlišti. Navíc
by parter s obchody a službami objektu pøispìl k oživení Tupolevovy ulice jako mìstského
bulváru, kterým by se mìl stát v rámci regenerace.

V oznámení je navrhovaná budova oznaèena jako protihluková bariéra pro stávající
obytnou zástavbu sídlištì, umís•uje však byty tìsnì k velmi zatížené komunikaci Tupolevovy
s èástí bytù s okny pouze k této ulici. Ochrana proti hluku je øešena pevným neotvíravým
zasklením všech oken, což k pohodì uvnitø bytù rozhodnì nepøispìje.

Upozoròujeme, že kombinace kapacitních hromadných garáží a bydlení je nevhodná-
Nárokovaný poèet 105 parkovacích stání pro bytovou èást výraznì odebírá z poètu nutného
pro zajištìní parkovacích míst pro stávající zástavbu pøi narùstajícím trendu množství aut na
domácnost. Vstupní podlaží zajiš•uje pouze parkovací místa, není øešeno jeho napojení na
okolní parter a jeho provázanost s okolím východním i západním smìrem. Požadované
nároky na vybavenost nejsou øešeny.

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
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V souèasné dobì je zpracována a odevzdána Lokalizaèní urbanistická studie na
výstavbu veøejných hromadných garáží -lokalita 181 Praha 18 - Tupolevova (listopad
2003), nyní probíhá fáze jejího projednávání a schvalování Tato studie pro pøedmìtné
území navrhuje polyfunkèní objekt hromadných garáží s využitím pøízemí pro vybavenost,
s pasážemi napøíè objektem. Objekt je rozdìlen na dvì èásti se spoleènou vjezdovou
rampou. Prostor mezi stávajícími obytnými domy a HG je zklidnìn a navržen mìstský parter
se zelení. Ve vazbì na sídlištì jsou zajištìny péší prùchody pøízemím HG. Objekt je navržen
04 NP s kapacitou 430 stání. (výhled 880 stání s možností parkování na støeše).

Aby nedošlo k disproporci mezi potøebami parkování souèasných obyvatel sídlištì a
nabídkou parkovacích stání v novém garážovém obytném domì, hlavní mìsto Praha
doporuèuje, aby zámìr byl uveden do souladu se schválenou lokalizaèní studií.

Z pøedloženého oznámení vyplývá, že návrh garážového bytového domu tak, jak je
pøedložen k posouzení, zastavuje pouze polovinu z pøedpokládaného zastavìného území a
svým urbanistickým øešením neodpovídá požadavkùm kladeným na pøedmìtné území.

Z akustického hlediska konstatujeme, že pøedložené oznámení se zabývá hlukem
z mobilních zdrojù v denní i noèní dobì. Pro fázI výstavby objektu JUN ION je výpoèet
hlukového stavu proveden zjednodušeným zpùsobem. V další fázi projektové pøípravy
zámìru je tøeba provést výpoèty hlukového stavu po dobu výstavby v samostatných fázích,
tj. zejména samostatnì pro fázi demolice a samostatnì pro fázi zemní práce a pøípadnì i pro
vlastní výstavbu (u této fáze je však pøedpoklad splnìní limitù).

Z hlediska ochrany ovzduší konstatujeme, že zámìr stavby garážového obytnéno domu
JUN ION obsahuje rozptylovou studii vypracovanou podle metodiky SYMOS. Do
inventarizace zdrojù zneèištìní nejsou zahrnuty všechny zdroje, ani pøenos zneèištìní ze
sousedních uzemí. Imisní situace pøedpokládaného provozu garážového obytného domu je
popsána pro 5 referenèních bodù, což je vzhledem k blízkosti obytné zástavby nepostaèující.

Požadujeme vypracování nové a podrobné rozptylové studie. která prokáže, ze pro
navrhovanou a stávající obytnou zástavbu nebude docházet k pøekraèování limitù podle
zákona o ovzduší 86/2002 Sb.

Z hlediska mìstské zelenì výstavba garážového objektu bude realizována v polyfunkèním
území OV (všeobecnì obytné). Na této ploše není stanovena míra využití území; tudíž není
stanoven ani koeficient zelenì.

Dle dendrologického prùzkumu je možné konstatovat, že ze stávajících'døevln budou
odstranìny 4 mladé perspektivní stromy (stáøi 10 - 20 let) a 4 keøe. Z hlediska zelenì zámìr

výstavby garážoveho domu není v rozporu s platným územním plánem hl. m. Prahy. Za
døeviny, které budou zlikvidovány v dùsledku stavby, požadujeme v rámci sadových úprav
vytvoøit adekvátní náhradu.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny nemáme k posuzovanému zámìru námitek, nejsou
zde žádné limity bránící jeho realizaci. Likvidace 4 stromù a 4 keøù Je akceptovatelná., jde
vesmìs o mladší jedince, budou nahrazeny v rámci nových výsadeb. Koncepci saïových
úprav doporuèujeme stanovit již v prùbìhu územního øízení, konkrétní projekt postaèí
zpracovat až ve fázi stavebního povolení.

Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu konstatujeme, že v souèasné dobì se
na dotèených pozemcích nachází oplocené hlídané parkovištì s povrchem ze
zatravòovacích panelù, které je od veøejného parkovištì v západní èásti oddìlené zeleným

2



pásem se stromoøadím a keøovým patrem. Pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány
jako ostatní, zastavìné a jiné plochy a nejsou souèástí ZPF.

Z geologického hlediska konstatujeme, ze k pøedloženému oznámení nemáme zásadní

výhrady a lze ho akceptovat.
V oznámení jsou popsány geologické a hydrogeologické pomìry pøedmìtné lokality.

Z hlediska surovinových zdrojù nejsou v zájmovém území registrována žádná ložiska
nerostných surovin, dobývací prostory ani chránìná ložisková území. Navrhovaná výstavba
nevyvolá zmìny v hydrogeologickém režimu podzemních vod. .

V dalším stupni projektové dokúmentace je nutno realizovat podrobný inženýrsko-
geologický prùzkum a prùzkum radonového indexu lokality.

Z hlediska hospodaøení s odpady konstatujeme, že pøedmìtná kapitola je zpracována
v dostateèném rozsahu, uvádí množství i výèet odpadù z výstavby i provozu zaøízeni vèetnì
výkopových zemin, kterých bude z veškerého odpadu nejvíce (32 000 t) Nakládání
s odpadem je zmínìno jen vobecné rovinì, kapitola však obsahuje požadavek na

pøednostní využití odpadu. V následném stupni projektové pøípravy doporuèujeme
zneškodòování odpadu popsat podrobnìji.

Z dopravního hlediska máme k pøedloženému návrhu tyto pøipomínky:

V oznámení je uvedeno, že funkce v navrhovaném objektu nárokují dle vyhlášky è.26/1999
Sb. hl m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze 105 stání,
výstavbou objektu dojde k úbytku 88 stání na dnešním parkovišti. Pro potøeby stávající
zástavby a pøípadné byty v nových nástavbách zùstane tedy z celkové kapacity
navrhovaných garáží 152 stání Vzhledem k tomu, že navrhovaný objekt se nachází
v lokalitì navržené jako významná územní rezerva k øešení deficitních potøeb dopravy v klidu
ze stávající obytné zástavby sídlištì Letòany a poèítá se na ní s výstavbou objektu
kapacitních hromadných garáží. Pro krytí deficitu potøeb dopravy v klidu je kapacita
parkovacích podlaží v navrhovaném objektu, urèená pro okolní zástavbu, nedostateèná.

Upozoròujeme, že v rámci "Lokalizaèní studie na výstavbu veøejných hromadných
garáží na území hl. m, Prahy" (zprac.VHE ,a spol.-11/2003) je v pøedmìtném území, jehož je
daná lokalita souèástí, navržen objekt hromadné garáže o kapacitì 634 stání pro potøeby
okolní zástavby. V rámci projektu regenerace sídlištì Letòany bylo uvažováno s kapacitou

ještì vyšší.
Z uvedených dùvodù požadujeme návrh objektu upravit ve prospìch vìtšího poètu

stání pro stávající obytnou zástavbu v pøilehlem území na úkor navržených nových bytových

jednotek.
Návrh objektu na ploše dnešního parkovištì musí vycházel z výsledného øešení celé

lokality se zohlednìním sledované pìší prostupnosti územím v západovýchodním smìru.
Výsledné øešen~ lokality zahrnující území vymezené ul. Tupolevovou, Bukoveckou, a
stávajícími panelovymi obytnými objekty musí být k upravenému návrhu objektu doloženo a
øádnì projednáno. ..

Navrhovaný vjezd do parkovacích podlaží objektu je na' veøejnou komunikaèní sí•
napojen v provoznì nevhodném místì, a proto je tøeba návrh z tohoto hlediska rovnìž

upravit.

Z hlediska zásobování vodou konstatujeme, že navržené øešení zásobování vodou
neovlivòuje negativnì životní prostøedí, není v rozporu s platným ÚPn hl. m. Prahy.
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Z hlediska odkanalizování a vodních tokù konstatujeme, že oznámení je zpracováno
v dostateèném rozsahu. Øešené území leží na západním 'okraji sídlištì Letòany u ulice
Tupolevova v povodí Tøeboradického potoka, který je levostranným pøítokem Mratínského

potoka.
V místì plánované výstavby je vybudována veøejná oddílná kanalizace. Splaškové

vody budou svedeny do mìstské kanalizace ON 300 v ulici 8ukovecká. Technologické
odpadní vody nebudou stavbou produkovány. Deš•ové vody budou svedeny do deš•ové
kanalizace ON 300 jejíž místní páteøní øad probíhá v západní èásti parkovištì a do které je
odvodòováno souèasné parkovištì. Èást této stoky bude nutno pøeložit. Na lokalitì nejsou
vzhledem k výskytu nepropustných sprašových hlín vhodné podmínky pro vsak srážkových
vod. Nárùst odvodòované plochy je cca 10 % Navýšení maximálního odtoku bude cca 5,25
I/s.

Upozoròujeme, že v pøedloženém oznámení se pøi výpoètu množství deš•ových vod
vychází z intenzity návrhového deštì 210 I/s x ha. Pro oddílný kanalizaèní systém, v jehož
povodí navrhovaná stavba leží se má vycházet z hodnoty 160 I/s x ha (Mìstské standardy
vodárenských a kanalizaèních zaøízení na území hl. mìsta Prahy, které byly schváleny
usnesením Rady zastupitelstva hl. m. Prahy è. 0479 ze dne 2.4.2002.). Zvýšení maximálního
odtoku deš•ové vody bude tedy nižší.. .než je uvedeno v oznámení Navržené øešení není
v rozporu s platným ÚPri hl. mìsta Prahy. Pøi realizaci staveb je nutné respektovat
a realizovat navržená ochranná opatøení v oddílu O.IV.

Z hlediska zásobování teplem konstatujeme, že k navrženému zpùsobu zásobování
teplem ze soustavy CZT Pražské teplárenské, a.s. nemáme z hlediska vlivu na životnl
prostøedí pøipomínek. Místo a podmínky napojeF1í je nutno projedna• s provozovatelem
tepelné sítì Pražskou teplarenskou, a.s.

Západnì od navrhovaného garážového obytného domu je v tìsné blízkosti plánované
výstavby veden stávající horkovodn í rozvod 2 x ON 150, který je nutno vèetnì jeho
ochranného pásma 2,5 m dle zákona è,458/2000 Sb. respektovat.

Z hlediska telekomunikací a zásobování zemním plynem konstatujeme, že
k pøedloženému oznámení nemáme pøipomínky. Návrh není v rozporu s platným ÚPn hl.m.

Prahy

Vzhledem k pøipomínkám a nedostatkùm formulovaným ve vyjádøení hlavní mìsto Praha
doporuèuje, aby zámìr byl dále posuzován podle zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivù na životní prostøedí.

RNDr. MYloš G~egar

Vážená paní
JUDr. Helena Dobiášová
øeditelka alP MHMP
zde
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Magistrát hl. m. Prahy
Odbor životrúho prostøedí
JUDr. Helena Dobiášová
Øásnovka 8
11015 Praha 1Identifikaèní údaje zpracovatele PoÈtI .loliI
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I OZP I VII EIA~2:1~r " V Praze dne 9. února 2004

Stanovisko MÈ Praha 18 jako dotèeného samosprávního celku k zámìru
obytný dùm JUNION, Praha - Letòany" "Garážový

Vážená paní øeditelko,

za MÈ Praha 18 vydávám pro úèely zjiš•ovacího øízení ve smyslu zákona è.l00/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životIú prostøedí (ETA), k zámìru výstavby "Garážový obytný dùm
JUN/ON, Praha - Letòany" na pozemku è. parc. 629/138, 629/252, 629/251 k. ú. Leblany,
na základì usnesení Rady MÈ è. 394/15/03 stanovisko:

Za MÈ Praha 18 souhlasím se zámìrem výstavby "Garážový obytný dum JUN/ON, Praha -
Letòany" na pozemku è. parc 629/138, 629/252, 629/251, k. ú. Leblany.

S pozdravem

Mìstská èást Praha 18 - Letòany, Bechyòská 639, PSÈ 19900, IÈO 231321
Tel.: 284 028 111.120. Fax.: 284 028 221, e-mail: letnany~letnany.cz

Starosta mìstské èásti
Bechyòská 639

~~~-~- L~!~~DY,. PBU99 DíL.



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81

MAGISTRÁT hlavnilio m6sta PRAl'" I
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Hlavní È.j. uvedené na samolepícím šti'.ku pod èarovým k..de.n
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Identifikaèní údaje zpracovatele

MZDRP00_Q~QA-
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Poèet list», .~ ' h 'h ì P ahMagístrat avru O m sta r y
Poèctpiu1UDr. Hele a Dobiášová

v oru životního prostøedí

Mariánské nám. 2
11001 Praha 1

/";:;::

MHM
OZPN

Vìc: Posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona è.
zjiš•ovacího øízení zámìru zaøazeného v kategorii II.

V Praze--dne:
26. 1.2004

Vyøj:liuje;--
MUDr. Peterková

-- - Na§e ~- --

HEM-3212-14.1.04/1044

100/2001 Sb. - zahájení

Obdrželi jsme od vás kopii oznámení podle pøílohy È. 3 k zákonu è. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, o
podrobení zámìru "Garážový obytný dùm JUNION, Praha - Letòany" zjiš•ovacímu øízení
podle § 7 zákona. "'-

Požadujeme, aby v tomto pøípadì bylo z hlediska znalosti místních pomìrù pøi
posuzování stavby podle zákona è. 100/2001 Sb. respektováno stanovisko místnì pøíslušného
orgánu ochrany veøejného zdraví (Hygienická stanice hl. m. Prahy).

'-,-

RNDr. Karla Øíhová
øeditelka odboru

hygieny a epidemiologie
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""..-'- Poèel pøfioh
Vaše è.j MHMP-
Naše è.i :

Praha 5.2.2004
Vyøizuje: Dr. Zárubová

Vìc: Garážový obytný dùm ruNlON, Praha 9 - Letòany.
vyjádøení k dokumentaci vlivù zámìru na životní prostøedí podle zákona è. 100/2001 Sb

Podáním ze dne 16.1.2004 jsme obdrželi dokumentaci vlivù stavby "Garážový obytný
dùm JUNION" , Praha 9 - Letòany na životní prostøedí, který je projednáván dle zákona è.
100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zá-
konù. Investorem stavby je GORDION, s.r.o., Kolmá 6, Praha 9 - Vysoèany. Zpracovatel a
koordinátor dokumentace je RNDr. Zbynìk Alinèe, akustickou studii vypracoval ing. jiøí Krá-
líèek - AKUSTPROJEKT, Doležalova 1056, Praha 9.

Jedná se dùm se 105 malometrážními byty ve tøech podlažích s 345 parkovacími stáními
ve 4 podlažích. Stavba je navržena na pozemku pøiléhajícím tìsnì k ulici Tupolevova
v LetòaneM-oKna Dyru- smìrem do této ulice j sou stínìna uzavøenou lodžií
s neotevíratelnými okny. Pøívod a odvod vzduchu do lodžie každého bytu bude pøes tlumené
prùvìtrníky. Toto øešení bylo zvoleno vzhledem k tomu, že ulièní fasáda je zasažena hlukem
z dopravy na této ulici.

Z hledisek, které chrání orgány ochrany veøejného zdraví podle zákona è. 258/2000 Sb., o
ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, se stavbou obytného
garážového domu nes o u h I a s í m.

Pozemek urèený pro výstavbu je ovlivnìn hlukem z dopravy na ulici Tupolevova, který
výraznì pøekraèuje hygienické limity pro hluk pro denní i noèní dobu ve venkovním pro-
støedí staveb, tj. LAeq,T = 60/50 dB, což odporuje požadavkùm Naøízení vlády è. 502/2000 Sb.
Místo pro uvažovanou stavbu je z tohoto hlediska nevhodné, protože výstavbou nového chrá-
nìného objektu by prokazatelnì došlo i k navýšení poètu obyvatel exponovaných nadmìrným
hlukem.

Pro úplnost uvádím, že navrhované øešení vìtrání bytù orientovaných do ulice Tupolevova
je v rozporu i s požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj è. 137/1998 resp. vyhláš-
ky hlavního mìsta Prahy è. 26/1999. Jdaf •A '"

MUDr. Vladimíra Zárubová
vedoucí oddìlení hygieny komunální

poboèky Praha-sever

iygienlcká stanice hl. m. Prahy
poboèka Praha-SEVER

Mìšická 646, 190 21 Praha 9
tel 2RR AA~ nn1

~
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Magistrát hlavního mìsta r~hy n
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HLA VNt MÌSTO PRAHA
MAGISTRAT HLA VNtHO MÌST A PRAHY

ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDt

MHMP-OZP
odd. posuzování vlivù na ŽP

- zde -

Datum
23.1.2004

Vyøizuje/linkaVáš dopis zn. È.j.
MHMP-OOO379/2004/001/0ZPNI

Vìc: Vyjádøení odboru životního prostøedí MHMP jako dotèeného orgánu státní správy dle §
6 odst.3 a odst.4 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, k oznámení pøipravovaného zámìru

Odbor životního prostøedí Magistrátu hl.m. Prahy vydává pro úèely øízení dle zákona
è. 100/2001 Sb., ke shora uvedené akci stanoviska dotèených orgánù:

1. Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdniho fondu: Ing.Nìmeèková
Námi chránìné zájmy nejsou dotèeny.

2. Z hlediska lesù a lesního hospodáøství: Ing.Nìmeèková
Námi chránìné zájmy nejsou dotèeny.

3. Z hlediska nakládání s odpady: Ing. Macura
Podle tabulky è. 15 na str. È. 20 bude nejvìtší množství odpadu vznikajícího pøi výstavbì
tvoøit odpad 17 05 04 zemina a kamení v množství 32 000 t. V další fázi projektové
dokumentace požadujeme upøesnit využití tohoto odpadu.
Z hlediska zájmù chránìných zákonem o odpadech nepožadujeme pokraèovat v procesu

EIA.

4. Z hlediska ochrany ovzduší: Ing. Vyšínová 21.1.2004
Cílem pøedloženého zámìru je výstavba samostatnì stojícího bytového objektu s garážemi,

obsahující 3 pp a 4 NP (1. pp je pod terén zapuštìno pouze èásteènì). Dispoziènì je objekt
rozdìlen na èást obytnou (2.NP- 4. NP-105 malometrážních bytù) a èást, která má sloužit
k parkovaní automobilù (3. PP-1. NP - 345 parkovacích stání).
Pro parkování automobilù je v objektu navrženo celkem 345 parkovacích stání (PS), z toho
88 parkovacích stání má vykrýt úbytek parkovacích míst zaniklých v souvislosti se stavbou
pøedmìtného objektu (navrhovaný objekt má být situován na pozemku, kde je nyní hlídané
parkovištì), 105 PS je pøedbìžnì uvažováno pro øešení potøeb dopravy v klidu
navrhovaného objektu, 90 PS má být využito pro øešení potøeb dopravy v klidu nástaveb,
plánovaných na okolních panelových domech. Zbylá parkovací stání mají tvoøit rezervu.
Objekt má být komunikaènì napojen na ulici Tupolevovu. Vzhledem ke skuteènosti, že se

jedná o parkovací plochy urèené pro rezidenty a místní obyvatele, je pøedpokládaný objem
vyvolané dopravy uvažován v poètu cca 690 pojezdù dennì.
Vìtrání prostoru garáží ve 2. PP a 3. PP je koncipováno jako nucené s odtahem
znehodnoceného vzduchu nad støechu navrhovaného objektu. Parkovací plochy v 1. PP a 1.
NP (v èásti nad terénem) jsou navrženy jako otevøené, tedy vìtrané pøirozenì.
Zásobování teplem je v pøedloženém zámìru navrhováno napojením na systém CZT.

tel.: +420-2-36 00 42 45
fax: +420-2-36 00 70 74

Sídlo: Mariánské námìstí 2,11001 Praha 1
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1

E-mail: ozp@cityofprague.cz
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Zámìr byl vypracován pouze v jediné variantì øešení.
Objekt je navrhován do tìsné blízkosti pomìrnì frekventované komunikace Tupolevova.
Jedná se o lokalitu imisnì støednì zatíženou, která je charakterizována dle nezávislých
modelových výpoètù A TEM hodnotami prùmìrných roèních koncentrací NO2 do 22 ~g/m3.
Prùmìrné roèní koncentrace benzenu se pohybují okolo 1 ,O ~g/m3.
K posuzovanému zámìru byla vypracována rozptylová studie, která hodnotí vliv provozu
navrhovaného zámìru a jím vyvolané dopravy na zneèištìní ovzduší stávající obytné
zástavby. Hodnocení bylo provedeno v 5-ti referenèních bodech, které byly zvoleny
v místech s nejvìtším pøedpokládaným zneèištìním ovzduší a v místech vyžadující

hygienickou ochranu.
Bodovými zdroji zneèištìní ovzduší jsou v rozptylové studii uvažovány výdechy
vzduchotechniky z podzemních garáží. Jako plošný zdroj jsou uvádìny parkovací plochy (1.
PP a 1. NP), které jsou vìtrány pøirozeným proudìním vzduchu. Mezi hlavní liniové zdroje
jsou zahrnuty komunikace a úseky komunikací v zájmové oblasti s vynucenou intenzitou

dopravy (Tupolevova, Bukovická).
Modelovými výpoèty rozptylové studie byly vypoèteny souhrnné pøíspìvky imisních
koncentrací oxidu dusièitého od všech uvažovaných zdrojù (u liniových zdrojù je uvažována
celková doprava-stávající i vyvolaná). Pøíspìvky prùmìrných roèních imisních koncentrací
NO2 se pohybují v hodnotách do 12,3 ~g/m3. Souhrnné pøíspìvky max. krátkodobých
koncentrací NO2 byly vypoèteny v hodnotách do 90 ~g/m3. V pøedložené rozptylové studii
nebyl hodnocen vliv provozu garáží na vlastní obytnou èást proponovaného objektu.
Orgán ochrany ovzduší konstatuje, ze pøestože v pøedložené rozptylové studii nejsou
hodnoceny pøíspìvky imisních koncentrací zneèiš•ujících látek vzniklé pouze provozem
posuzovaného objektu (uvedeny jsou tzv. souhrnné pøíspìvky tj. vèetnì imisních pøíspìvkù
ze stávající dopravy), lze vzhledem k nízkému imisnímu zatížení lokality pøedpokládat, že
provoz navrhovaného objektu nepovede k pøekroèení limitních koncentrací zneèiš•ujících
látek. Z tohoto dùvodu orgán ochrany ovzduší nepožaduje navrhovaný zámìr posuzovat

v další fázi procesu EIA.
Vzhledem k pøedpokládanému zatížení bytové èásti objektu emisemi z parkujících
automobilù v 1. NP (tyto prostory mají být vìtrány pøirozenì, v pøedložené rozptylové studii
nebyl tento problém hodnocen) požadujeme z hlediska ochrany ovzduší v projektové
dokumentaci k dalšímu stupni pøípravy stavby øešit vìtrání všech parkovacích ploch jako
nucené s odtahem znehodnoceného vzduchu nad støechu navrhovaného objektu.

5. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny: Ing.Nìmeèková
Stavba garážového obytného domu je situována do polyfunkèního území OV-všeobecnì
obytné do prostoru ohranièeného panelovou zástavbou (území èistì obytné-OC) a

ul. Tupolevovou.
K pøedložené dokumentaci Oznámení zámìru podle § 6 zákona è.100/2001 Sb. (dále jen
oznámení) máme tyto pøipomínky:

1. Dendrologický prùzkum, pøíloha è.7 oznámení, není dle našeho názoru dostateènì
podrobnì zpracován. Vyhodnoceny jsou pouze døeviny urèené ke kácení (8 ks).
Ostatní døeviny, které se nacházejí v tìsné blízkosti stavby, jsou pouze vyznaèeny
v situaci (v mìøítku 1 :500) a nejsou vyhodnoceny. Navržená ochranná opatøení (viz
pøíloha È. 9 oznámení -I. Souhrnná zpráva, ochranná opatøení-ochrana stávající
zelenì) jsou nedostateèná. Døeviny, které mají být zachovány, jedná se o pomìrnì
vzrostlé druhy-lípa srdèitá (Tilia cordata) a lípa velkolistá (Tí/ía p/atyphy//a) , se
nacházejí cca 5 m od stìny budovy (viz grafická èást - 3.8. Pøíèný øez, návaznost na

okolní objekty, mìø.1 :250), navíc stìna objektu v úrovni 2.NP (nadzemního podlaží)
je pøedsunuta o cca 1,5 m oproti pùdorysu 1. N P a zasahuje nebo v budoucnu bude
zasahovat do korun tìchto stromù. Též realizace zakládání stavby, která má mít 3
podzemní podlaží, zcela jistì zásadnì zasáhne do koøenového prostoru stromù. Dle
našeho názoru se umístìní i realizace stavby tìchto stromù výraznì dotkne a ohrozí
jejich existenci. Z tohoto dùvodu požadujeme vypracovat variantní øešení umístìní
stavby v ploše OV (napø. její posunutí smìrem k ul. Tupolevovì) tak, aby byla
dodržena vzdálenost 8 m od paty kmene tìchto stromù.

tel.: +420-2-36 00 42 45
fax: +420-2-36 00 70 74

Sídlo: Mariánské námìstí 2, IlO 01 Praha I
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha I

E-mail: ozp@cityofprague.cz
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2. Oznámení na str. 24 zmiòuje možnost založení protihlukové stìny mezi místem

stavby a obytnými domy. V textu a pøílohách není dále doøešeno, zda by se realizace
tohoto opatøení mohla dotknout stávající zelenì.

3. V souvislosti se stavbou dojde v místì vjezdového rondelu ke kácení zelenì (8 ks),
viz pøíloha è.7 oznámení - Dendrologický prùzkum. V oznámení je zmínìna možnost
náhradní výsadby za kácené døeviny, je však pouze naznaèeno možné umístìní
nových stromù v èásti prostoru venkovních parkovacích ploch. Není uveden poèet
novì vysazovaných stromù. Vzhledem k zmiòovanému nedostatku zelenì v lokalitì
(viz text oznámení str. 31) by tento poèet mìl být vyšší, než pouhá poèetní náhrada
za kácené døeviny. Realizací poètu 345 parkovacích stání v objektu (t.j. celkem ve
ètyøech podlažích), která výraznì pøevyšují poèet parkovacích stání potøebných
pouze pro realizovaný objekt (viz str. 9 oznámení - Doprava v klidu), ubude urèitá
"potøeba" venkovních parkovacích míst. Nabízí se zde možnost umístìní vìtšího
poètu stromù do zpevnìných ploch, která prakticky "tvoøí" plochu OV, nebo pøímo
náhrada alespoò èásti této plochy rostlým terénem.

4. Dále pouze pøipomínáme, že terénní prùzkum, který byl proveden zaèátkem prosince,
nemohl plnì postihnout všechna hodnocená kritéria souhrnného vyhodnocení
stromù, a to vzhledem k absenci olistìní.

Vzhledem k tomu, že umístìní a realizace objektu se velmi výraznì dotkne stávajícího
pásu zelenì (délka cca 150 m) a ohrozí fakticky jeho další existenci považujeme další
posouzení zámìru v procesu dle zákona È. 100/2001 Sb. za úèelné a požadujeme jej.

6. Z hlediska nakládání s chemickými látkami a pøípravky: Ing. Macura
Bez pøipomínek.

7. Z hlediska myslivosti:
Bez pøipomínek.

Toto stanovisko není správním rozhodnutím dle zákona è.71/1967 Sb., o správním
øízení, a nelze se tudíž proti nìmu odvolat.

ft 11 !/J l/u.tt2",,--
JUDr. Helena Dob i á š o v á

øeditelka odboru

Maglstr't Prah)
oAtf8d1

tel.: +420-2-36 00 42 45
fax: +420-2-36 00 70 74

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha 1
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 lS Praha 1

E-mail: ozp@cityofprague.cz

odbor !tvo'
Mariánsk~
Pf.ha 1



HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY

ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí

È.j.: MHMP-
0003 79/2004/0ZP/VI/EIA/082-1 /Vac

Adresát: Ing. Vaculová
Odd.posuz. vlivù na ŽP

Vyøizuje/linka: Ing. Kulhánková/4247
Ing. Vítová/4272
Vodoprávní odd.

Datum:
14.1.2004

Vìc: Zahájení zjiš•ovacího øízení zámìru "Garážový obytný dùm JUNION, Praha - Letòany"
zaøazeného v kategorii II, bodu 10.6, pøílohy è.1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na
životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.

Na výše uvedený zámìr máme z vodohospodáøského hlediska tyto pøipomínky

Je nutno uvést jakým zpùsobem budou likvidovány srážkové vody bìhem výstavby
a to v souladu s èlánkem 14 odst. 4 vyhlášky È. 26/1999 Sb., hlavního mìsta
Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním mìstì Praze
(OTTP), ve znìní pozdìjších pøedpisù, který stanovuje, že odvádìní srážkových,
odpadních a technologických vod ze staveništì musí být zabezpeèeno tak, aby se
zabránilo rozmoèení pozemku staveništì vèetnì vnitrostaveništních komunikací,
nenarušovala a nezneèiš•ovala se odtoková zaøízení pozemních komunikací a
jiných ploch pøiléhajících ke staveništi a nezpùsobilo jejich podmáèení.

1

2) Dále je nutný souhlas správce toku, do kterého ústí deš•ová kanalizace.

Na vìdomí:
1) MHMP OZP/IX - spis
2) MHMP OZP/IX - Ku
3) MHMP OZP/IX - Ví

ke zpracování materiálu
k pøepracování
do programu
jednání

Termín:

Pokyny:
k uložení
na vìdomí
k vyøízení
ke zpracování stanoviska
ke zpracování návrhu odpovìdi



~

datum
15.1.2004ÈIŽ? èj.

I/HI/633/04

vyøizuje
Ing. Beroušek

Vaše zndka
\

'-I/Vac

Vìc

Oddìleni odpadového hospodáøstvi:Z hlediska zákona è.l85/2001 Sb., o odpadech, nemáme pøipomínkY. požadavky zákona byly

zohlednìny.

Závìr: Pøedloženou dokumentaci považujeme za dostateènou a nepožadujeme další

posuzování zámìru dle zákona.

Ing. Václav Beroušek
Zástupce m 01 Praha

ÈESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNíHO PROSTØEDí
OBLASTNIINSPEKTORÁT

PRAHA

1
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Magistrát hl.m. Prahy
odbor životního prostøedí
JUDr. Helena Dobiášová, øeditelka
v ,

Rasnovka 8
11000 Praha 1

Vážená paní øeditelko,

vyjadøujeme se tímto k oznámení zpracovanému dle z.è. 100/2001
Sb, o posuzování vlivu na životní prostøedí, pokud jde o stavbu
..Garážoyý obytnÝ dClm JUNION CGOD) na Darcelách D.È. 629/1381
629/252. 629/251 y k.ú. Letòanv", investor: GORDION, s.r.o., Kolmá
6, 190 00 Praha 9 - Vysoèany. Oznamovatel: Architektonická kanceláø

KØIVKA s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3 (kanceláø).

Dle Územního plánu hl.m. Prahy je funkèní využití území OV, tj.
všeobecnì obytné (území sloužící pøevážnì pro bydlení).

Proto máme k zámìru výstavby GOD vážné výhrady, protože jeho
event. umístìním v zamýšlené lokalitì dojde bezpochyby k negativnímu
dotèení bydlení obyvatel zejména ulice Tupolevovy v Letòanech a to
zejména v místech bezprostøednì pøiléhajících k zamýšlené stavbì GOD.

Zámìr na výstavbu garážových stání pro 345 automobilu
umístìnými v objektu GOD ve 3 podzemních a 1 nadzemním podlaží, se
bude dotýkat negativnì životního prostøedí v lokalitì a zejména též
obyvatel domu Tupolevova 502 - 504 v Letòanech, protože tyto domy se
zamýšlenou stavbou GOD nejblíže sousedí.

Protože zamýšlená parkovištì jsou urèena pro rezidenty, dojde ke
zvýšení frekvence automobilové dopravy v lokalitì, protože sami autoøi
projektu pøiznávají, že ubyde 88 stání na souèasném hlídaném
povrchovém parkovišti, tj. dojde ke zvýšení parkovacích míst nejménì o
257 PM.

se sídlem 199 00 Praha 9 - Letòany, Tupolevova 503

IÈ: 26606836
Ing. Zdeòka Marešová, pøedseda
e-mail: letnanska. ekoiniciativa@;;eznam.cz



Nelze souhlasit s pøedpoklady na obrátkovost parkovištì [autoøi
studie uvažují 1, tzn., že dennì bude prùmìrnì uskuteènìno celkem 690
jízd (odjezd a pøíjezd) s rozdìlením 90% v denní dobì (6 - 22 hodin) a

10% v dobì noèní. Rozplet dopravy pøi výjezdu z Bukovecká na
Tupolevovu je pøedpokládán 50% nalevo i napravo.]. Pøi znalosti prostøedí
však máme za to, že obrátkovost parkovištì bude pomìrnì vyšší, což

v , v v

povede ke zhorsenl ZP v lokalite.

Dopravní napojení pøes køižovatku Bukovecká - Tupolevova na
komunikaci Tupolevova zatíží podle našeho názoru ještì více velmi
negativnì dotèené ŽP v lokalitì. Názoru, že projektovaný objekt hlukovì
zastíní obytnou zástavbu od stávající frekventované ulice Tupolevova
nelze bez dalšího pøisvìdèit, protože zamýšlený GOD bude zejména mít
vliv na rozhledové pomìry obyvatel zejména bytu v domech Tupolevova
èp. 500 - 507 (což je v území èistì obytném /OC/) smìrovaných do
Tupolevovy ulice..

Protože v souvislosti se stavbou objektu GOD má dojít v jeho jižní
èásti v místì vjezdového rondelu ke kácení 8 ks døevin, z toho jednoho
oøešáku, dvou lip srdèitých a jedné lípy velkolisté, tøí keøù borovice kleèe a
jednoho keøe z/atice, nepovažujeme tento uvažovaný zásah za citlivý a
odpovídající potøebám a zájmùm obyvatel lokality. jejich zájmem je
pøedevším rozšiøování zelenì, nikoliv její úbytek. Náhradní výsadba
stromu nepøipadá v blízkém okolí zájmového území v úvahu, což uznávají
i sami autoøi studie GOD, a výsadba keøù se jeví jako naprosto
nedostateènou kompenzací úbytku zelené stìny.

Na lokalitì se jedná o stromoøadí lip (v jižní èásti i oøešák) o
sadovnické hodnotì 3 (mladé døeviny vìkové kategorie 10 - 20). Nelze
souhlasit se závìry, že "tyto døeviny jsou dle hodnocení doc. Machovce
podøízeny místnímu koncepènimu zámìru a mohou se na lokalitì bud'
ponechat, nebo odstranit,- vyžaduje-Ii to zámìr.". Prvotním zájmem
obyvatel v lokalitì je udržení co nejvìtšího poètu zelených stromu, nikoliv
jejich odstraòování, když tomu odpovídající náhradní výsadba co do
kvality i kvantity není možná, jak uznávají;sami zpracovatelé studie.

Zcela evidentnì tak dochází ke konfliktu zájmu - na jedné stranì
zájem zachování maximálního poètu parkovacích míst, která jsou zde
znaènì deficitní, na stranì druhé nutnost rozšíøit èi minimálnì zachovat
stávající podíl mìstské zelenì v "betonovém mìstì", zde nedostateènì
zastoupené. V tom lze autorum pøispìdèit.

V souvislosti se stavbou podzemních garáží zde budou provádìny
rozsáhlé zemní práce, když autoøi studie odhadují kubaturu pod ložních
zemin, které budou sejmuty, na cca 14 tisíc m3 skrývkové zeminy a
zvìtralé horniny s tím, že stavební práce budou rozfázovány na demolièní
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práce (odstranìní stávajícího zpevnìného povrchu), zemní práce a vlastní
výstavbu objektu GOD.

To ale znaènì negativnì ovlivní životní prostøedí v lokalitì a život
obyvatel zejména domu èp. 500 - 507 v ulici Tupolevova.

Ovzduší v okolí projektovaného areálu bude ovlivnìno vlastní
výstavbou a následnì jejím provozem. Pøi výstavbì budou vznikat spaliny
z motoru stavebních stroju, nákladních automobilu a jiných stavebních
mechanizmu a dále emise prachu z provádìných zemních a stavebních
prací. Hlavním zdrojem zneèiš•ování ovzduší pøi provozu areálu budou
emise z dopravy související s vyvolaným provozem.

v dobì provozu areálu GOD by hlavním bodovým zdrojem
zneèiš•ování ovzduší pøi provozu byly emise ze 3 výduchu podzemních
parkoviš• (2.NP a 3.NP). Tato skuteènost podle našeho názoru ovlivní
negativnì nejen ŽP obecnì v dané lokalitì, ale zejména zeleò v okolí.

Ze studie neplyne, z èeho autoøi studie vyvodili závìr, že
"Projektovaný zámìr však stávající stav nezhorší, z hlediska hlukové
zátìže naopak zlepší", když lokalita zámìru se nalézá v tìsné blízkosti
pomìrnì frekventované komunikace Tupolevova a dusledkem souèasné
intenzity dopravy na uvedené komunikaci je znaèné zatížení blízkého
okolí komunikace vèetnì zájmového území hlukem z dopravy, emisemi
ze spalovacích motoru a zvýšenou sekundární prašností, což lze
aplikovat i provoz automobilu parkujících v rámci GOD.

Studie neodpovídá na základní otázky, jaký vliv bude mít výstavba a
provoz GOD na zdraví obyvatel v lokalitì, zejména pak domu èp. 500 -

507 v ulici Tupolevova, kteøí jsou citliví èi nemocnípokud by pøedevším pøi
stavbì areálu nebyla dodavatelem stavby respektována opatøení pro jejich
minimalizaci (napø. špatnou organizací stavby z hlediska hluku a

prašnosti).

Studie toliko konstatuje, že z hlediska sociálních a ekonomických
dusledku bude mít provoz garážového domu kladný vliv na obyvatelstvo, a
to pøedevším pro motoristy z blízkého okolí, jelikož zde dojde oproti
souèasnému stavu ke zvìtšení poètu parkovacích stání. Parkování
v krytých prostorách zlepší jeho kvalitu.

Nezabývá se však bud' vùbec nebo v dostateèném rozsahu na ty
skupiny obyvatelstva, kteøí nejsou motoristy, ale jde o starší (a tudíž
zpravidla nemocné, citlivé nebo vìkem sešlé) osoby nebo naopak mladé
lidi - rodièe vychovávající malé dìti. Dìti pøedevším budou dotèeny, po
našem soudu, zvýšením hladin hluku, prašnosti, stínìní a úbytku zelené
plochy.

1,



Studie nekvantifikuje, jak velká èást obyvatel obytné zástavby
ustupujícího deskového panelového domu v ul. Tupolevova (tedy zejména
domy èp. 500 - 507) bude negativnì ovlivnìna stínícím efektem
projektovaného domu, kdy dojde k narušení jejich prostorových vjemu.

Pøitom je jasné, že zastínìní ovlivní všechny obyvatele bydlící v 1.NP až
7.NP (není jasné, proè autoøi uvádìjí toliko 5. NP) pøi výhledu k západu.

Není dokladován a blíže rozveden vliv odstupových vzdáleností
projektované budovy GOD na tyto obyvatele. Proto není pøiléhavé
konstatování, že se jedná "spíše o ovlivnìní prostorových a dále
estetických vjemu (ztráta hloubky prostoru, zastínìní západu slunce,
zastínìní vizuálních vjemu, na které byli nìkteøí obyvatelé zvyklí).".

Závìr

Pøedloženou studii považujeme za nikoliv dostateènou.

IZa Letòanskou ekoiniciativu:

--~~~J-~-Ing. ~~a Maresova
pøedseïa
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Letòanské obèanské sdružení
Bechyòská 639,19900 Praha 18 - Letòany, IÈ: 26646374

Zaregistrováno dne 18. 11. 2003 u MV ÈR pod è. . VS/1-1 / 55495/03-R

ISTRÁT hlavního mìsta PRAHY
Hlavn! poda~~~~!!Ovka 2

)VÝm

MHMP
Odbor životního prostøedí
JUDr. Helena Dobiášová
Øásnovka 8
10015 Praha 1dne: - 5 -03- 2004

V Lefòanech 3. bøezna 2004Vaše znÈj.: 06/2004

dí

Vyjádøení Letòanského obèanského sdružení k oznámení zámìru "Garážový obytný dùm
JUNION, Praha - Letòany", podle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní
prostøedí a Lokalizaèní urbanistické studii na výstavbu veøejných hromadných garáží

Vážená paní øeditelko,

V pòloze zasfiám ovìøenou kopii zápisu z èlenské schùze našeho sdružení, která se zabývala

výše uvedeným.

S pøátelským pozdravem
/

/04 sdruženíPønoh: Zápis z èlenské schùze è

Ing.lfosef ~brýPøedsedO;' LOSu II



" Letòanské obèanské sdružení
'" Bechyòská 639,19900 Praha 18 - Letòany, IÈ: 26646374

Zaregistrováno dne 18. 11.2003 u MV ÈR pod è.j. VSjl-lj 55495j03-R~ . - - -

Zápis z èlenské schùze è. 1/04 sdružení
konané dne 3. bøezna 2004

Josef Dobrý, Vìra Ježková, Josef Matušù, Oldøich Miffek, Alena Nìmeèková,
Josef Procházka, Karel Poukar, Jan Ladýø, Petr Vlèek, Jaroslav Hanzal, Emil
Kassl

Pøítomni:

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:

èlenù obèanského sdružení. Èlenská schùze je v souladu s èi. 6Pøi zahájení je pøítomno
stanov usnášeníschopná.

Usnesení è. 01/01/04 Stanovisko k oznámení zámìru "Garážový obytný dùm JUNION, Praha-
letòany", podle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a lokalizaèní
urbanistické studii na výstavbu veøejných hromadných garáží

Pøedseda sdružení informuje, že bylo MÈ zasláno stanovisko za hl. m. Prahu
vypracované radním hl. m. Prahy RNDr.Gregarem v rámci posuzování vlivu stavby na životní
prostøedí. Stanovisko se týká pøipravované výstavby polyfunkèního <::Jomu na Tupolevovì ulici.

Stanovisko se opírá o Lokalizaèní urbanistickou studii na výstavbu veøejných
hromadných garáží v téže lokalitì. Èlenská schùze konstatuje, že vhodnost èi nevhodnost
jakéhokoliv zámìru na území dané MÈ, by mìlo být projednáno pøedevším volenými orgány
pøíslušné MÈ, a pøíslušným stavebním úøadem. Èlenská schùze se domnívá,
že vyhodnocování dvou koncepcí øešení je nad rámec kompetencí MHMP.

Èlenské schùzi byl pøedložen na vyžádání pøedsedy sdružení investièní zámìr firmy
GORDION a zároveò vyjádøení radního Gregara vèetnì popisované lokalizaèní urbanistické
studie na výstavbu veøejných hromadných garáží.

Pøipomínky k lokalizaèní urbanistické studii na výstavbu veøejných hromadných garáží
. Studie není podložena žádným zámìrem investora. Není jasné kdo by pøípadnou

výstavbu financoval.
. Není rovnìž pravdìpodobné, že z ulice Tupolevovy mùže být tzv. mìstský bulvár

vzhledem k urbanistickému založení výstavby sídlištì a souèasnému rozvoji
obchodního areálu Tesco.

. Situování podélných pasáží a využití pøízemí pro vybavenost není podloženo
zájemcem o pronájem èi provozování prostor. Souèasný požadavek na pronájem
podobných nebytových prostor v dané lokalitì prakticky neexistuje vzhledem
k obrovské konkurenci v areálu Tesco.

. Zklidnìním prostoru mezi garážovým domem a stávající zástavbou a vytvoøením
"mìstského parteru" se zelení v dané lokalitì by bylo zrušeno cca 170 neplacených
odstavných stání. Celková kapacita stávajících obou parkovišf èiní celkem cca 340

míst, z toho cca 170 míst neplaceného parkování.
. Objekt garážového domu je navržen s prvotní kapacitou 430 parkovacích míst, témìø

jistì placených, z toho vyplývá, že skuteèný nárùst v dané lokalitì by byl 90
placených odstavných stání za cenu zrušení 170 neplacených odstavných stání a 170
placených pùvodních stání na terénu. Náklady na 1 odstavné stání pøi tomto zpùsobu
øešení budou obrovské a pro každého potencionálního investora neefektivní.

. Výhledová kapacita 880 odstavných míst je zcela nevhodná z hlediska koncentrace
zplodin, hluku, dopravy apod. V pøípadì, že by tato varianta byla øešena v rámci
posuzování vlivu stavby na okolní životní prostøedí, bude Letòanské obèanské sdružení



spolupracovat s ostatními ekologickými iniciativami a vystupovat proti tomuto

zámìru.
Kapacita 880 placených odstavných stání pøedpokládá pomìrnì rozsáhlou
spádovou oblast a to i s prodlouženou docházkovou vzdáleností. Nelze pøedpokládat,
že každá rodina bude ochotna odstavovat své vozidlo na jedinì možné placené
parkovištì, zvlášf pøi neúmìrné docházkové vzdálenosti.
Zámìr bez jakéhokoliv ovìøení a možnosti vývoje názoru èi potøeb razantnì øeší èi

pøestavuje obì stávající parkovištì.
Neøeší, kde èi jak bude øešeno náhradní parkování v dobì výstavby.
Neøeší kde a jak bude øešeno neplacené parkování v dané lokalitì.
V pøípadì jakýchkoliv komplikací s vlastní realizací zùstane celá plocha rozestavìna,
tedy jedním velkým staveništìm.
Lze pøedpokládat znaèný odpor obyvatel okolních domù, tak jako tomu bylo pøi
realizaci prvního hlídaného parkovištì v Letòanech, kdy byly vyvolány dokonce tøi
poøady "Èerné ovce" a postup MÈ byl ostøe kritizován. Lze oprávnìnì pøedpokládat,
že se obèané nebudou chovat lhostejnì, když pøijdou o veškerou možnost
neplaceného parkování v okolí bydlištì a jistì se tomu nelze divit.

Pøipomínky k investiènímu zámìru firmy GORDION, garážový obytný dùm Junion
. V rámci tohoto øešení je zachováno neplacené parkovištì v plném rozsahu, tj. cca

170 odstavných míst. Stávající placené parkovištì na povrchu je z 50% též
ponecháno, tj. cca 85 míst. V rámci objektu vzniká 69 tolik žádaných malometrážních
bytù (startovních bytù pro mladé manželské páry).

. Kladem tohoto návrhu je, že navržený objekt zastavuje pouze polovinu stávajícího
placeného parkovištì o kapacitì cca 250 odstavných parkovacích míst, z nichž
minimálnì 70 bude navýšení oproti stávajícímu stavu a to i po pokrytí potøeb
v uvažovaných nástavbách a samotném objektu Junion.

. Obèanské sdružení chápe potøebu budování nových parkovacích míst, ale ne na
úkor stávajících neplacených parkovacích míst, což tento zámìr splòuje.

. Obèanské sdružení trvá na zachování a odborné péèi o stávající zeleò a zároveò
požaduje založení další výsadby v zájmové lokalitì.

. Obèanské sdružení požaduje, aby bylo po dobu pøípadné stavby vìnováno zvýšené
pozornosti nezatìžování dané lokality stavebním ruchem nad rámec pøijatelnosti pro
obèany v okolí.

. Obèanské sdružení navrhuje, aby novì získané parkovací kapacity byly pøednostnì
nabídnuty obyvatelùm okolních domù.

Závìr:
Obèanské sdružení si je vìdomo obecné potøeby navyšování parkovacích míst
a považuje výstavbu hromadných garáží za nevyhnutelnou. Rovnìž chápe. že tato
lokalita je v Letòanech nejvhodnìjší. avšak požaduje. aby jakákoliv výstavba probíhala
s maximálním ohledem na stávající obyvatele lokality a s minimalizací vlivù jakékoliv
stavby. Vzhledem k výše uvedenému. obèanské sdružení zásadnì nesouhlasí s realizací
øešení navrženého v lokalizaèní urbanistické studii. Ta by výraznì negativnì ovlivnila
životní prostøedí a souèasnou kulturu bydlení. Za dodržení výše uvedených podmínek
dává pøednost investiènímu zámìru garážového obytného domu Junion. nebof tímto
zámìrem nebudou tak dalece dotèeny zájmy obèanù v pøedmìtné lokalitì.

zdržel se oHlasování: Pro 11 Proti
Usnesení èlenské schùze bylo pøijato.
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V pøíloze pøedáváme stanovisko Rady MÈ Praha 18 k oznámení zámìru "Garážový
obytný dùm JUNION" v Praze-Letòanech.

S pozdravem

Za ÚMÈ Praha 18:
MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 18

ÚØAD MtSTSKÉ ÈASTI
BECHYÒSKA639

199 00 PRAHA - LETÒANJ;19

Martin H~~~

ved,Odb~~

Pøíloha: dle textu
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Tel.: 284028111,113, Fax.:286922446, e-mail: 1etnany@letnany.cz
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Polyfunkèní garážový dùm "Junion"
Starosta infom1uje na 4. jednání RMÈ, že na jeho vyžádání bylo zasláno stanovisko

radního hl. m. Prahy RNDr. Gregara k oznámenému zámìru Garážového obytného domu
(Polyfunkèní dùm na Tupolevovì ulici), k posouzení vlivu stavby na životní prostøedí, podle
zákona è. 100/2001 Sb.

Stanovisko, které mají radní v materiálech poukazuje na nedostateènou kapacitou
odstavných parkovacích stání a obecný nedostatek parkovacích míst, jehož øešení navrhuje
"Lokalizaèní urbanistická studie na výstavbu veøejných hromadných garáží". Rovnìž jsme
byli informováni, že hygienická stanice upozornila na možné pøekroèení hlukové hranice pro
byty s fasádou smìrem k Tupolevovì ulici.

Lokalizaèní urbanistická studie sice nabízí øešení více garážových stání (až 880
odstavných míst), ale praktická realizace tohoto objektu v èasové ose není konkretizována
a vzhledem k tomu, že hlavní mìsto Praha s nejvìtší pravdìpodobností na realizaci tìchto
objektù nebude schopna vyèlenit finanèní prostøedky lze o jejich realizaci s úspìchem
pochybovat. V souèasné dobì je nutno uvažovat pøi realizaci tìchto i podobných objektù
s jejich ekonomickou odùvodnìností. Na rozdíl od výše ùvedené studie fim1a Gordion,
která byla vybrána na základì výbìrového øízení, nabízí realizaci tohoto objektu na vlastní
náklady (bez zatížení rozpoètu mìstské èásti) a v konkrétním èase.

Varianta polyfunkèního domu v Tupolevovì ulici nabízená fim1oU GORDION reaguje
na požadavky mìstské èásti a byla nìkolikrát s orgány MÈ konzultována a projednávána.
Tato varianta má konkrétního investora a je zpracována v souladu s ÚPn hl.m. Prahy
a projednaného a odsouhlaseného projektu regenerace. Projekt regenerace na toto místo
situuje vícepodlažní garážový objekt, který není dále specifikován, nebo• projekt regenerace
pøedpokládá bližší dopracování na základì místních potøeb a hlavnì finanèního zajištìní
vlastní realizace. Studie pøedložená firmou GORDION výše uvedené podmínky splòuje.
V souèasné dobì je uzavøen soubor smluv zabezpeèující realizaci zámìru.

RMÈ si je vìdoma nedostatku parkovacích míst v naší lokalitì, je si vìdoma, že je
tøeba tento nedostatek neprodlenì øešit a proto podporuje realizaci projektu polyfunkèního
garážového domu, který je situován pouze na polovinì stávajícího placeného parkovištì
a kromì výstavby bytových jednotek vytváøí celkem 249 odstavných parkovacích stání.
Z toho cca 87 míst je náhradou za zabrané placené parkovištì, 38 odstavných míst pro pokrytí
potøeb z hlediska obecných technických požadavkù na výstavbu støešních zástaveb
realizovaných fim1oU VÈELA, 48 odstavných stání pro bytové jednotky vznikající v rámci
objektu. Nový skuteèný nárùst èiní 76 odstavných parkovacích míst. Pùvodní nárùst
dle investièního zámìru firmy Gordion byl 71 stání.

RMÈ po projednání pøijala
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usnesení è. 77/04/04
RMÈ bere na vìdomí, že hygienická stanice pøedbìžnì upozornila na možné
pøekroèení hlukové hranice pro byty s fasádou smìrem k Tupolevovì ulici a firma
Gordion pøepracovala projekt tak, že tento nový návrh na tuto pøipomínku reaguje.
Novì upravený návrh vytváøí celkem 249 odstavných parkovacích stání. Z toho cca
87 míst náhrada za zabrané plac.parkovištì, 38 odstavných míst pro pokrytí potøeb
z hlediska obecných technických požadavkù na výstavbu støešních zástaveb
realizovaných firmou VÈELA, 48 odstavných stání pro bytové jednotky vznikající
v rámci objektu. Nový skuteèný nárùst èiní 76 odstavných parkovacích míst.
Pùvodní nárùst dle investièního zámìru firmy Gordion byl 71 stání.
RMÈ konstatuje, že toto øešení zasahující pouze polovinu stávajícího placeného
parkovištì umožòuje následnì øešit druhou polovinu v souladu se zpracovananou
lokalizaèní urbanistickou studií. Øešení druhé poloviny placeného parkovištì totiž
mùže být identické, ale též zcela rozdílné, pokud to všeobecná poptávka a potøeby
budou vyžadovat, napø. 6 - 7 parkovacích podlaží, což pøedstavuje dalších cca
580 odstavných stání. Pøímý prùchod z ulice Tupolevovy do sídlištì je možný již
v rámci realizace tohoto zámìru a to vytvoøením pìšího koridoru mezi stavbou
a mezi stávajícím hlídaným parkovištìm Zachování tohoto prùchodu pøípadná
dostavba II. etapy umožòuje.
Lokalizaèní urbanistickou studií uvažovaná kapacita koncentrace 880 odstavných
míst považuje RMÈ však za zcela nevhodnou z hlediska koncentrace zplodin, hluku,
dopravy apod. Lze témìø s jistotou pøedpokládat, že v rámci posuzování vlivu stavby
na okolní životní prostøedí, zvedne hladinu odporu ekologických iniciativ.
Rovnìž RMÈ zásadnì nesouhlasí s rušením 170 stávající neplacených odstavných
stání, tak jak zmiòuje lokalizaèní urbanistická studie a jejich nahrazením placenými
stáními.
RMÈ ukládá starostovi toto stanovisko zaslat OŽP MHMP.
T.: ihned Z.: starosta (OKS)
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