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Přílohy

H. 1 Doklady

 Vyjádření pro účely oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, Praha 8 – Karlín, při komunikacích U Invalidovny a U Sluncové, MČ Praha 8, Úřad městské 

části, odbor výstavby, 06/2013

 Bytový dům CTR Sluncová , mezi ul. U Invalidovny a U Sluncové, parc. č. 719/2-8, 693/123, 693/124, 

693/152, 693/244, 708 na k.ú. Karlín - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 

114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, MHMP, Odbor životního 

prostředí, 06/2013

 Vyjádření k aktualizaci studie na záměr využití území lokality Sluncová, Praha  - Karlín, MČ Praha 8, 

Úřad městské části, odbor výstavby, 01/2011

 Vyjádření k žádosti o stanovisko k výjimečné přípustnosti, týkající se studie záměru „CTR SLUNCOVÁ“, 

na pozemcích parc. č. 719/2 až 719/8, 693/123, 693/124, 693/152, 693/244, 708 na k.ú. Karlín, Praha 

8, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, 03/2012

 Úprava směrné části Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. U 1027/2012, MHMP, Odbor 

územního plánu, 01/2012

H. 2 Mapy

 Situace širších vztahů

 Celkový situační výkres, 1:700

 Koordinační situace, 1:700

 Situace kácení dřevin, 1:700

 Situace sadových úprav, 1:700

H. 3 Výkresy

 Půdorysy, 1:500

 Řez, 1:250

H. 4 Dendrologický průzkum

H. 5 Biologický průzkum

H. 6 Dopravně inženýrská studie

H. 7 Rozptylová studie

H. 8 Akustické posouzení hluku ze stavební činnosti

H. 9 Akustické posouzení hluku z dopravy

H. 10 Hluková studie – posouzení hluku z provozu záměru na okolní hlukově chráněnou zástavbu
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1 ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Oznamovatel

Obchodní firma: CTR Sluncová a.s.

IČ: 25067567

Sídlo: Sladkovského náměstí 525/1, Praha 3, 130 00

Jméno, příjmení, adresa a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Obchodní firma: ORTOGONAL s.r.o.

Sídlo: Mládeže 2568, 390 02  Tábor

Kancelář: Trojanova 10, 120 00  Praha 2

Zástupce: Ing. Martin Ballák

tel. 724 058 685

e-mail: sluncova2@ortogonal.cz

2 ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU

2.1 Základní údaje

2.1.1Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: Obytný soubor Sluncová, Praha 8 - Karlín

Zařazení podle přílohy č. 1: II/10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 

výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 

parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

Příslušným úřadem v procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí je Magistrát hlavního města Prahy.

Oznámení bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

v platném znění.

2.1.2Kapacita (rozsah) záměru

 celková plocha pozemků řešeného území 14 866 m2

 zastavěná plocha podzemní části 6 095 m2

 zastavěná plocha nadzemní části 2 619 m2

 obestavěný prostor celkem 75 596 m2

- z toho podzemní podlaží 27 542 m3

- z toho nadzemní podlaží 48 054 m3

 užitná plocha celkem 8 452,5 m2

- z toho plocha bytů 3 272,9 m2

- z toho plocha společných prostor 1 077,2 m2

- z toho plocha technického zázemí 100,1 m2

- z toho plocha parkingu 3 528,9 m2

- z toho plocha sklepů 473,4 m2
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 počet bytů 183

- z toho velikost 1+kk (1+1) 72

- z toho velikost 2+kk (2+1) 72

- z toho velikost 3+kk (3+1) 39

 Kalkulovaný počet uživatelů 327

 počet nadzemních podlaží 7

(7. NP - terasovitě odskočené)

 počet podzemních podlaží 2

(2. PP pouze pod částí sekce B)

 počet sklípků 183

 počet parkovacích stání v parkingu 154

 počet parkovacích stání venkovních návštěvnických 19

Míra využití území

Funkční plocha SV - G (všeobecně smíšené) SEVER:

Požadavek

navrhovaný kód míry využití G

Směrná část ÚPn HMP: Koeficient podlažních ploch KPP = 1,8

Koeficient zeleně KZ = 0,45

Informativní část ÚPn HMP: Koeficient zastavěné plochy KZP = 0,26

Podlažnost 7

Koeficient podlažních ploch KPP

Plocha pozemku v území SV - G (sever) 5 087 m2

Hrubá podlažní plocha celkem (HPP) 8 066 m2

KPP = HPP/PP = 8 066/5 087 = 1,58 < 1,8 - VYHOVUJE

Koeficient zeleně KZ

Požadovaný KZ (pro navrhovaný kód míry využití G) = 0,45

Plocha posuzovaného území (PP) 5 087 m2

Zeleň na rostlém terénu

Plocha zeleně na rostlém terénu 1 839 m2

Ostatní zeleň

- mocnost vegetačního souvrství více jak 0,3m 1 163 m2

započítáno (20%) 0,2 x 1163 = 233 m2

- popínavá zeleň na rostlém terénu 45 m2

započítáno (600%) 6 x 45 = 270 m2

Ostatní započítávaná zeleň celkem 503 m2

Zeleň celkem (Z) 1839 + 503 = 2 342 m2

podíl ostatní zeleně: 503 / 2342 = 0,21 < 25% - VYHOVUJE

KZ = Z / PP = 2 342 / 5 087 = 0,46 > 0,45 - VYHOVUJE
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Funkční plocha SV - E (všeobecně smíšené) JIH:

Požadavek

navrhovaný kód míry využití E

Směrná část ÚPn HMP: Koeficient podlažních ploch KPP = 1,1

Koeficient zeleně KZ = 0,5

Informativní část ÚPn HMP: Koeficient zastavěné plochy KZP = 0,22

Podlažnost 5+

Koeficient podlažních ploch KPP

Plocha pozemku v území SV - E (jih) 6 223 m2

Hrubá podlažní plocha celkem (HPP) (včetně HPP z plochy DU) 6 845 m2

KPP = HPP/PP = 6 845 / 6 223 = 1,09 < 1,1 - VYHOVUJE

Koeficient zeleně KZ

Požadovaný KZ (pro navrhovaný kód míry využití E) = 0,50

Plocha posuzovaného území (PP) 6 223 m2
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Zeleň na rostlém terénu

Plocha zeleně na rostlém terénu 2 760 m2

Ostatní zeleň

- mocnost vegetačního souvrství více jak 0,3m 1 359 m2

započítáno (20%) 0,2 x 1 359 = 272 m2

- popínavá zeleň na rostlém terénu 53 m2

započítáno (600%) 6 x 53 = 318 m2

Ostatní započítávaná zeleň celkem 590 m2

Zeleň celkem (Z) 2 760 + 590 = 3 350 m2

podíl ostatní zeleně: 590 / 3 350 = 0,18 < 25% - VYHOVUJE

KZ = Z / PP = 3 350 / 6 223 = 0,54 > 0,50 - VYHOVUJE
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2.1.3Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Hlavní město Praha

Obec: Městská část Praha 8

Katastrální území: k. ú. Karlín, parc. č. 693/123, 693/124, 693/152, 693/244, 708, 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 

719/6, 719/7, 719/8.

2.1.4Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem je výstavba bytového domu. Vzhledem k charakteru záměru přichází v úvahu zejména kumulace vlivů 

záměru na hlukovou situaci a kvalitu ovzduší se stávajícími zdroji hluku a znečištění ovzduší v nejbližším okolí 

záměru. Jedná se především o hluk a emise z automobilové dopravy spojené s výstavbou a provozem záměru.

Dle Územně analytických podkladů hl. m. Prahy, výkres č. 3 Záměry na provedení změn v území, 06/2012, jsou

v okolí záměru na území Prahy 8 připravovány následující vybrané stavby (www.urm.cz):

Záměry v realizaci:

- Projekt Florenc – polyfunkční objekt administrativního centra

Záměry s vydaným územním rozhodnutím

- Polyfunkční budovy Karlínské dvory

- Rivergardens východ 1 – Rohanské nábřeží

- Rivergardens východ 2 – Rohanské nábřeží

- Rivergardens východ 3 – Rohanské nábřeží

- Rivergardens západ 1 – Rohanské nábřeží / Pobřežní

- Rivergardens západ 2 – Rohanské nábřeží / Pobřežní

Záměry v procesu EIA:

- PHA 781 – Centrum Palmovka, Praha 8, k. ú. Libeň 

- PHA 786 – Karlín Hall 2, Praha 8, Pernerova ulice

Podle informačního systému EIA (www.mzp.cz) jsou dále v okolí záměru na území Prahy 8 v procesu EIA tyto 

záměry (červenec 2013)

- PHA801 – Palác Praga, ul. Pernerova, Praha 8, k.ú. Karlín – nepodléhá dalšímu posuzování

- PHA857 – Zástavba okolí stanice metra Invalidovna, Praha 8 – Karlín - oznámení

- PHA869 – Administrativní budovy Palmovka Park III a Palmovka park IV, Praha 8 – Libeň - oznámení

Výstavba těchto záměrů je zahrnuta v dopravně – inženýrských podkladech – výhledové modelové kartogramy 

intenzit zatížení vybraných komunikací automobilovou dopravou na komunikacích v části Karlína pro výhledové 

období platného ÚP hl. m. Prahy, který počítá s dostavbou komunikační sítě a s naplněním rozvojových ploch 

podle tohoto plánu.

Kumulace vlivů v území je tedy v příslušných hodnoceních v rámci oznámení a jeho doprovodných studií zahrnuta.
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Obr. 1: Přehledová situace (bez měřítka)

Umístění záměru

Jako nejvýznamnější z vlivů na životní prostředí byly vyhodnoceny vlivy na ovzduší a na hlukovou situaci 

v dotčeném území. Zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší a hlukových emisí bude zejména doprava.

2.1.5Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměrem oznamovatele je výstavba obytného souboru o třech sedmipodlažních nadzemních sekcích spojených 

společným podzemním podlažím s umístěnými garážemi, sklípky a technickým zázemím. Pod částí prostřední 

sekce je i druhé podzemní podlaží se sklípky a technickým zázemím. Pod sekcemi na úrovni suterénního podlaží 

povede veřejně prospěšná stavba místní částečně kryté průjezdné komunikace.

Projekt je založen na kultivaci zbouraného areálu bývalé ubytovny, garáží, skladů a vhodného využití těchto 

pozemků v souladu s územním plánem a okolní zástavbou.

Platným územním plánem je předpokládané využití území jako SV – všeobecně smíšené (kód míry využití území 

G (severní část) a E (jižní část)), DU – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení a IZ – izolační zeleň.

Posuzovaný záměr je navržen jak z hlediska umístění, tak z hlediska dispozičního a stavebně-technického řešení 

v jedné variantě, která byla předmětem posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

2.1.6Stručný popis technického a technologického řešení záměru

ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavební a montážní práce budou prováděny běžnými technologiemi za použití běžných stavebních strojů a 

zařízení.
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Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu dvěma stávajícími vjezdy opatřené uzamykatelnými branami. 

Jedna se nachází při západní hranici řešeného území a bude sloužit pro příjezd k buňkovišti. Druhá stávající 

brána se nachází ve východní části mezi zděným oplocením areálu Ministerstva obrany a Rezidencí Invalidovna. 

Obě brány jsou funkční, dostatečně široké pro průjezd mechanizace a uzamykatelné. Brány navazují na stávající 

oplocení řešeného území, které se skládá z pletivových a plných plechových dílců zabezpečující vniknutí 

nepovolaných osob.

Vjezd a výjezd těžké staveništní dopravy bude pouze na ulici U Sluncové a dále na ulici Za Invalidovnou, která ústí 

na hlavní komunikaci Rohanské nábřeží. Dále bude možný vjezd a výjezd k buňkovišti z ulice U Invalidovny.

Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7 do 21 hodin.

Výstavbu objektu lze rozdělit na následující základní technologické etapy:

- Zemní práce - založení objektu:

Založení objektu se předpokládá na základové železobetonové desce na pilotách. Stavební jáma bude 

v maximálním rozsahu svahovaná, dále pak případně pažena s maximalizací předvýkopu. V této etapě bude 

na staveništi v provozu vrtná souprava, rypadlo a nákladní automobily pro odvoz zeminy, automix a čerpadlo 

na beton, nákladní automobily s návěsy pro dopravu stavebního materiálu.

- Hrubá výstavba objektu, konečné úpravy:

Konstrukční systém objektu je navržen v kombinaci stěnového systému a skeletu ze železobetonu s 

keramickými cihelnými nenosnými vyzdívkami a sádrokartonovými příčkami. Vodorovné konstrukce (stropy, 

střecha) budou řešeny jako monolitická železobetonová deska, schodišťová ramena budou prefabrikovaná.

Nejrozměrnější mechanizací se předpokládají nákladní automobily s návěsy pro dopravu stavebního materiálu 

a dopravu stavebních strojů (jeřáby a výtahy) na požadované místo.

Pro vertikální dopravu budou na staveništi celkem 3 stavební výtahy - pro každou sekci jeden a celkem 3 věžové 

jeřáby s vyložením okolo 35 m, opět pro každou sekci jeden. U věžových jeřábů se předpokládá příkon 30 kW a 

okamžitá proudová náročnost 100 A, celkem tedy pro 3 plně zatížené jeřáby 300 A. Betonová směs bude 

dovážena z betonárky a ukládána do bednění pomocí čerpadel směsi. Při dokončovacích pracích bude v provozu 

na staveništi míchačka a ruční el. nářadí (budou převládat práce montážního charakteru). Dále bude v provozu při 

terénních úpravách rypadlo a vibrační válec, buldozer pro terénní úpravy a finišer pro asfaltové povrchy.

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a 

době. 

Všechny zábory dočasné i trvalé budou zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob a maximálně zabezpečeny 

pro ochranu osob, která se v prostorách mohou pohybovat. 

V rámci výstavby je počítáno s dočasnými zábory DZ1 až DZ6, a to z důvodu staveništní přípojky silnoproudu, 

rekonstrukce stávající přípojky splaškové kanalizace DN200 přes polovinu komunikace ulice U Invalidovny na 

západě řešeného území, z důvodu nové přípojky veřejného osvětlení a pro propojku NN na západě řešeného 

území a z důvodu nové přípojky veřejného osvětlení a pro propojku NN na východě řešeného území a pro 

umožnění napojení záměru na zdroj tepla CZT a nutných úprav teplovodu.

Území pro trvalý zábor je vymezeno pozemky parc. č. 719/2-719/8, 693/123, 693/124, 693/152, 693/244, 708. 

Všechny tyto pozemky jsou v majetku oznamovatele.

URBANISTICKÝ NÁVRH A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Architektonický návrh vychází z technicko - architektonických podmínek v lokalitě. Koncepce řešení reaguje na styl 

stávající zástavby a konfiguraci okolního terénu; západ – klasická karlínská bytová zástavba, sever – veřejná 

vybavenost a plochy zeleně, východ – výšková panelová bytová zástavba a devítipodlažní bytová novostavba 

Palladio (Rezidence Invalidovna) v bezprostředním sousedství, jih – železniční koridor na úpatí kopce Vítkov.

Významným limitujícím faktorem pro návrh je požadavek na zachování stabilizované plochy pro případné využití 

funkční plochou DU dle platného územního plánu. Jedná se o plochu vymezenou pro veřejně prospěšnou stavbu 

místní komunikace (veřejně prospěšná stavba 93/DK/8) umístěnou v podélné ose pozemků směr západ – východ.
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Koncept návrhu zástavby podporuje z hlediska širších vztahů možnost přímého kontaktu s centrem města 

(napojení na dopravní infrastrukturu a dostupnost městské hromadné dopravy).

Architektonické řešení představuje výstavbu tří sedmipodlažních nadzemních sekcí spojených společným 

podzemním podlažím s umístěnými garážemi, sklípky a technickým zázemím. Pod částí prostřední sekce je i 

druhé podzemní podlaží se sklípky a technickým zázemím. Celkově je obytný soubor jednoduchého hmotového 

uspořádání s funkční náplní staveb pro bydlení (sekce A, B a C) umístěných na jednotné kompaktní podnoži. 

Konfigurací terénu, technickými a geologickými poměry limitované suterénní prostory jsou navrženy jako 

polozapuštěné s uspořádáním v jedné rovině. V předepsané linii veřejně prospěšné stavby komunikace je 

umožněný prostor pro její realizaci. Takto vytvořený průjezd objektem je situován nejen v podzemním podlaží, ale 

pro zachování požadovaného průjezdného profilu i v přízemí. Objekt svým měřítkem a výškou koresponduje 

s okolní zástavbou a svým urbanistickým uspořádáním umožňují pohledové propojení zelených ploch na severu a 

veřejných parkových ploch kopce Vítkov.

Dispoziční a hmotové členění objektu je v podzemním a v 1.NP výrazně přizpůsobeno skutečnosti zachování 

prostor pro veřejně prospěšnou stavbu komunikace. Hlavní vnitřní vertikální komunikační prostor s výtahy a 

schodišti je umístěn uprostřed dispozice každé jednotlivé sekce a je přístupný z pochozích ploch navazujících na 

veřejnou komunikaci. Část bytových jednotek v 1.NP (celkem 6 bytů) při jižních fasádách sekcí je přístupná 

z areálové obslužné komunikace (chodníku) přes vlastní předzahrádky.

V konceptu návrhu je sledováno řešení zeleně s využitím veškerých možných ploch pro umístění travních a 

keřovitých porostů, případně stromů. Střechy suterénního podlaží jsou navrženy pro výsadbu extenzivní zeleně 

s oddělením veřejného přístupu a čistě privátního užití v podobě předzahrádek a teras přízemních bytových 

jednotek. Jednotlivé sekce jsou zastřešeny plochou střechou.

Obr. 2: Zákres záměru do fotografie
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Obr. 3: Vizualizace záměru

STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Objekt je navržen jako železobetonový – v podzemním podlaží jako kombinace skeletu s železobetonovými sloupy 

a stěnového systému, v nadzemních podlažích 1. - 2.NP jako železobetonový stěnový systém a 3. - 7.NP jako 

stěnový systém z keramického zdiva.

Statika

Nosnou konstrukcí komplexu budov bude v suterénu železobetonový monolitický skelet s oboustranně pnutými 

stropními deskami doplněnými průvlakovými systémy a ztužující jádry v oblasti schodišťové a výtahové haly 

v každé sekci. V nadzemních podlažích je navržen od úrovně 1.NP až po 2.NP železobetonový stěnový nosný 

systém se železobetonovými stropními deskami. 3 - 7.NP bude mít svislé nosné konstrukce provedeny kompletně 

ze zděného systému včetně mezibytových stěn a bude doplněn železobetonovými stropy.

Založení

Vzhledem ke geologickým podmínkám, výškové úrovni základové spáry přímo v navážkách bude nutné založit 

objekt na pilotách. Na pilotách bude základová deska suterénu, která bude s pilotami částečně spolupůsobit. 

Suterén

Základním konstrukčním systémem suterénů bude železobetonový skelet tvořený nosnými sloupy, doplněný o

stěny komunikačních jader a obvodové suterénní stěny. Nosné konstrukce budou provedeny z monolitického 

železobetonu ve formě vodostavební konstrukce s chemickou příměsí. Schodišťová ramena budou 

prefabrikovaná.

Nadzemní podlaží

Základním konstrukčním systémem nadzemních podlaží 1 – 2.NP bude železobetonový stěnový systém tvořený 

nosnými stěnami, doplněný ztužujícími jádry a železobetonovými stropními deskami. Nosné konstrukce budou 

provedeny z monolitického železobetonu. Základním konstrukčním systémem 3 - 7.NP bude zděný systém včetně 

mezibytových stěn a železobetonovými stropy, doplněný ztužujícími jádry a železobetonovými stropními deskami. 

Pouze schodišťová ramena budou prefabrikované.
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Schodiště

Schodiště budou umístěna ve schodišťových šachtách. Schodiště ve všech šachtách budou dvouramenná 

prefabrikovaná osazená na pružné podložky na ozubech monolitických podest a monolitických mezipodest. 

Monolitické mezipodesty jsou vykonzolovány ze schodišťových stěn.

Zajištění stavební jámy

Zajištění jámy bude provedeno v maximálním rozsahu svahováním, dále pak příp. záporovým pažením (berlínská 

stěna) – zejména úroveň 2. PP pod sekcí B, opět s maximalizací předvýkopu. Základová spára objektu se nachází 

nad hladinou podzemní vody. Voda, která bude atakovat stavební jámu, bude průběžně odčerpávána. 

Nepředpokládá se zásah kotevních prvků mimo pozemky stavebníka.

Obvodové stěny

Fasády nadzemních částí objektu budou tvořeny kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou omítkou na 

železobetonových nebo keramických stěnách v barvách bílé, světle šedé a tmavošedé kombinace. Pro úroveň 

1.NP je použita tmavě šedá barva, hlavní hmota jednotlivých sekcí ve 2 – 6.NP je v barvě bílé, ustoupené podlaží 

7.NP je v barvě světle šedé. Tato koncepce objekt vhodným způsobem horizontálně člení a přispívá k optickému 

snížení výšky objektu. 

Obvodový plášť bude mít celkovou tloušťku cca 450 mm pro stěny s keramickým zdivem a cca 400mm pro 

monolitické stěny. Předpokládá se zateplení deskami z minerální vaty.

Suterénní část objektu bude zateplena minimální tloušťkou kontaktního zateplovacího systému pro splnění tepelně 

technických požadavků a tepelné pohody. Část suterénu bude v přímém kontaktu s gabionovou obvodovou 

stěnou. Zbylé odkryté povrchy budou omítnuty nebo ponechány jako pohledový beton.

Balkony a terasy

Konstrukce balkonů bude monolitická nebo prefabrikovaná s nosníky zabezpečujícími přerušení tepelného mostu. 

Povrchová úprava se předpokládá keramickou dlažbou. Terasy budou řešeny jako pochozí, nášlapná vrstva teras 

– betonová dlažba.

Zábradlí balkonů a lodžií bude tvořeno kombinací plných kompozitních desek s deskami bezpečnostního skla 

v provedení kombinace čiré a barevné části. Barevnost je pro každou sekci jiná a tvoří určitý identifikační znak 

jednotlivých sekcí areálu.

Vnitřní stěny a příčky

Vnitřní mezibytové stěny v 1. - 2.NP budou provedeny monoliticky v tloušťce 240 mm nebo alternativně v tl. 180 

mm s doplněnou přisazenou akustickou SDK předstěnou z jedné strany, v případě stěny sousedící s chodbou 

bude akustická předstěna vždy na straně bytu.

V nadzemní části 3. - 7.NP budou mezibytové stěny z keramického zdiva odpovídajícímu akustickým požadavkům 

právních předpisů a norem. 

Vnitřní příčky uvnitř bytových jednotek budou montované s opláštěním ze sádrokartonových desek.

V podzemních podlažích, případně společných prostorách nadzemních částí budou příčky nebo instalační 

přizdívky z keramického zdiva, případně plynosilikátových bloků.

V případě instalačních jader nebo jiného vedení instalací budou instalační jádra obezděna keramických bloků –

např. POROTHERM 11,5 AKU. 

Střechy

Střechy jednotlivých sekcí jsou navrženy ploché, krytina bude provedena povlaková (asf. pásy).
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Hydroizolace

Spodní stavba bude ochráněna před spodní vodou provedením ve formě z vodostavební konstrukce s chemickou 

příměsí. V koupelnách bytů bude provedena stěrková hydroizolace přetažená na stěny do výšky min 150 mm, za 

sprchami do výšky 2000 mm.

Střešní konstrukce budou opatřeny pojistnými hydroizolačními pásy a hydroizolačním souvrstvím z asfaltových 

pásů. Terasy a střešní plášť nad 1. PP bude kryt povlakovou hydroizolací a doplněn skladbou pro osazení zeleně, 

případně provedení zpevněných ploch z dlažeb.

Výplně otvorů

Hlavní vchodové dveře do každé sekce budou hliníkové, prosklené bezpečnostním izolačním sklem. Vchodové 

dveře do bytů do bytů budou dýhované s požární odolností dle zprávy PO. Interiérové dveře budou voštinové, 

osazeny do obložkových zárubní.

Do technických místností v podzemních podlažích budou použity plechové dveře s parametry odpovídajícími 

požadavku požárně bezpečnostního řešení, osazené do ocelových zárubní.

Okna budou dřevěná, zasklená izolačním dvojsklem Umin = 1,1 W/m2K. Parametry oken budou respektovat 

požadavky hlukové studie, která určuje požadovaný akustický útlum pro každou fasádu a podlaží. Ve všech 

místnostech bytů budou okna vybavena stínícími prvky ve formě vnějších žaluzií z hliníkových profilů ovládanými 

elektronicky a vybavenými čidly síly větru a intenzity světla.

Lodžie na jižních fasádách budou zaskleny bezrámovým systémem např. Optimi nebo SOLARLUX.

Garážová vrata 

Podzemní garáže budou uzavřeny sekčními garážovými vraty. Materiálové a barevné řešení bude upřesněno 

v dalším stupni dokumentace. Podzemní podlaží budou v souladu se zprávou PO rozděleny na jednotlivé úseky 

požárními roletami.

Omítky vnitřní

Vnitřní omítky budou sádrové, alternativně vápenocementové štukové opatřené bílým nátěrem.

Obklady

V koupelnách, na WC a v kuchyních budou provedeny keramické obklady.

Dlažby

Společné prostory, schodiště a koupelny v bytech budou opatřeny keramickou dlažbou, terasy betonovou dlažbou 

a balkony mrazuvzdornou protiskluznou dlažbou.

Výtahy

V každé sekci (A, B, C) bude umístěn minimálně jeden výtah vyhovující vyhlášce č. 398/2009 Sb. (minimální 

rozměr 1,1 x 1,4 m) včetně požadovaných manipulačních prostorů, aby byl umožněn pohyb případným nahodile 

se vyskytujícím se imobilním osobám v objektu (např. návštěvy). 

V domě jsou navrženy celkem tři dvojice výtahů, v každé sekci jedna dvojice výtahů. Dle technických a normových 

požadavků je vyžadován jeden výtah na každou sekci. Druhý výtah je navržen navíc z marketingových a 

obchodních důvodů pro zvýšení komfortu uživatelů objektu.

Výtahy budou mít stroj umístěn ve výtahové šachtě. 

Zdravotně technické instalace

Venkovní vodovod

Objekt bude napojen na rekonstruovanou stávající vodoměrnou šachtu novým areálovým vodovodem, kde bude 

osazena standardní vodoměrná sestava s objektovým fakturačním vodoměrem. Do vodoměrné šachty je přivedena 
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stávající vodovodní přípojka DN100 z vodovodního řadu DN100L vedeného v ulici U Invalidovny. Areálový vodovod 

bude přiveden do 1. PP objektu, kde budou osazeny standardní vodoměrné sestavy v nice společných prostor. 

Tlakové pásmo veřejného vodovodu je dle informace PVK 6 – 6,5 bar.

Požární vodovod

Možnost odběru venkovní požární vody bude umožněna nově navrženými dvěma nadzemními hydranty na veřejné 

vodovodní síti. Ze stávající vodovodní přípojky bude vysazena odbočka pro veřejný požární vodovod DN100, který 

bude veden k jednotlivým hydrantům. Nově navržené 2 kusy nadzemních hydrantů DN100 jsou vysazeny 

v zeleném pásu na východní (sekce C) a západní (sekce A) straně stavby v bezprostřední blízkosti veřejné 

komunikace.

Navrhovaný vnitřní vodovod

Od hlavního uzávěru vody osazeným za vodoměrnou sestavou bude vodovodní potrubí vedeno do jednotlivých 

bytů a do výměníkové stanice k zásobníkům TUV.

Rozvody TUV a cirkulace v objektu budou provedeny z trubek z polypropylenu PP - typ 3, tlakové řady PN 20. Na

patách jednotlivých stoupacích potrubí budou osazeny uzavírací kulové kohouty s vypouštěním a na potrubí 

cirkulace budou osazeny vyvažovací ventily. Potrubí bude k jednotlivým zařizovacím předmětům vedeno v 

instalačních předstěnách. Potrubí bude v celém rozsahu izolováno trubicemi z pěnového polyetylénu. Při průchodu 

požárně dělícími konstrukcemi budou prostupy provedeny pomocí protipožárních ucpávek.

Rozvody požární vody budou v objektu provedeny z ocelových závitových pozinkovaných trubek. V objektu budou 

osazeny požární hydranty s tvarově stálou hadicí.

Ohřev TUV bude zajištěn centrálně v nepřímotopných zásobnících TUV s částečnou akumulací pro zajištění pokrytí 

odběrových špiček. Čerpadlo osazené na cirkulačním potrubí bude ve zvoleném časovém režimu zajišťovat 

cirkulaci TUV v rozvodech.

V instalačních jádrech budou v jednotlivých bytech na potrubí studené a teplé vody osazeny podružné bytové 

vodoměry. 

Venkovní kanalizace

Splaškové odpadní vody budou z objektu odvedeny rekonstruovanou stávající kanalizační přípojkou DN200 do 

kanalizačního řadu K 250 vedeného v ulici U invalidovny. Odpadní splaškové vody budou z jednotlivých sekcí 

objektu svedeny svodným potrubím do přípojky napojené do kanalizačního řadu vedeného v ulici U invalidovny.

Srážkové odpadní vody budou areálovou dešťovou kanalizací DN100 – DN400 svedeny do Žižkovské výpusti, 

která prochází areálem stavby. Odpadní dešťové vody ze střech objektu, teras a komunikací budou svedeny do 

retenčních potrubí v severní a v jižní části areálu. Retenční potrubí sever bude velikosti DN600  (referenční 

výrobce např. Hobas, Betonika) o délce 112 m a objemu 31,7 m3. Retenční potrubí jih bude velikosti DN 1000

(referenční výrobce např. Hobas) o délce 109 m a objemu 85,5 m3. Obě větve retenčního potrubí budou areálovou 

dešťovou kanalizací DN150-200 svedeny do žižkovské stoky procházející přes pozemek areálu. Na potrubí 

přípojky dešťové kanalizace při ústí šachty Šd1 bude osazena škrticí klapka pro nastavení maximálního průtoku 

potrubím v hodnotě max. 10 l/s/ha.

Plochy komunikací před vjezdem do objektu na úrovni 1.PP budou rovněž odvodněny do potrubí v západní části 

areálu.

Vnitřní kanalizace

Svodné potrubí bude provedeno z kanalizačních hladkých trubek a tvarovek z PVC z KG - systému (PVC). Svislé a 

připojovací odpadní potrubí bude provedeno z odpadních trubek a tvarovek z polypropylenu z HT - systému (PPs). 

Připojovací potrubí budou vedena mezi profily sádrokartonových příček a vyvedeny do místností. Všechny 

zařizovací předměty budou na připojovací potrubí napojeny přes zápachové uzávěry. Na svislém odpadním potrubí 
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budou v 1. PP osazeny čisticí tvarovky. Svislá odpadní potrubí vyvedená nad střechu budou zakončena střešní 

ventilační soupravou, potrubí ukončená v objektu budou osazena přivzdušňovací hlavicí. 

Vytápění

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV trojice sekcí bude společná předávací stanice tepla (OPS). Do stanice bude 

zaústěna nová teplovodní přípojka primeru (vytápění a teplá voda) systému CZT Pražská teplárenská a.s., jež je 

preferováno.

Součástí OPS bude tlakové oddělení přípojky a vnitřních rozvodů, dále úprava teplotních parametrů topné vody a 

teplé vody. OPS bude vybaven zabezpečovacím zařízením dle platných norem.

Výstupem z OPS budou dvě samostatné větve, jedna do sekce „A“, druhá do sekcí „B“ a „C“. Potrubní rozvod bude 

symetrický větvený. Základem domovních potrubních rozvodů budou vždy 2 stoupačky z ocelového potrubí, na něž 

budou navazovat bytové rozdělovače umístěné ve skříňkách. Bytové potrubní rozvody k podlahovému vytápění 

jednotlivých bytů budou vedeny v podlahách (plastové potrubí PEX o dimenzích 17 × 2 – 25 × 2,3 mm). 

Vytápění obytných místností bude preferovaným podlahovým teplovodním vytápěním. Pro případný nutný dohřev 

budou použity podlahové konvektory.

Vytápění koupelen bude rovněž podlahovým teplovodním vytápěním. V každé koupelně bude navíc osazeno 

žebříkové těleso napojené na totožný okruh, např. referenční Koralux Linear Comfort s elektrickou patronou, 

určené zejména pro zvýšení komfortu. Vytápění koupelen bude doplněno elektrickým vytápěním nášlapné vrstvy. 

Podlahové vytápění bude řízeno pomocí prostorových termostatů.

Vytápění společných prostor bude pomocí ocelových deskových těles, např. referenční typ Radik Ventil Kompakt 

se spodními přípojkami. Termostatické hlavice budou instalovány na všech otopných tělesech.

Vzduchotechnika a chlazení

Větrání je upřednostněno přirozené, pouze v prostorách, kde toto nelze zajistit, je navrženo nucené větrání, a to 

v koupelnách, WC a kuchyních bytů, ve sklepech, garážích a technických prostorách. Pro jednotlivé prostory 

budou navržena jednoduchá odsávací lokální zařízení (WC, koupelny, kuchyně), znehodnocený vzduch bude 

odváděn nad střechu sekcí. Trvalé větrání obytných místností bude zajištěno prioritně přirozeně okny doplněné 

v souladu s ČSN EN 15665/Z1 – o nucené provětrání např. větracími otvory integrovanými do obvodového pláště 

případně výplní obvodového pláště, při němž bude mírného podtlaku v bytové jednotce zajištěného trvalým 

nízkootáčkovým chodem ventilátorů na WC, kdy přívod čerstvého vzduchu bude zajištěn přes výše zmíněnými 

větracími otvory v obvodovém plášti v souladu s ČSN EN 15665/Z1.

Chlazení v jednotlivých sekcích je uvažováno pouze v obytných místnostech v nejvyšších podlažích sekcí. 

Předpokládá se že 7.NP bude mít bytové jednotky vybavené chlazením ( vnitřní jednotky SPLIT + venkovní 

jednotka na střeše ). Pro garáže bude navrženo provozní, havarijní a požární větrání v souladu s platnou 

legislativou. Sklepy budou odvětrány podtlakově do parkingu s přívodem čerstvého vzduchu z exteriéru. 

Technické prostory budou odvětrány přirozeně nebo nuceně v souladu s požadavky jednotlivých technologií.

Měření a regulace

Centrálním zdrojem tepla v objektu bude společná předávací stanice tepla (OPS) napojená na CZT. Jednotlivá 

technologická zařízení OPS budou řízena číslicovými regulátory umístěnými v samostatném rozvaděči MaR 

v samostatném prostoru každé sekce. Napájení technologických zařízení a souvisejících el. motorů bude řešeno 

ze společného rozvaděče MaR. Řídicí systém bude možné napojit na dálkové provozování zdrojů tepla. 

V garážích v 1. PP bude realizována indikace výskytu plynu CO. Ústředny výskytu plynu, včetně lokálních DDC 

regulátorů, které budou ovládat a řídit odtahové ventilátory, budou umístěny v rozvaděči MaR. 

Každý byt obytného komplexu bude osazen kalorimetrem pro měření odebíraného tepla pro ÚT. Odečet dat 

kalorimetrů se předpokládá dálkově.

Ostatní technologie jako např. odtahové ventilátory z koupelen bytů apod. nebudou řešeny zařízením MaR, a 

budou řešeny v rámci stavební elektroinstalace.
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Elektrorozvody

Silnoproud

Přípojku elektrické energie zajistí PRE a.s. dle požadavků odběratele na základě smlouvy o dodávce elektrické

energie.

V každém bytě bude instalován rozvaděč. Obvody v bytech budou rozděleny na světelné, zásuvkové, obvod pro 

lednici, obvod pro pračku, obvod pro sušičku, obvod pro myčku a 2 obvody pro napojení zařízení pro přípravu 

pokrmů. Světelné obvody budou rozděleny na okruhy, tyto okruhy budou ovládány příslušnými a sdruženými 

vypínači a přepínači umístěnými na obvodových stěnách. V každém bytě budou instalovány ventilátory pro 

odsávání z prostor koupelny, WC, digestoř v kuchyňské lince. Ovládání ventilátorů bude v koupelnách a WC 

ovladačem s doběhovým relé a čidlem na vlhkost. V prostoru chodby bude umístěno autonomní čidlo snímání 

teploty a kouře.

Ve vybraných bytech bude připojena sauna s předpokládaným příkonem 6 kW/400 V. V bytech v 7.NP budou 

připojeny klimatizační jednotky s předpokládaným příkonem 2,5 kW/230 V. Budou provedena připojení pro vířivé 

vany v koupelnách. 

Ve všech místnostech bytů budou okna vybavena stínícími prvky ve formě vnějších žaluzií z hliníkových profilů 

ovládanými elektronicky a vybavenými čidly síly větru a intenzity světla.

Osvětlení

Osvětlení ve všech prostorách bude provedeno dle ČSN EN 12 464-1 a souvisejících norem a předpisů.

Provede se nouzové osvětlení dle požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby, dle příslušných norem a 

předpisů pro nouzové osvětlení budov ČSN EN 1838.

Náhradní zdroj elektrické energie

Záložní zdroj UPS bude pro napájení v případě požáru a evakuace při výpadku proudu – větrání chráněných 

únikových cest, požární signalizace, zvyšovací stanice požární vody v rozvodu hydrantů a další, dle požadavků 

požárně bezpečnostní řešení.

Veřejné osvětlení

Napojení veřejného osvětlení, které se bude provádět v rámci této stavby, bude provedeno novou přípojkou 

z nové přípojkové skříně PRE do nového zapínacího bodu VO (ozn. ZB1) u východní fasády obytného domu. 

V případě požadavku majitele a správce VO se provede propojení nového VO se stávajícím rozvodem veřejného 

osvětlení v okolí stavby. Konkrétní místo a podmínky napojení veřejného osvětlení určí správce veřejného 

osvětlení.

Slaboproud

V objektu budou provedeny rozvody telefonu + internetu, společná televizní anténa, domácí videotelefon, a 

přístupový systém.

SADOVÉ ÚPRAVY

Zeleň, navrhovaná v prostoru obytného souboru a v jeho těsné blízkosti, je zejména náhradní výsadbou za 

dřeviny, které bude nutné vykácet, nebo jsou doporučeny k vykácení z důvodu realizace stavby. Na řešeném 

pozemku je navrženo několik ploch zeleně od travnatých ploch, přes plochy pokryvných dřevin a záhonů s keři, 

lemujícími komunikace, soukromé předzahrádky oddělené živými ploty až po stromořadí kolem příjezdů a výsadby 

soliterních stromů a keřů na veřejných plochách. 

Plochy předzahrádek nejsou záměrně řešeny a nejsou zahrnuty do ploch náhradní zeleně. Náhradní výsadba je 

rozmístěna do všech ostatních ploch. Zahrnuje výsadby živých plotů, volně rostoucích keřových skupin, soliterních 

i alejových stromů, půdopokryvných dřevin a trvalek i pnoucí rostliny na gabionových zdech.
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K navrhovanému obytnému souboru vedou dvě hlavní příjezdové komunikace. Příjezd z východní strany od ulice

U Sluncové bude doprovázen stromořadím okrasných třešní se záhony růží na jedné straně a dvěma soliterními 

stromy doprovázenými skupinkami stálezelených keřů. Celá jižní strana pozemku bude od kolejiště oddělena 

stávajícími vzrostlými skupinami stromů, doplněnými o jedenáct borovic lesních a navrženou alejí jerlínů, jakož i 

volně rostoucím živým plotem z ptačího zobu. Na jihozápadní straně budou vysazeny solitéry javoru, platanu a 

habru, dále se pak střídají okrasné třešně se stálezelenými kalinami. Příjezd z ulice U invalidovny je rovněž 

lemován stromy – jedná se o vzrostlé platany, rozvolněnou skupinou borovic, dále skupinami stálezelených keřů, 

muchovníků a skupinkou tří okrasných jabloní. Stejné okrasné jabloně, podsazené záhony tavolníku popelavého 

lemují parkoviště na druhé straně souboru. Parkovišti budou stínit i dva platany. Travnaté plochy jsou lemované 

záhony pokryvných růží a tam, kde stromy stíní i odebírají vodu jsou růže nahrazeny nenáročnými 

půdopokryvnými kakosty. Vstupním záhonům dominují 3 solitéry svitele latnatého s podrostem volně rostoucích 

tavolníků. Zde jsou gabiony popnuty akébií, zatímco ostatní gabionové zdi jsou na většině míst popnuty dvěma 

druhy loubince („psí víno“). Vnitroblokové společné plochy zeleně jsou tvořeny velkými záhony půdopokryvných 

růží a stálezelených skalníků, oddělených živými ploty z tisu od soukromých předzahrádek. Těmto záhonům pak 

dominují skupinky stálezelených vyšších skalníků s atraktivním květem i plodem, podsazených skupinkou nízkých 

vrb nachových. Takovýchto skupin je ve čtyřech plochách celkem osm. Severní strana veřejných ploch je nově 

osázena borovicemi a skupinami tisů. 

Pro všechny výsadby je doporučeno zavedení automatické závlahy alespoň po dobu rozvojové péče, než dojde ke 

stabilizaci výsadeb. 

Výsadby budou v maximální míře respektovat stávající a navrhované vedení inženýrských sítí. V místech, kde

nebude možné dodržet předepsané ochranné pásmo k sítím, budou stromy vysazeny do chrániček, výsadby 

budou konzultovány se správci sítí. 

Sortiment rostlin

STROMY

latinský název český název Počet ks 

1 Platanus x acerifolia Platan 5 

2 Sophora japonica Jerlín japonský 20

3 Malus ´Evereste´ Okrasná jabloň 7 

4 Prunus sargentii ´Rancho´ Třešeň Sargentova 5 

5 Acer platanoides Javor mléč 2 

6 Carpinus betulus Habr obecný 1 

7 Pinus nigra Borovice černá 7 

8 Pinus sylvestris Borovice lesní 17 

KEŘE – ŽIVÉ PLOTY- POKRYVNÉ 

latinský název český název Počet ks 

1 Koelreuteria paniculata Svitel latnatý 3 

2 Viburnum x pragense Kalina pražská 5 

3 Amelanchier Lamarckii Muchovník Lamarckův 3 

4 Cotoneaster multiflorus Skalník mnohokvětý 24 

5 Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ Ptačí zob 645 

6 Spiraea cinerea ´Grefsgheim´ Tavolník popelavý 224 

7 Salix purpurea Vrba nachová 816 

8 Rosa ´Knirps´ Růže pokryvná 2138 

9 Cotoneaster salicifolius ´repens´ Skalník vrbolistý 3040 

10 Taxus baccata Tis červený 1280 

11 Prunus laurocerasus Slivoň bobkovišeň 14 
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PNOUCÍ ROSTLINY 

1 Parthenocissus inserta Loubinec popínavý 132 

2 Ampelopsis brevipenduculata Loubinec krátkostopečný 92 

3 Akebia quinata Akebie petičetná 16 

4 Hedera helix Břečťan obecný 145 

TRVALKY

latinský název český název Počet ks 

1 Geranium x cantabrigiense ´Karmina´ Kakost kantabrijský 2412 

2 Geranium x cantabrigiense ´Biokovo´ Kakost kantabrijský 384 

Počet jehličnatých stromů 24 ks 

Počet listnatých stromů 40 ks 

Počet listnatých keřů okrasných 113 ks 

Živé ploty volně rostoucí v záhonu –Spirea ´Grefsheim´, Ligustrum v. ´Atrovirens´,Salix 732 m2

Živé ploty Taxus baccata 252 bm 

Trvalky – Geranium x cantabrigiense ´Karmina´ a ´Biokovo´ 128,5 m2

Popínavé rostliny – Parthenocissus inserta, Akebia quinata, Ampelopsis b., 238 bm 

Půdopokryvné keře – Rosa ´Knirps´a Cotoneaster salicifolius ´Repens´ , Hedera h. 1098 m2 

Projekt sadových úprav bude součástí dokumentace pro územní rozhodnutí.

2.1.7Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení realizace záměru: 01/2015

Dokončení záměru: 06/2016

Celková doba výstavby je odhadována na 18 měsíců

Uvedené termíny jsou závislé na následujícím procesu povolování stavby – zejména vydání územního rozhodnutí 

a stavebního povolení.

Stavba bude realizována v jedné etapě bez členění. Před zahájením stavby je předpokládáno s provedením 

archeologického průzkumu

2.1.8Výčet dotčených územně samosprávných celků

Hlavní město Praha

Městská část Praha 8

2.1.9Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou 

tato rozhodnutí vydávat

 Územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí – příslušným stavebním úřadem je Úřad 

městské části Praha 8 – Odbor výstavby.

2.2 Údaje o vstupech

2.2.1Půda

Pozemky určené k realizaci záměru se nachází v městské části Praha 8 – v k.ú. Karlín. Pozemkové parcely 

dotčené stavbou jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tab. 1: Pozemkové parcely dotčené stavbou

Parcela Výměra (m2) Druh pozemku Vlastník

693/123 920 Ostatní plocha CTR Sluncová a.s.

693/124 725 Ostatní plocha CTR Sluncová a.s.

693/152 33 Ostatní plocha CTR Sluncová a.s.

693/244 143 Ostatní plocha CTR Sluncová a.s.

708 722 Ostatní plocha CTR Sluncová a.s.

719/2 11 546 Ostatní plocha CTR Sluncová a.s.

719/3 58 Zastavěná plocha a nádvoří CTR Sluncová a.s.

719/4 18 Zastavěná plocha a nádvoří CTR Sluncová a.s.

719/5 18 Zastavěná plocha a nádvoří CTR Sluncová a.s.

719/6 56 Zastavěná plocha a nádvoří CTR Sluncová a.s.

719/7 619 Zastavěná plocha a nádvoří CTR Sluncová a.s.

719/8 8 Zastavěná plocha a nádvoří CTR Sluncová a.s.

Záměr nevyžaduje vynětí žádných pozemků ze zemědělského půdního fondu.

Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.

2.2.2Voda

Období výstavby

Voda bude použita pro ošetření betonů, pro mytí pracovníků stavby a pro čistění mechanizace a pro napojení 

hygienického zázemí zařízení staveniště.

Předpokládaná spotřeba vody na staveništi je 12,25 m3 za den, 0,4 l/s.

Období provozu

V bytových domech bude používána pouze voda pitná, zdrojem vody bude veřejný vodovodní řad. Objekt bude 

napojen rekonstruovanou stávající vodovodní přípojkou na vodovodní řad LT200 vedený v ulici U Invalidovny 

situované podél objektu. Přípojka bude přivedena do 1. PP objektu, kde budou osazeny standardní vodoměrné 

sestavy.

Potřeba vody

(uvažováno dle platného Kanalizačního řádu pro Prahu - 160 l/den/os)

počet osob l/den/os celkem

Obyvatelé bytů 327 160 52 320 l.den-1

Úklid 3 160 480 l.den-1

Technologie 500 l.den-1

Celkem 53 300 l/den

Qd = 53,3 m3/den = 0,62 l/s

Kh = 6

Qmax = 3,70 l/s

Qh = 13,33 m3/hod

Qrok = 19 455 m3
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2.2.3Ostatní surovinové a energetické zdroje

Výstavba

Během výstavby budou spotřebovávány stavební materiály. Bilance potřebných množství bude provedena 

v dalších fázích projektové dokumentace na základě výkazu výměr.

Elektrická energie - předpokládaný soudobý příkon stavby je 181 kW.

In HDV = 315 A = jistič před elektroměrem

Provoz

V bytových domech nebude probíhat žádná výroba, nebudou spotřebovávány žádné suroviny pro technologické 

účely.

Pro navržené objekty byly stanoveny následující předběžné požadavky na jednotlivé druhy energií.

Roční potřeba tepla 4 110,8 GJ

Roční spotřeba elektrické energie 3 900 MWh

2.2.4Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

2.2.4.1 Doprava

Období výstavby

Dle podmínek závazného stanoviska Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP č. j. S-MHMP 

623069/2010 bude přístup na stavební pozemek pouze z ulice U Sluncové. Vjezd a výjezd staveništní těžké 

dopravy bude pouze na ulici U Sluncové a dále na ulici Za Invalidovnou, která ústí na hlavní komunikaci Rohanské 

nábřeží. Z ulice U Invalidovny bude zachována stávající vjezdová brána umožňující příjezd a parkování osobních 

vozidel před buňkovištěm pro potřeby dodavatele stavby.

Doprava stavebních materiálů bude po vjezdu z ulice U Sluncové následovat po zpevněné staveništní komunikaci 

s obratišti a napojením na štěrkem zpevněné skladové plochy.

Na staveništi bude znovu použitelný přebytek zeminy z výkopů uložen na mezideponii zeminy umístěné v areálu 

staveniště a v průběhu výstavby použit pro hrubé terénní úpravy mimo zásypů, tzn. na násypy. V rámci stavby 

nedojde k výrazným dopravním omezením. Předpokládá se pouze dopravní značení na ulici U Sluncové a 

U Invalidovny 4x A15 Práce + E13 s textem „VÝJEZD ZE STAVENIŠTĚ“.

V době nejintenzivnějších prací na staveništi je uvažováno s maximálně 9 pohyby nákladních vozidel za hodinu, to 

je maximálně 126 pohybů nákladních vozidel za den a dále je počítáno se čtyřnásobnou výměnou vozidel na 

parkovištích v severozápadní části staveniště za den, to je 56 jízd za den.

Období provozu

Obytný soubor se nachází mezi dnes nepropojenými místy – křižovatkou U Sluncové – Za Invalidovnou a 

křižovatkou Na Špitálsku – U Invalidovny. Součástí stavby obytného souboru je i nová komunikace spojující tato 

dvě místa, čímž je zajištěna dopravní obslužnost nové stavby. Stavba veřejné místní komunikace umožní 

propojení dnes oddělených částí Karlína se zástavbou obytných domů kolem ulice Nekvasilovy. Komunikace 

vychází z polohy stanované ÚPn, na východní straně, kdy není možnost polohu respektovat, neboť je vedena 

mimo pozemky oznamovatele, je navrženo pouze šířkově omezené provizorní napojení na ulici U Sluncové.

Dopravní režim oblasti obytného souboru byl odsouhlasen zástupci Policie Ř-DI a OD ÚMČ Praha 8 s tím, že na 

celém novém úseku veřejné komunikace bude po dokončení výstavby průjezd zakázán, s výjimkou obyvatel a 

návštěvník obytného souboru. Výhled ÚPn hl. m. Prahy předpokládá dokončení prodloužení ulice U Sluncové 

v plném rozsahu, půdorysu a využití dopravou. S vedením MHD se neuvažuje.
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Dopravní a dispoziční členění konceptu je výrazně ovlivněno funkční plochou DU pro veřejnou komunikaci 

(veřejně prospěšná stavba 93/DK/8). Vnitřní parkovací plochy situované do podzemního podlaží jsou dostupné 

nezávisle na uvažované veřejné komunikaci, a to napojením na obslužnou komunikaci navrženou při východní 

hranici pozemků s napojením na místní uliční síť, ulice U Sluncové v místě novostavby objektu Palladio 

(Rezidence Invalidovna). Hlavní nástupní plochy pro pěší jsou uvažovány z pochozích chodníkových ploch 

souběžných s veřejnou komunikací. Část bytových jednotek (celkem 6) v 1.NP při jižních fasádách je přístupná 

z areálové obslužné komunikace – chodníku přes vlastní předzahrádky. Pochozí plochy jsou přímo napojeny na 

místní uliční síť, na západní straně U Invalidovny, na východní ulice U Sluncové. Venkovní návštěvnická parkovací 

stání jsou situována při východní hranici pozemku s napojením na areálovou komunikaci a dostupností z ulice U 

Sluncové.

Areálová obslužná komunikace lemující objektovou hmotu ze západní, jižní a východní strany rovněž navazuje na 

místní uliční síť. Komunikace zároveň zajišťuje dobrou dostupnost při řešení požárně bezpečností obslužnosti 

areálu.

Doprava v klidu

Obytný soubor Sluncová ve svém návrhu obsahuje 154 parkovacích stání v garážích objektu a 19 stání určených 

pro návštěvníky, tj. dohromady 173 parkovacích stání. V garážích je dle požadavků vyhlášky MMR č 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb vyhrazeno celkem 7 

parkovacích stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené rovnoměrně pro jednotlivé sekce 

nejblíže hlavní domovní komunikaci. Návštěvnická venkovní stání mají dle požadavků téže vyhlášky vyhrazeno 1 

parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené nejblíže vstupu do objektu.

Navrhovaný počet 173 parkovacích stání je větší než požadavek 166 stání definovaných platnou vyhláškou.

Výpočet dopravy v klidu je uveden v následující tabulce.

Tab. 2: Výpočet dopravy v klidu dle vyhlášky 26/1999 MHMP

Lokalita: Praha 8 – Karlín, mezi ulicemi U Invalidovny a U Sluncové

Zóna: 3

Spádové území metra: Ne

Funkce
Počet 

jednotek
Jednotka

1 stání připadá na X 

jednotek
PSz Kd

Počet PS 

požadovaný

Počet PS 

poskytnutý

Bydlení

72 Byt o jedné obytné místnosti 2 36 1 36
154

111 Byt do 100 m2 užitné plochy 1 111 1 111

183 Návštěvnická stání 10 19 1 19 19

PS 166 173

Navazující doprava

Výpočet generované dopravy, kartogramy rozpadu generované dopravy pro výhledový rok zprovoznění záměru 

2016 (TSK-ÚDI) a kartogramy intenzit dopravy pro období výhledu dle ÚPn hl.m. Prahy (URM) jsou uvedeny 

v dopravně inženýrské studii, která je součástí oznámení jako příloha (H.5).

Záměr bude generovat celkem 160 jízd jedním směrem.

2.2.4.2 Stručný popis inženýrských objektů

Období výstavby

Voda – napojení na stávající funkční vodoměrnou šachtu s měřením v severozápadní části řešeného území, která 

bude dále využita pro celý obytný soubor. Na přípojku budou napojeny staveništní rozvody vedoucí k jednotlivým 

místům potřeby. Voda bude použita pro ošetření betonů, pro mytí pracovníků stavby a pro čistění mechanizace a 

pro napojení hygienického zázemí zařízení staveniště.
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Kanalizace - Na staveništi bude hygienické zázemí napojeno na stávající kanalizační splaškovou přípojku KG DN 

200, případně se na začátku použije chemické WC. 

Elektrická energie - potřebná pro stavbu bude zajištěna staveništní přípojkou v napojovacím bodě SR 11/499, 

určeného společností PRE a.s. Staveništní přípojka bude provizorní. Staveništní přípojkou NN bude napojen 

staveništní rozvaděč s odběratelským měřením PRE. Z něho pak budou vedeny vnitrostaveništní rozvody el.

energie do míst potřeby. Staveništní přípojka bude opatřena měřením spotřeby el. energie.

Období provozu

V současné době je stávající areál napojen na všechny potřebné veřejné sítě technické infrastruktury. Navrhovaný 

obytný soubor bude napojen na stávající inženýrské sítě v blízkosti nebo přímo na pozemcích oznamovatele 

pomocí nově navržených přípojek.

2.3 Údaje o výstupech

2.3.1Ovzduší

Emise při výstavbě

Za dočasný plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (příprava staveniště, výkopové a 

stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Dalším zdrojem emisí budou pojezdy 

nákladních automobilů a stavební mechanizace. Z emitovaných škodlivin je třeba věnovat pozornost částicím 

frakce PM10 a oxidu dusičitému. Ve fázi výstavby lze očekávat především ovlivnění krátkodobých maximálních 

koncentrací těchto škodlivin. Emise benzenu z dieselových motorů stavební mechanizace i nákladních vozidel 

nejsou významné.

Příjezd na staveniště bude po stávajících veřejných komunikacích a staveništní komunikaci napojené na ulici 

U Sluncové.

V době nejintenzivnějších prací (zemní práce – příprava staveniště - skrývka, výkop pro základy, založení objektu) 

je předpokládaná intenzita dopravy 126 pojezdů za den.

Maximální intenzita pojezdu stavební mechanizace se předpokládá na úrovni 4 strojů po staveništi současně. Pro 

výpočet imisí z navazující dopravy v době výstavby jsou dále použity emise z navazující nákladní dopravy po 

veřejných komunikacích (126 pojezdů nákladních vozidel za den).

Pro výpočet emisí ze stavební mechanizace jsou použity emisní faktory pro použití kapalných paliv ve spalovacích 

pístových vznětových motorech uvedené ve Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory 

podle § 12, odst. 1, písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Pro emise z pojezdů nákladních a osobních automobilů je využita databáze MEFA13 vztažená na 126 jízd těžkých 

nákladních automobilů za den při rychlosti 10 km/h po staveništi a 50 km/h po veřejných komunikacích.

Pro výpočet emisního toku jsou využity emisní faktory z databáze MEFA13 (primární emise z dopravy) a dále 

emisní faktory pro sekundární prašnost vyvolanou pojezdem nákladních automobilů po nezpevněné ploše 

staveniště (13.2.2 Unpaved Roads, www.epa.org). Předpokládaná délka jedné jízdy každého vozidla v areálu 

staveniště činí 200 m, hmotnost nákladního vozidla je uvažována 25 t).

Tab. 3: Emise z výstavby

Emisní tok
Emise (kg/den)

Oxidy dusíku NOx Tuhé látkyPM10

Stavební mechanizace 7,94 0,13

Pojezdy NA 0,13 11,77

Staveniště celkem 8,07 11,9

Doprava na veřejných komunikacích včetně sek. prašnosti * 0,4 0,208

* Emise z úseku o délce 1 km
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Emise při provozu

Zdrojem emisí bude pouze doprava generovaná záměrem. Jednotlivé sekce budou napojeny na centrální zdroj 

tepla. Náhradní zdroje elektrické energie budou bateriové (UPS).

Navazující automobilová doprava

Pro výpočet emisí z navazující dopravy byly použity jednotné emisní faktory pro motorová vozidla uvedené 

v aktualizovaném PC programu MEFA13 (Mobilní Emisní FAktory, ATEM Praha, VŠCHT Praha, 2013). Při 

výpočtu emisních toků je zohledněn vliv studených startů, kdy ještě není zcela funkční katalyzátor.

V rámci posuzované stavby je navrženo celkem 154 parkovacích garážových stání v suterénech a 19 stání na 

venkovním nekrytém parkovišti, tj. celkem 173 stání.

Objem generované dopravy byl určen podle Metod prognózy intenzit generované dopravy (EDIP, 2013) ve výši 

160 vozidel jednosměrně.

Výsledné emisní vydatnosti oxidů dusíku, tuhých látek PM10, benzenu a benzo(a)pyrenu z parkovacích stání při 

uvažované délce pojezdu na úrovni 75 m uvádí následující tabulka.

Tab. 4: Emise znečišťujících látek z posuzovaného záměru

Emisní tok NOx PM10 Benzen BaP

Garáže
g/den 20,43 2,02 0,26 0,00021

kg/rok 7,46 0,74 0,09 0,00008

Venkovní stání
g/den 2,43 0,24 0,03 0,00003

kg/rok 0,89 0,09 0,01 0,00001

Celkem kg/rok 8,34 0,83 0,11 0,00009

Do modelování imisních příspěvků jsou zahrnuty pojezdy navazující dopravy také na veřejných komunikacích. 

Souhrnný emisní tok veškeré navazující dopravy po přepočtu na úsek dlouhý 1 km je uveden v následující 

tabulce.

Tab. 5: Emise z navazující dopravy na veřejných komunikacích

Emisní tok
Emise (g/den/km)

NOx PM10 Benzen BaP

Emise na úseku veřejných komunikacích 272,4 27,0 3,5 0,0028

2.3.2Odpadní vody

Období výstavby

Splaškové vody

Na staveništi bude hygienické zázemí napojeno na stávající kanalizační splaškovou přípojku KG DN 200, 

případně se na začátku použije chemické WC.

Srážkové vody

Srážkové vody ze stavební jámy budou po odčerpání vypouštěny do veřejné dešťové kanalizace, tzv. Žižkovské 

výpusti procházející přes pozemek stavby, přes stávající přípojku dešťové kanalizace. Tato srážková voda projde 

před vypuštěním do dešťové kanalizace sedimentační jímkou pro usazení kalů a množství vypouštěné do stoky 

bude omezeno tak, aby nebyl překročen průtok 10 l/s/ha. Srážkové vody z důvodu nevyhovujících geologických 

podmínek nelze vsakovat na pozemku budoucí stavby.
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Hladina podzemní vody je přímo závislá na hladině vody v toku Vltavy, které je od lokality vzdálen cca 900 m. 

Ustálená hladina podzemní vody se nachází cca 4,0 až 6,0 m pod povrchem terénu. Základová spára objektu se 

nachází nad hladinou podzemní vody.

Období provozu

Splaškové odpadní vody

Splaškové odpadní vody vznikají v množství odpovídajícímu výše vypočtenému objemu potřeby vody. Množství 

splaškových vod odváděných do kanalizace bude 19 455 m3 za rok.

Srážkové vody

Výpočet množství dešťových vod

Qmax = A x I x φ ( l/s )

A plocha odvodňovaného území (ha)

I intenzita návrhové srážky (l/s/ha)

Φ součinitel odtoku (-)

Qmax = ( 0,2226 x 0,9 + 0,1576 x 1,0 + 0,3222 x 0,5 + 0,778 x 1,0 ) x 160 = 95,5 l/s

Kde 

A1 = 2226 m2 – plocha střechy sekcí A, B, C

A2 = 1576 m2 – plocha asfaltových komunikací východ, západ

A3 = 3222 m2 – plocha stropů garáží bez sekcí A, B, C

A4 = 140 m2 – plocha nezastřešených asfaltových ploch veřejné komunikace

A5 = 638 m2 - zastřešené plochy komunikace

Povolený průtok pro vypouštění dešťových vod do kanalizace: 10 l/s/ha, tzn. 0,7802 x 10 = 7,8 l/s

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že průtok 87,7 l/s bude nutné zadržovat v retenčním zařízení 

Jsou navržena 2 retenční potrubí - větev sever a větev jih zajišťující, že do žižkovské výpusti bude vypuštěna 

kapacita dešťové vody v hodnotě max. 10 l/s/ha.

Odvodnění střech bude pomocí střešních vpustí, stoupačky dešťové kanalizace budou vedeny stoupačkovými 

jádry a dále do retenčního potrubí. Odvodnění teras bude pomocí vyhřívaných terasových vpustí s teplotním 

čidlem, venkovními dešťovými svody a následně bude zaústěno do svodného potrubí v 1. PP a dále do retenčního 

potrubí. Odvodnění venkovních komunikací bude pomocí uličních vpustí, do systému areálové kanalizace a 

následně do retenčních potrubí. U vjezdů do garáží budou osazeny pojistné liniové odvodňovací žlaby např.

Acodrain. Plocha venkovního parkoviště bude odvodněna pomocí štěrbinových žlabů, následně zaústěných do 

systému areálové dešťové kanalizace.

Kanalizace

V řešeném území je oddílná kanalizace.

Splaškové odpadní vody budou z objektu odvedeny rekonstruovanou stávající kanalizační přípojkou DN200 do 

kanalizačního řadu K 250 vedeného v ulici U invalidovny. Odpadní splaškové vody budou z jednotlivých sekcí 

objektu svedeny svodným potrubím do přípojky napojené do kanalizačního řadu vedeného v ulici U invalidovny.

Srážkové odpadní vody budou areálovou dešťovou kanalizací DN100 – DN400 svedeny do Žižkovské výpusti, 

která prochází areálem stavby. Odpadní dešťové vody ze střech jednotlivých sekcí, teras a komunikací budou 

svedeny do retenčních potrubí v severní a v jižní části areálu. Retenční potrubí sever bude velikosti DN600 

(referenční výrobce např. Hobas, Betonika) o délce 112 m a objemu 31,7 m3. Retenční potrubí jih bude velikosti 
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DN 1000 (referenční výrobce např. Hobas) o délce 109 m a objemu 85,5 m3. Obě větve retenčního potrubí budou 

areálovou dešťovou kanalizací DN150-200 svedeny do žižkovské stoky procházející přes pozemek areálu. Na 

potrubí přípojky dešťové kanalizace při ústí šachty Šd1 bude osazena škrticí klapka pro nastavení maximálního 

průtoku potrubím v hodnotě max. 10 l/s/ha.

Plochy komunikací před vjezdem do objektu na úrovni 1.PP budou rovněž odvodněny do potrubí v západní části 

areálu

2.3.3Odpady

Nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky. 

Pro posuzovanou stavbu jsou důležité zejména vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), a č. 383/2001 Sb., 

v platném znění o podrobnostech nakládání s odpady.

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho 

prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Odvoz a další nakládání se vznikajícími odpady bude prováděno pouze organizacemi oprávněnými k nakládání 

s odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Odpady při výstavbě

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při výstavbě záměru. Odpady jsou zatříděny 

do druhů a kategorií dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.

Tab. 6: Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě

Kód Název Kategorie

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků O/N

08 04
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů 

(včetně vodotěsnicích výrobků)
O/N

12 01 13 Odpady ze svařování O

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O

15 01 02 Plastové obaly O

15 01 03 Dřevěné obaly O

15 01 06 Směsné obaly O

15 01 09 Textilní obaly O

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné N

15 02 02 Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N

15 02 03 Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 O

17 01 01 Beton O

17 01 02 Cihly O

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O

17 04 05 Železo a ocel O

17 04 07 Směsné kovy O

17 04 11 Kabely O

17 05 04 Zemina a kamení* O

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05* O

17 06 04 Izolační materiály O

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O
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Kód Název Kategorie

20 03 01 Směsný komunální odpad O

20 03 03 Uliční smetky O

Pozn. Původcem odpadů, které budou při výstavbě vznikat, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou 

v této fázi přípravy záměru k dispozici potřebné údaje. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání 

s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Ke kolaudaci stavby budou předloženy 

doklady vypovídající o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo o způsobu jejich odstranění, pokud není jejich využití 

v souladu se zákonem o odpadech možné, z dokladů musí být patrné jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, 

identifikační údaje této osoby a datum předání odpadu.

Ve fázi výstavby dojde k vytěžení cca 7 552 m3 suti a navážek a cca 10 844 m3 výkopů ze stavební jámy. Pokud to 

bude možné, bude část zeminy přednostně využita pro terénní úpravy v okolí záměru.

Na staveništi bude znovu použitelný přebytek zeminy z výkopů uložen na mezideponii zeminy umístěné v areálu 

staveniště a v průběhu výstavby použit pro hrubé terénní úpravy mimo zásypů, tzn. na násypy. Vzhledem 

k charakteru zemin dle IGP jsou navážky v místě stavby nevhodné pro zpětné zásypy svahování. Nejsou 

vyloučeny hrubé terénní úpravy v okolí a zpětné zásypy rýh po osazení sítí z vytěžených jílovitých zemin a 

písčitých hlín. Tyto zeminy budou umístěny na mezideponii na východní části stavebního pozemku v průběhu 

výstavby o ploše 325 m2, rozšířitelné až na 882 m2 v různých fázích výstavby.

Vzhledem k náročnosti odhadu ponechané použitelné zeminy z výkopů uvádíme celkové potřebné množství 

dodání cca 8853 m3 zeminy.

Odpady při provozu

Při provozu záměru budou vzhledem k jeho charakteru produkovány odpady komunální (hlavní funkcí záměru je 

bydlení). V následující tabulce je uveden přehled předpokládaných odpadů vznikajících při provozu záměru. 

Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů ve znění 

pozdějších předpisů.

Tab. 7: Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při provozu záměru

Kód Název druhu odpadu Kategorie

20 01 01 Papír a lepenka O

20 01 02 Sklo O

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O

20 01 10 Oděvy O

20 01 11 Textilní materiály O

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N

20 01 25 Jedlý olej a tuk O

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O

20 01 35
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 236)
N

20 01 36
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21,

20 01 23 a 20 01 35
O

20 01 39 Plasty O

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O

20 03 01 Směsný komunální odpad O

20 03 03 Uliční smetky O

20 03 07 Objemný odpad O
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Obyvatelé posuzovaných bytových domů budou zapojeni do systému sběru komunálního odpadu na území 

městské části Praha 8 a také mohou dále využívat následujících služeb v oblasti odpadového hospodářství na 

území městské části Praha 8:

 Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Voctářova ul., Praha 8.

 Mobilní sběr nebezpečného odpadu na území Prahy 8.

 Kontejnery na tříděný odpad.

 Kontejnery pro velkoobjemový odpad.

 Kontejnery na použitý textil.

Výstavba a provoz záměru jsou spojeny se vznikem běžných druhů odpadů odpovídajících charakteru činností, při 

kterých budou vznikat.

Původcem odpadů vznikajících při výstavbě bude dodavatel stavby. Tento bude plnit povinnosti vyplývající 

z požadavků § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Obyvatelé bytových domů budou zapojeni do systému sběru komunálního odpadu městské části Praha 8.

2.3.4Ostatní výstupy

2.3.4.1 Hluk

Období výstavby

Vjezd a výjezd těžké staveništní dopravy bude pouze na ulici U Sluncové, která ústí na hlavní komunikaci 

Rohanské nábřeží. Dále bude k dispozici vjezd a výjezd k buňkovišti z ulice U Invalidovny.

Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7 do 21 hodin.

Výstavbu objektu lze rozdělit na následující základní technologické etapy:

Zemní práce - založení objektu:

Založení objektu se předpokládá na základové železobetonové desce na pilotách. Stavební jáma bude 

v maximálním rozsahu svahovaná, dále pak případně pažena s maximalizací předvýkopu. V této etapě bude na 

staveništi v provozu vrtná souprava, rypadlo a nákladní automobily pro odvoz zeminy, automix a čerpadlo na 

beton, nákladní automobily s návěsy pro dopravu stavebního materiálu.

Hrubá výstavba objektu, konečné úpravy:

Konstrukční systém objektu je navržen v kombinaci stěnového systému a skeletu ze železobetonu s keramickými 

cihelnými nenosnými vyzdívkami a sádrokartonovými příčkami. Vodorovné konstrukce (stropy, střecha) budou 

řešeny jako monolitická železobetonová deska, schodišťová ramena budou prefabrikovaná. Nejrozměrnější 

mechanizací se předpokládají nákladní automobily s návěsy pro dopravu stavebního materiálu a dopravu 

stavebních strojů (jeřáby a výtahy) na požadované místo.

Pro vertikální dopravu budou na staveništi celkem 3 stavební výtahy - pro každou sekci jeden a celkem 3 věžové 

jeřáby s vyložením okolo 35m, opět pro každou sekci jeden. U věžových jeřábů se předpokládá příkon 30kW a 

okamžitá proudová náročnost 100A, celkem tedy pro 3 plně zatížené jeřáby 300A. Betonová směs bude dovážena 

z betonárky a ukládána do bednění pomocí čerpadel směsi.

Dokončovací práce, terénní úpravy:

Při dokončovacích pracích bude v provozu na staveništi míchačka a ruční el. nářadí (budou převládat práce 

montážního charakteru).

Dále bude v provozu při terénních úpravách rypadlo a vibrační válec, buldozer pro terénní úpravy a finišer pro 

asfaltové povrchy.

Pro hlučné práce bude vymezena pevná denní doba.
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Ve výpočtu hluku ze stavební dopravy je uvažováno dle podkladů s nejnepříznivější variantou počtu pohybů 

nákladních vozidel v jednom dni. Je uvažováno s maximálně 9 pohyby nákladních vozidel za hodinu, to je 

maximálně 126 pohybů nákladních vozidel za den a dále je počítáno se čtyřnásobnou výměnou vozidel na 

parkovištích v severozápadní části staveniště za den, to je 56 jízd za den.

Období provozu

Liniové zdroje hluku

Parkovací stání pro rezidenty budou situována v podzemních podlažích s celkovým počtem 154 parkovacích 

stání. Kromě výše uvedených parkovacích stání je navrženo ještě dalších 19 návštěvnických stání na venkovním 

nekrytém parkovišti. Návštěvnická parkovací stání a vjezdy do podzemních garáží jsou situována na východní 

straně areálu posuzovaného obytného souboru.

Dle dopravní studie bude obytný soubor generovat 160 jízd OA za 24 hodin jednosměrně, tedy 320 jízd 

obousměrně za 24 hodin.

Stacionární zdroje hluku

Zdroje hluku související s provozem TZB projektované stavby jsou vzhledem ke vzdálenosti nejbližšího 

chráněného venkovního prostoru staveb charakteru bodového zdroje hluku. Stacionární zdroje hluku uvažované 

při výpočtech ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v posuzovaných výpočtových bodech a jejich hlukové 

parametry jsou uvedeny níže.

Každá sekce:

- 1x výtlak VZT jednotky pro odvětrání garáží, výtlak odpadního vzduchu je vyveden nad střechu každé sekce, 

provoz se předpokládá v denní i v noční době, předpokládaná hlučnost na výtlaku LWA = 60 dB

- 4x venkovní kondenzační jednotka chlazení bytů, u bytů v posledním podlaží domů se předpokládá příprava 

pro zřízení klimatizace (např. systém multisplit), provoz se předpokládá v denní i v noční době. Hlučnost 

zařízení LWA = 58 dB, umístění se předpokládá uprostřed střechy nejvyššího podlaží

Pozn.: Odvětrání hygienického zázemí a kuchyní nebudou akusticky významné a jejich vliv lze zanedbat.

Plošné zdroje hluku

Vliv hluku na okolní prostředí z vnitřních zdrojů prostřednictvím obvodového pláště objektu záměru (plošné zdroje 

hluku) se neuplatní. Plošné zdroje hluku budou představovat venkovní parkovací stání pro osobní automobily 

situované na východní straně areálu posuzovaného obytného souboru o celkovém počtu 19 parkovacích stání 

s celkovou intenzitou 46 pojezdů za 24 hodin.

2.3.4.2 Vibrace

Během výstavby záměru může dojít vlivem průjezdů těžkých nákladních automobilů a stavebních strojů a dalších 

stavebních pracích k lokálnímu výskytu zvýšených vibrací. Zařízení s velkými zdroji vibrací (např. kompresory) 

budou umístěny na vlastním základu popř. opatřeny pryžovým podložením. Výskyt jmenovaných zařízení bude 

převážně krátkodobý a omezí se pouze na denní dobu. Výraznější projev vibrací lze obecně očekávat do 

vzdálenosti řádově jednotek metrů od zdroje vibrací. Vzhledem ke vzdálenosti nejbližších obytných objektů a 

ostatních objektů od místa výstavby se přenos vibrací do těchto objektů nepředpokládá.

Provoz obytného souboru, ani s ním související přírůstek silniční dopravy, nebude zdrojem významných vibrací.

2.3.4.3 Záření

Záření radioaktivní

V bytových domech se nebudou provozovat žádné zdroje ionizujícího záření s radioaktivními zářiči. Opatření 

k ochraně před ionizujícím zářením se nenavrhují.
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Záření neionizující

V bytových domech nebudou provozovány generátory vysokých a velmi vysokých frekvencí ve smyslu nařízení 

vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

2.3.5Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Možnosti vzniku havárií

Z hlediska charakteru posuzovaného záměru lze za případné riziko označit hlavně požár objektu.

Dopady na okolí

Nebezpečnost zplodin hoření vznikajících při požáru pro okolní prostředí bude záviset na skladbě hořlavých látek 

v objektu a na intenzitě požáru. Při hoření dřeva, papíru, přírodních vláken, plastů apod. vzniká CO, oxidy dusíku, 

uhlovodíky, saze, ale i nebezpečné toxické látky. Uvedené škodlivé zplodiny budou přirozenými cestami nebo 

samočinným odvětrávacím zařízením odváděny vně objektu, kde mohou nepochybně krátkodobě negativně 

ovlivnit životní prostředí nejbližší obytné zástavby. 

V projektu stavby pro stavební řízení musí být problematice požáru věnována maximální pozornost a musí být 

navržena přiměřená prevenční opatření, která možnost vzniku požáru minimalizují na technicky přijatelné 

minimum. Součástí projektu stavby bude i požární zpráva, ve které budou rizika vzniku požáru vyhodnocena a 

navržena příslušná protipožární opatření (potřeba požární vody, stanovení požárních úseků, počty hasicích 

přístrojů, posouzení nutnosti instalace elektrické požární signalizace, stabilního hasicího zařízení a podobně). 

Stavební řešení záměru a zajištění objektu musí být takového charakteru, aby byla maximálně vyloučena možnost 

šíření kontaminované vody v případě hasebního zásahu mimo vlastní areál. Tuto problematiku však nelze 

detailněji řešit v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Preventivní opatření

Požární bezpečnost objektu bude řešena v souladu s požadavky zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a 

příslušných technických norem.

Z hlediska minimalizace rizik požáru lze uvést následující rozhodující způsoby zajištění objektu. Objekt (či některé 

požární úseky) budou vybaveny:

- elektrickou požární signalizací (EPS) – všechny prostory v podzemních podlažích s požárním rizikem, 

společné chodby bytových jednotek v nadzemních podlažích, nejvyšší místo chráněných únikových cest, 

nejvyšší místo instalačních šachet, nejvyšší místo výtahových šachet. V požárním úseku s hromadnou garáží 

bude EPS doplněna plynovou detekcí (detekcí hořlavých směsí) zvukovou a světelnou signalizací poplachu 

(dle ČSN EN 60849).

- samočinným odvětracím zařízením v požárním úseku, kde bude povolen vjezd vozidel s pohonem na plynná 

paliva. 

- požárním větráním chráněných únikových cest ve všech podlažích.

- náhradním zdrojem elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení.

- nouzovým osvětlením chráněných únikových cest, nouzovým osvětlením komunikací a prostor podzemních 

podlaží, nouzovým osvětlením nechráněných únikových cest v nadzemních podlažích (společné chodby 

bytových jednotek).

- zvukovým zařízením – zvuková výstraha signalizující požár a vyzývající k evakuaci – v podzemních podlažích, 

v nadzemních podlažích ve společných chodbách bytových jednotek. 

- bytové jednotky budou vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace. 
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Pro minimalizaci rizika požáru jsou navržena následující opatření:

- součástí projektu pro stavební povolení bude požární zpráva, ve které bude vyhodnoceno požární nebezpečí 

a navrženo odpovídající protipožární zabezpečení,

- před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení požární řád, který bude 

zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru.

Následná opatření

Likvidace následků havárií souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků hořlavých látek, produktů 

hoření, znečištěných sanačních materiálů - tj. zneškodněním jednorázových a mimořádných odpadů. Vzhledem ke

skutečnosti, že by se jednalo převážně o odpady kategorie nebezpečné, byla by likvidace řešena odpovídajícím 

způsobem odbornou firmou oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady.

3 ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V 
DOTČENÉM ÚZEMÍ

3.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území

3.1.1Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Stavební pozemky určené k realizaci záměru se nacházejí v zastavěné části městské části Praha 8 - Karlín.

Záměr se nachází na pozemcích parc. č. 693/123, 693/124, 693/152, 693/244, 708, 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 

719/6, 719/7, 719/8 v k.ú. Karlín.

Jedná se o oplocený, veřejnosti nepřístupný areál, kde jsou v současné době zbytky základů po zdemolovaných 

objektech (demolice byly provedeny v roce 2011). Na severu je areál ohraničen ZŠ a MŠ Petra Strozziho, na 

severovýchodě ulicí U Sluncové a residencí Invalidovna a na severozápadě a západě ulicí U Invalidovny a Na 

Špitálsku. Do jižního prostoru pozemku zasahuje úpatí svahu žižkovského Vítkova a násypu železniční tratě 

vedené ve spodní části svahu.

Záměr se nachází v současně zastavěném území, v ploše s funkčním využitím SV – všeobecně smíšené 

s koeficientem míry využití území E (jižní část) a G (severní část, úprava kódu z E na G č. U 1027/2012 ze dne 

4.1.2012), DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení a IZ – izolační zeleň, pro které platí (výňatek 

z územního plánu):

SV - všeobecně smíšené

Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, 

obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí 

nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.

Funkční využití – bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5000 m2 prodejní plochy, stavby 

pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, 

mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, zařízení veřejného 

stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, služby, 

hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, drobná nerušící 

výroba, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, 

stavby a zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, malé sběrné dvory.

Doplňkové funkční využití – drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, 

komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže.
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Výjimečně přípustné funkční využití – víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení 

s celkovou plochou nepřevyšující 15000 m2 prodejní plochy, zařízení záchranného bezpečnostního systému, 

veterinární zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven, dvory pro údržbu 

pozemních komunikací, sběrné dvory, zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství. Jako 

výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně smíšeném 

funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %.

DU – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení

Plochy zahrnující vybraná náměstí, shromažďovací prostory, lávky a vybrané specifické plochy.

Funkční využití – náměstí, shromažďovací a pěší prostory. Obslužné a nemotoristické komunikace funkční 

skupiny C a D, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, lávky. Upravené zpevněné plochy podél vodních 

ploch, náplavky a tělesa hrází, snížená nábřeží.

Doplňkové funkční využití – drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních 

ploch, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV, nezbytná zařízení související s provozováním vodních ploch, 

zařízení přístavišť osobní lodní dopravy. Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID. Parkovací a odstavné plochy 

(to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Zeleň (související s vymezeným funkčním 

využitím).

Výjimečné přípustné funkční využití – není stanoveno.

IZ - izolační zeleň

Zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných funkčních 

ploch.

Funkční využití – výsadba dřevin a travní porosty.

Doplňkové funkční využití – drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a 

prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení.

Výjimečně přípustné funkční využití - komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací 

stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení 

TV, stavby a zařízení sloužící železničnímu provozu, (to vše při zachování dominantního podílu zeleně na 

pozemku). Stavby pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

V území je navrženo místní dopravní propojení z ulice U Sluncové a U Invalidovny, které je vyhlášeno jako veřejně 

prospěšná stavba č. VPS 93/DK/8.
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Obr. 4: Výřez z územního plánu hl. m. Prahy – plán využití ploch

Umístění záměru

Posuzovaný záměr není v rozporu s funkčním využitím dotčených funkčních ploch dle územního plánu 

stanoveného vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb., o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního 

města Prahy (viz příloha H. 1).

Ke studii záměru Obytného souboru byl dne 22.3.2012 vyjádřen souhlas s výjimečně přípustnou stavbou 

z hlediska 100 % využití funkční plochy SV pro funkci bydlení dle stanoviska Útvaru rozvoje hl. m. Prahy č. j. 

2006/2012.

Z následujících fotografiích je patrný stávající stav území. Také jsou patrná protihluková opatření na železničních 

tratích vedoucích jižně od záměru ve svahu Vítkova.

Obr. 5: Fotodokumentace stávajícího stavu území
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Obr. 6: Umístění záměru – ortomapa (bez měřítka)
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3.1.2Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

V území určeném pro realizaci záměru nejsou využívány žádné přírodní zdroje. V dalších kapitolách je uvedena 

základní charakteristika dotčeného území, ze které vyplývá, že v území jsou možnosti využívání přírodních zdrojů 

prakticky nulové.

Záměr respektuje územní systém ekologické stability krajiny a neovlivňuje žádné chráněné území, přírodní parky

nebo významné krajinné prvky.

Záměr se nenalézá v chráněném ložiskovém území ani v oblasti jiných surovinových zdrojů či přírodních 

bohatství.

3.1.3Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Územní systém ekologické stability

Na zájmové ploše se žádné prvky ÚSES nenacházejí.

Nejbližším prvkem je lokální biokoridor nefunkční L4/257, vzdálený asi 30 m od okraje zájmové plochy jižním 

směrem a lokální biocentrum L1/129, asi 500 m od okraje zájmové plochy západně. 

Obr. 7: Výřez z územního plánu hl. m. Prahy – Územní systém ekologické stability

Umístění záměru

Zvláště chráněná území

Ve vlastním zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody ve smyslu § 14 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Z maloplošných zvláště chráněných území jsou od zájmového území nejblíže:

- Přírodní památka (PP) Bílá skála vzdálená od zájmové plochy asi 2,5 km severním směrem,

- PP Královská obora 2,5 km SZ.

Žádné z uvedených zvláště chráněných území nebude stavbou na hodnocené lokalitě dotčeno.

Z velkoplošných zvláště chráněných území je nejblíže CHKO Český kras, jehož hranice je ale od zájmového 

území velmi vzdálena cca 13, 5 km JZ směrem.
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Území přírodních parků

Záměr neleží na území přírodního parku. Nejbližším přírodním parkem je přírodní park Smetanka (3,4 km 

východně od záměru).

Území soustavy Natura 2000

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy 

evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu 

příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 

2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami.

Ptačí oblasti: V zájmovém území ani v blízkém okolí se taková oblast nenachází. 

Evropsky významné lokality: V zájmovém území se nenalézá žádná navržená evropsky významná lokalita. 

Nejbližší lokalita je CZ0110049 „Havránka a Salabka“ vzdálena cca 4 km SZ směrem a CZ0113773 „Praha-Petřín“ 

asi 4,5 km západním směrem.

Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek je v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb. definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo 

esteticky hodnotná část krajiny, který utváří její typický vzhled nebo přispívá k držení její stability. Významnými 

krajinnými prvky „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zákona č. 114/1992 Sb.) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 

jezera, údolní nivy. Dále jimi mohou být jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako 

významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a 

zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů útvarů 

včetně historických zahrad a parků.

V zájmovém území výstavby se žádný VKP, ani registrovaný VKP nenachází. Z registrovaných VKP jsou nejblíže 

Čertův vršek, který se nachází cca 3 km SSV směrem a Botanická zahrada UK 3,5 km JZ směrem.

Památné stromy

Na zájmové ploše nerostou žádné vyhlášené památné stromy. Z památných stromů se nejblíže nachází cedr Na 

Balkáně s obvodem 280 cm, který roste 2 km jihovýchodně. Z významných stromů je nejblíže skupina 9 platanů 

javorolistých s obvody 400 – 450 cm (je to největší skupina velkých platanů v ČR) na nádvoří Invalidovny 300 m 

severně od zájmové plochy. Z důvodu nepřístupnosti veřejnosti není vyhlášena za památnou.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Záměr leží v ochranném pásmu památkové rezervace v hlavním městě Praze. Záměr leží na území Městské 

památkové zóny Karlín.

Na území Karlína je řada nemovitých památek chráněných zákonem č. 20/1987 Sb., nejbližšími je škola a park na 

Lyčkově náměstí.

Podle dostupných informací (Státní archeologický seznam České republiky SAS) patří dotčené území do UAN II. 

kategorie, což je území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie 

mu nasvědčují (např. písemné prameny, geofyzikální či letecká prospekce aj., ale i těsná blízkost UAN I. 

kategorie), pravděpodobnost jejich výskytu je 51-100%.

V případě odkrytí archeologických nálezů se bude postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Odkrytí archeologických nálezů bude oznámeno příslušnému 

správnímu úřadu a umožněno provedení záchranného archeologického průzkumu. Jeho zajištění bude 

projednáno v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavební činnosti.
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Území hustě zalidněné

Dotčené území se nachází v Městské části Praha 8. Podle údajů Malého lexikonu obcí ČR 2012 bylo k 31.12.2011

evidováno v městské části 103 757 obyvatel. Jedná se o poměrně hustě obydlené území. Hustota obyvatelstva je 

4759 osob na km2. Pro porovnání je možné uvést např. údaj o hustotě obyvatelstva v Praze, která je 2 503 osob 

na km2, nejhustěji obydlená je Praha 2 s hustotou obyvatel 11 779 osob na km2.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Hluk

Strategická hluková mapa

Strategická hluková mapa aglomerace Praha byla vypracována v roce 2007 v souladu s požadavky vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na 

obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška 

o hlukovém mapování). 

Na informačním serveru hl. m. Prahy (http://geoportal.praha.eu) je v Atlasu životního prostředí zveřejněna 

strategická hluková mapa pro hladinu hluku den-večer-noc a pro hladinu hluku noc. Hlukový ukazatel pro den-

večer-noc (Ldvn) je hlukovým ukazatelem pro celodenní obtěžování hlukem, hlukový ukazatel pro noc (Ln) je 

hlukovým ukazatelem pro rušení spánku.

Pro tyto ukazatele jsou ve smyslu vyhlášky č. 503/2006 Sb., o hlukovém mapování, stanoveny mezní hodnoty pro 

silniční dopravu Ldvn = 70 dB a Ln = 60 dB.

Pozn. Nezaměňovat s hygienickými limity hluku ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací.

Obr. 8: Výřez strategické hlukové mapy Ldvn Obr. 9: Výřez strategické hlukové mapy Ln

Umístění záměru

Z map je patrné, že v dotčeném území není dosahována mezní hodnota Ldvn = 70 dB a mezní hodnota Ln = 60 dB.

Měření hluku

Měření hluku provedla firma KlimaTeCH Praha spol. s r.o. v květnu a červnu 2012. Měření bylo provedeno za 

účelem zjištění hladiny akustického tlaku z dopravy v chráněném venkovním prostoru stavby a pro potřeby 

akustické studie. Měření bylo provedeno v průběhu celých 24 hodin současně ve dvou výškách v místě měření 

M1. Další měření bylo provedeno blíže k ulici u Invalidovny v místě M2 opět ve dvou výškách současně.

Naměřené hodnoty akustického tlaku jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tab. 8: Naměřené hodnoty akustického tlaku

Měřící místo Výška (m) LAeq,d (dB) LA90,d (dB) LAeq,n (dB) LA90,n (dB)

M1
20 57,3±1,3 dB 45,84±1,3 dB 48,73±1,3 dB 39,79±1,3 dB

5,5 51,93±1,3 dB 44,30±1,3 dB 45,76±1,3 dB 38,74±1,3 dB

M2
5,5 49,74±1,3 dB 40,93±1,3 dB - -

1,5 47,83±1,3 dB 39,21±1,3 dB - -

Obr. 10: Schéma měřicích míst

Protokol o autorizovaném měření hladin akustického tlaku je v příloze dokumentace (H.8).

Dále byl stávající stav hodnocen pomocí akustických výpočtů v hlukové studii (KlimaTeCH Praha spol. s r.o., 

srpen 2013), která je součástí oznámení jako příloha (viz H.8).

Z provedených měření a výpočtů vyplývá, že hygienický limit pro hluk z železniční dopravy 60/55 dB v LAeq pro 

denní a noční dobu bude dodržen. Hluk z automobilové dopravy po nové komunikaci na hranici nejbližších 

sousedních chráněných pozemků a 2 m před fasádou nejbližších chráněných objektů i vlastních nových objektů je 

nižší než hygienický limit pro hluk z dopravy 55/45 dB v LAeq pro denní/noční dobu.

Znečištění ovzduší

V dotčeném území lze očekávat plnění příslušných imisních limitů pro suspendované částice PM10 a PM2,5, oxid 

dusičitý a benzen. Nejkritičtějším parametrem imisního pozadí jsou stejně jako na značné části území ČR 

maximální denní koncentrace PM10 a průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu.

Dle mapy klouzavých průměrů ČHMÚ je imisní limit pro maximální denní koncentraci PM10 v průměru za 5 let 2007 

až 2011 plněn. Dle výsledků modelového zpracování imisních koncentrací na území hlavního města Prahy (model 

ATEM) je imisní limit pro maximální denní koncentraci PM10 překročen. Pro plnění imisního limitu pro maximální 

denní koncentraci PM10 je postačující, aby limitní hodnotu plnila 36. nejvyšší denní imise v roce. V přepočtu na 
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dobu překročení je tudíž tolerovatelná doba překročení na úrovni 9,6 %. Doba překročení dosahuje v modelu 

ATEM (aktualizace 2012) 13,35 až 13,98 %.

Dle mapy klouzavých průměrů ČHMÚ je imisní limit pro roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu v průměru 

za 5 let 2007 až 2011 překročen. Modelové zpracování imisních koncentrací na území hlavního města Prahy 

(model ATEM) se imisními koncentracemi benzo(a)pyrenu nezabývá.

3.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí 
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně 
ovlivněny

3.2.1Ovzduší a klima

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se stávající imisní situace hodnotí podle mapy úrovně

znečištění konstruované v síti 1 x 1 km, publikované ČHMÚ. Tato mapa obsahuje v každém čtverci hodnotu 

klouzavého průměru koncentrace za předchozích 5 kalendářních let pro ty znečišťující látky, které mají stanoven 

roční imisní limit. Z krátkodobých imisí je zhodnocena dále 36. nejvyšší denní imise PM10 a maximální denní imise 

SO2. V současné době je zveřejněna mapa průměrů z období 2007 – 2011.

Dotčené území leží ve čtverci č. 461551. Hodnoty koncentrací jsou uvedeny v následující tabulce.

Tab. 9: Hodnoty koncentrací, mapa pětiletých průměrů (2007 - 2011), čtverec 461551

Škodlivina Veličina Hodnota Jednotka

NO2 Roční průměr 34,3 µg.m-3

PM10 Roční průměr 28,1 µg.m-3

benzen Roční průměr 1,8 µg.m-3

PM2,5 Roční průměr 21,3 µg.m-3

PM10 36. nejv. denní průměr 48,5 µg.m-3

Na základě dat z mapy pětiletých průměrů lze konstatovat, že v dotčeném území jsou plněny imisní limity pro 

průměrné roční koncentrace hodnocených škodlivin. Imisní limit pro maximální denní koncentraci PM10 je 

v dotčeném území plněn.

Úroveň znečištění ovzduší v dotčeném území je možné také vyhodnotit na základě výsledků modelového 

zpracování imisních koncentrací na území hlavního města Prahy (model ATEM) a z měření na blízkých imisních 

stanicích.

V dotčeném území jsou umístěny v modelovém zpracování imisních koncentrací na území hlavního města Prahy 

referenční body 8378, 8379, 8266, 8267, 8268, 8156 a 8157.
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Obr. 11: Schéma referenčních bodů modelu ATEM

Tab. 10: Průměrné roční koncentrace v referenčních bodech ATEM, aktualizace 2012 (µg.m-3)

Škodlivina Imisní limit
Referenční bod

8378 8379 8266 8267 8268 8156 8157

NO2 40 25,175 24,851 25,569 25,133 25,975 27,585 27,786

PM10 40 26,484 25,708 25,744 25,062 26,619 25,538 26,381

PM2,5 25 15,034 14,795 14,848 14,622 15,087 14,783 15,031

Benzen 5 0,659 0,640 0,638 0,630 0,678 0,771 0,793

Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že v dotčeném území jsou plněny imisní limity pro průměrné roční 

koncentrace hodnocených škodlivin. Imisními koncentracemi benzo(a)pyrenu se model ATEM nezabývá.

Tab. 11: Maximální krátkodobé koncentrace v referenčních bodech ATEM, aktualizace 2012 (µg.m-3)

Škodlivina Imisní limit
Referenční bod

8378 8379 8266 8267 8268 8156 8157

NO2

IHk = 200 79,96 69,364 85,025 84,395 83,476 130,073 96,631

Doba překročení 

0,2 %
0 0 0 0 0 0 0

PM10

IHd = 50 228,667 221,241 230,536 213,462 221,719 219,262 232,784

Doba překročení 

9,6 %
13,93 13,63 13,64 13,35 13,98 13,56 13,89

Modelové maximální hodinové koncentrace NO2 ve vybraných referenčních bodech nepřekračují imisní limit pro 

maximální hodinovou koncentraci.

Modelové maximální denní koncentrace částic PM10 se pohybují v rozmezí 213 až 233 µg.m-3. Vypočtená hodnota 

představuje teoreticky nejvyšší koncentraci a nelze ji s limitem přímo porovnávat. O splnění limitu vypovídá 

ukazatel počtu překročení limitu denních maximálních koncentrací v průběhu roku. Ten je limitován počtem 35 dní 

za rok (9,6 % roční doby). Podle modelových výpočtů je tento ukazatel ve vybraných referenčních bodech 

překračován.
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V blízkém okolí hodnoceného záměru se nenachází žádná měřící stanice kvality ovzduší. Nejblíže stanice AKALA, 

Praha 8 – Karlín, dopravní městská stanice v obchodní zóně, provozovanou ČHMÚ v rámci státní imisní sítě 

automatizovaného monitoringu. Stanice má okrskové měřítko 0,4 až 5 km. 

Tab. 12: Naměřené imisní koncentrace na stanici Karlín

Škodlivina
Doba 

průměrování
Imisní limit Jednotka

Období

2008 2009 2010 2011 2012

NO2

1 rok 40 µg.m-3 38,6 36,4 39,9 35,7 28,1

hodina 200 µg.m-3 161,3 174,8 165,5 160,7 142,1

19 MV 200 µg.m-3 115,7 118,2 122,4 115,7 94,9

PM10

1 rok 40 µg.m-3 31,0 27,2 35,3 31,6 31,8

24 hodin 50 µg.m-3 140,8 136,8 107,5 120,9 94,2

36 MV 50 µg.m-3 50,7 45,3 61,4 59,1 52,0

PM2,5 1 rok 25 µg.m-3 15,6 14,5 17,5 - -

Z naměřených hodnot vyplývá, že v širším území jsou splněny imisní limity pro průměrné roční koncentrace všech 

měřených škodlivin. V případě krátkodobých imisních koncentrací je na stanici Karlín dlouhodobě splňován imisní 

limit pro hodinové koncentrace NO2, limit pro denní koncentrace PM10 byl v posledních pěti letech překračován.

Zhodnocení imisního pozadí

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty koncentrací posuzovaných škodlivin v imisním pozadí z jednotlivých 

informačních zdrojů. Vzhledem k předpokládané realizaci záměru k roku 2016 a vzhledem k modelování období 

výhledu dle územního plánu hl. m. Prahy, jsou výsledné imisní koncentrace porovnávány také s výhledovou imisní 

situací roku 2020 zpracovanou firmou ATEM v rámci posuzování zásad územního rozvoje (rozptylová studie, 

ATEM, květen 2012).

Tab. 13: Hodnoty imisního pozadí

Škodlivina Rok

Mapa znečištění 

ovzduší

2007 - 2011

Imisní stanice 

Karlín

Model ATEM

aktualizace 2012

Model ATEM

2020

Imisní

limit

NO2

(µg/m
3
)

Max. hodinová imise - 142,1 - 174,8 69,4 - 130,1 100 - 200 200

19. nejvyšší hodnota - 94,9 - 122,4 <200 <200* 200

Průměrná roční imise 34,3 28,1 - 39,9 24,9 - 27,8 25 - 35 40

PM10

(µg/m
3
)

Max. denní imise - 94,2 - 140,8 213,5 - 232,8 150 - 20 50

36. nejvyšší denní 

imise
48,5 45,3 - 61,4 >50* <50* 50

Průměrná roční imise 28,1 27,2 - 35,3 25,5 - 26,6 20 - 25 40

PM2,5 (µg/m
3
) Průměrná roční imise 21,3 14,5 - 17,5 14,6 - 15,1 14 - 16 25

Benzen (µg/m
3
) Průměrná roční imise 1,8 -- 0,6 - 0,8 0,4 – 0,6 5

BaP (ng/m
3
) Průměrná roční imise 1,33 -- -- -- 1

* Splnění imisního limitu vyplývá z vypočítané doby překročení, která je nižší než povolený limit. Pro plnění imisního limitu denního pro 

PM10 je postačující, aby limitní hodnotu plnila 36. nejvyšší denní imise v roce. V přepočtu na dobu překročení je tudíž tolerovatelná doba 

překročení na úrovni 9,6 %. Dle výsledků modelu ATEM aktualizace 2012 činí doba překročení v uvedených referenčních bodech 13 až 

14 %. Imisní limit pro denní maximum PM10 je překračován.

Závěrem hodnocení imisního pozadí lze konstatovat, že v dotčeném území jsou imisní limity pro roční průměry 

NO2, PM10, PM2,5 a benzenu s rezervou plněny. Také maximální hodinové imisní koncentrace NO2 jsou 

v dotčeném území bezpečně plněny. Nejkritičtějším parametrem imisního pozadí jsou stejně jako na značné části 
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území ČR maximální denní koncentrace PM10 a průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Dle mapy 

klouzavých průměrů ČHMÚ je denní limit pro PM10 v průměru za 5 let 2007 až 2011 plněn. Pro plnění imisního 

limitu denního pro PM10 je postačující, aby limitní hodnotu plnila 36. nejvyšší denní imise v roce. V přepočtu na 

dobu překročení je tudíž tolerovatelná doba překročení na úrovni 9,6 %. Z uvedeného vyplývá, že imisní limit 

denní pro PM10 je dle modelu ATEM v dotčeném území překračován – doba překročení činí 13,35 až 13,98 %. 

V případě benzo(a)pyrenu je limit překračován dle mapy klouzavých průměrů ČHMÚ, model ATEM se touto 

škodlivinou nezabývá.

Klimatické podmínky

Z hlediska klimatické rajonizace (Quitt, 1971) náleží zájmové území do klimatické oblasti T2, která je 

charakterizována jako oblast s dlouhým teplým a suchým létem, s velmi krátkým teplým až mírně teplým jarem i 

podzimem a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Počet letních dní je 50-60, mrazivých dní je až 110. Průměrná teplota v lednu je -2 až -3°C, v červenci 18-19°C. 

Průměrný počet srážkových dní je 90 – 100. Srážkový úhrn ve vegetačním období ční 350 – 400 mm, v zimním 

období 200 až 300 mm. Dní se sněhovou pokrývkou je průměrně 40-50 v roce.

Není důvod předpokládat, že záměr - výstavba bytových domů a související dopravní a technická infrastruktura -

ovlivní klima dotčeného území.

3.2.2Voda

Vodní toky a povrchová voda

Na dotčených pozemcích se nenachází žádná vodoteč nebo vodní plocha.

Dotčené území náleží hydrologicky do povodí 4. řádu 1-12-01-036/0 Rokytka, povodí 1. řádu Labe, dílčí povodí 

Dolní Vltava, povodí 3. řádu Vltava od Berounky po Rokytku.

Nejbližším vodním tokem je Vltava ve vzdálenosti přibližně 900 m severovýchodně od záměru.

Povrchové stojaté vody se v širším okolí záměry nevyskytují.

Podzemní voda

Dle hydrogeologické rajonizace se celé širší území nachází v rajónu č. 6250 – Proterozoikum a paleozoikum 

v povodí přítoků Vltavy. V okolí záměru (v okruhu 2 km) se nenalézají objekty podzemní vody využívané k odběru, 

nejsou registrovány odběry podzemní vody.

Ochranná pásma vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod

Záměr se dle dostupných informací nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje ve smyslu vyhlášky 

č. 137/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a neleží na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod

CHOPAV (http://heis.vuv.cz/).

Záplavová území

Dle dostupných údajů Povodí Vltavy a Vodoprávního úřadu MČ Praha 8 se posuzovaná stavba pro definování 

umístění objektů v záplavovém území nenachází.

V době povodně v srpnu 2002 sahala voda dle archivních průzkumů v širším zájmovém území do 

úrovně 188,64 m n. m., což je cca 1 m nad současným terénem. Tato skutečnost je zohledněna i v koncepčním 

návrhu stavby, a v této úrovni se nenacházejí žádné pobytové místnosti ani bytové jednotky. Před rokem 2006 

byla dokončena protipovodňová opatření v oblasti Karlína a Libně.
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3.2.3Půda

Dotčené území se nachází na území městské části Praha 8 v k.ú. Karlín. Záměr je lokalizován na pozemcích 

vedených v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha. Záměr neovlivňuje půdu 

vedenou v zemědělském půdním fondu.

3.2.4Geofaktory životního prostředí

Geomorfologické poměry

Vlastní zájmové území je situováno v pravobřežní okrajové části údolí Vltavy. Jedná se o oplocený areál, kde jsou 

v současné době zbytky základů po zdemolovaných objektech. Na severu je areál ohraničen ZŠ a MŠ Petra 

Strozziho, na severovýchodě ulicí U Sluncové a residencí Invalidovna a na severozápadě a západě ulicí 

U Invalidovny a Na Špitálsku. Do jižního prostoru pozemku zasahuje úpatí svahu žižkovského Vítkova a násypu 

železniční tratě vedené ve spodní části svahu. Nadmořská výška terénu se v místě zájmového území pohybuje 

v rozmezí 187 – 190 m n.m. Terén je převážně rovinný, tato úroveň dnešního povrchu je však výsledkem úprav 

probíhajících v rámci vývoje městské zástavby v této lokalitě a z převážné části byla dosažena navážkami.

Dle geomorfologického členění je širší zájmové území součástí Pražské kotliny, která je stření částí Říčanské 

plošiny a při použití vyššího stupně členění pak celé širší území náleží k Pražské plošině.

Geologické poměry

Z regionálně geologického hlediska budují skalní podloží horniny barrandienského spodního paleozoika, 

zastoupené zde sedimenty bohdaneckého souvrství (ordovik – stupně beroun). V zájmovém území vystupují 

v úrovni 174 až 176 m n.m., tj. v hloubce přes 11 až 13 m pod terénem. Vesměs se jedná o tmavošedě až 

černošedě zbarvené, jílovité a jemně slídnaté břidlice, s mírně kolísající příměsí prachové frakce. Při zvětrání jsou 

břidlice tence lupenité či střípkovité, ve spodnějších partiích úlomkovité.

Kvartérní pokryv je tvořený deluviálními, deluviofluviálními a fluviálními sedimenty a recent atropogenními 

uloženinami.

Deluviální sedimenty charakteru jílů se vyskytují při patě svahu Vítkova, tj. v jižní části zájmového prostoru. Jedná 

se o gravitačně přemístěné jílovitoprachovité břidlice s chaoticky uspořádanými úlomky břidlic, jejichž báze byla 

zachycena v hloubce okolo 7 až 8 m pod terénem, ale i v 11 m pod ternem. Dosahují mocnosti 2 až 4 m. 

Nepravidelně se střídají s polohami fluviálních štěrků a písků terasy Vltavy.

Ordovické břidlice jsou překryty fluviálními štěrky a písky terasové akumulace Vltavy (pleistocén - stupeň würm). 

Bazální část terasy budují středně až hrubě zrnité písky s minimální hlinitou příměsí a drobným štěrčíkem, jen 

ojediněle s většími valouny dosahující až 15 cm. V omezeném rozsahu a mocnosti byly zjištěny stejnozrnné 

polohy bez jakékoliv štěrkové příměsi. Svrchní poloha písků je pak výrazně jemnozrnnější a obsahuje více hlinité 

příměsi. Štěrky jsou zahliněné až jílovité, jsou převážně složeny z valounů do 5 cm, ojediněle do 8 cm a jsou 

zvodnělé.

Terasové písky a štěrky jsou překryty polohou povodňových náplavů (holocén) v mocnosti do 1,5 m. Ve svrchní 

části převládají tmavěji šedohnědě až šedě zbarvené jíly. Spodní partie pak budují světle rezavě hnědě až 

šedohnědě zbarvené písčité hlíny, často s polohami jílovitých, jemnozrnných a stejnozrnných písků.

Antropogenní uloženiny v mocnosti 2 až 5 m pokrývají celý pozemek a převážně se jedná o navážky charakteru 

jílovopísčité hlíny s výraznou příměsí stavební sutě, škváry, úlomky cihel a dalšího cizorodého matriálu. Navíc jsou 

v celé části území ponechané betonové panely.

Hydrogeologické poměry

Dle hydrogeologické rajonizace se celé širší území nachází v rajónu č. 6250 – Proterozoikum a paleozoikum 

v povodí přítoků Vltavy. Hlubší zvodnění je vázáno na puklinové prostředí ordovických břidlic. Obecně se jedná o 

hydrogeologicky nevýznamný rajón, s vodou kvalitativně nevyhovující jako pitná a s vydatnostmi zvodně převážně 

v prvních setinách l.s-1. Břidlice bohdaleckého souvrství svým litologickým charakterem nevytváří příznivé 
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podmínky k vytváření zásob podzemní vody, hlavním kolektorem je přípovrchová zóna rozvolnění horniny a 

rozpojení puklin.

Pro zkoumané území je podstatně významnější svrchní průlinové zvodnění fluviální terasy Vltavy. Hladina 

podzemní vody se dle průzkumných sond provedeného inženýrskogeologického průzkumu (CHEMCOMEX 

06/2013) nachází v úrovni mezi 182 až 184 m n.m., tj. 4 až 6 m pod terénem a významně je ovlivňována úrovní 

hladiny ve Vltavě. Vzhledem k situování zájmového území na okraji údolní nivy je hladina sekundárně, méně 

významně, ovlivňována vodou stékající po svahu Vítkova. Kolísání hladiny podzemní vody při průměrných 

srážkových úhrnech můžeme odhadovat do 1 m.

Generelní směr proudění podzemní vody je k severu, k toku Vltavy, která tvoří drenážní bázi širšího zájmového 

území.

Vsakování srážkových vod

Geologické a hydrogeologické poměry zkoumané lokality jsou pro likvidaci srážkových vod vsakováním do 

horninového prostředí nepříznivé. Pro posouzení možnosti vsakování na lokalitě jsou obecně důležité zejména 

propustnost hornin a úroveň hladiny podzemní vody.

Ustálená hladina podzemní vody se v zájmovém území nachází dle provedeného průzkumu a všech dostupných 

archivních podkladů v úrovni okolo 4 až 6 m pod terénem (182 až 184 m n. m.) s tím, že v průběhu roku může 

mírně kolísat v závislosti na atmosférických srážkách.

Na vrtu jednom z průzkumných vrtů byla provedena vsakovací zkouška. Vrt byl realizován do hloubky 5 m pod 

stávajícím terénem, tj. nad hladinou podzemní vody. Bohužel jím byly v celém profilu zastiženy heterogenní 

navážky, které můžeme charakterizovat na základě provedené vsakovací zkoušky koeficientem vsaku (podobně

koeficientem hydraulické vodivosti) kvsak = 1,5.10-5 m.s-1. Přestože heterogenní navážky vykazují příznivé 

hydrogeologické poměry pro vsakování srážkových vod, tak do nich není doporučeno zasakovat srážkovou vodu z 

hlediska jejich nevhodných geotechnických vlastností. Navážky jsou značně heterogenní, sypké, slabě ulehlé a při 

saturaci se mění jejich konzistence. Může tak dojít k prosedání málo ulehlých navážek a následně dojít k ohrožení 

statiky okolních objektů a porušení inženýrských sítí.

V případě zastižení prostředí s četnější hlinitou a jílovitou výplní, tj. v kvartérních povodňových jílech, které se 

nacházejí pod navážkami a těsně v úrovni hladiny podzemní vody, můžeme řádově charakterizovat koeficientem 

vsaku (podobně koeficientem hydraulické vodivosti) kvsak = 10-7 m.s-1, tj. málo propustné.

Kvartérní fluviální střednězrnné písky nacházející se pod hladinou podzemní vody můžeme charakterizovat na 

základě archivní vsakovací zkoušky provedené cca 300 m západně od zájmového území, tj. Praha 8 – Karlín, 

Pernerova, p. č. 664/1-2, 665/1-3 koeficientem vsaku (podobně koeficientem hydraulické vodivosti) kvsak = 1.10-6

m.s-1 (Machovská, 2011). Vzhledem k tomu, že se fluviální písky nacházejí v zájmovém území pod hladinou 

podzemní vody, vsakování srážkových vod nelze doporučit dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod.

Geodynamické jevy

Významnější geodynamické jevy se v dotčeném území nevyskytují.

Radon

Stanovení radonového indexu pozemku bylo provedeno dle Metodiky pro stanovaní radonového indexu pozemku

přímým měřením (SÚJB 06/2012). Na základě výsledků měření byl pozemek zařazen do kategorie se středním 

radonovým indexem (radon v.o.s., 06/2013).

Podle zákona č. 18/1997 Sb., je nutno stavby chránit před pronikáním radonu z podloží. Při realizaci 

protiradonových opatření bud postupováno v souladu s ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.

Seismicita

Seismické poměry, resp. seismicita nevybočuje z hodnot běžných v této oblasti. Dotčené území se nenachází 

v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou a není zde zapotřebí uvažovat účinek zemětřesení.
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3.2.5Fauna, flóra a ekosystémy

Potenciální přirozená vegetace oblasti lipové doubravy (Tilio-Betuletum)

Fytogeografické členění okres 10b, Pražská kotlina

Biogeografické členění Podprovincie Hercynská, bioregion 1.2 Řipský, biochora 2RN 

plošiny na zahliněných píscích 2. v.s.

Stávající stav fauny a flory byl zdokumentován v biologickém průzkum zpracovaném Ing. Pavlem Kyzlíkem a 

Ing. Janou Maxovou v červnu 2013. Průzkum je součástí dokumentace jako příloha (H.5).

Stávající dřeviny v zájmovém území jsou zdokumentovány a zhodnoceny v aktualizovaném dendrologickém 

průzkumu zpracovaném Ing. Helenou Buršíkovou v únoru 2013 (původní průzkum byl proveden v srpnu 2008). 

Dendrologický průzkum je součástí dokumentace jako příloha (H.4).

Zájmová plocha má tvar přibližně obdélníka protáhlého ve směru východ – západ. Jižním směrem po celé délce 

prochází souběžně vícekolejné železniční těleso, kde za oplocením na téměř nepřístupném území trvale zůstane 

nika pro drobné živočichy, hmyz a rostliny většinou zavlečené, nepůvodní a plevele. Ve východním směru krátkou 

stranou obdélníkové zájmové plochy je návaznost na dlouhodobě uzavřený a nepoužívaný objekt armády, kde je 

klid pro hnízdící ptáky a přirozený vývoj. Ve směru severním se nachází areál základní a mateřské školy včetně 

sportovních ploch. Západním směrem je přímá návaznost na ulice a městskou zástavbu.

Biologický průzkum

Flora zájmového území navrhované výstavby

Území ve tvaru obdélníka je tvořeno z větší části základy po demolici předchozích staveb, zpevněnými plochami a 

nevyužívanými komunikacemi, pouze menší část (asi 30%) pokrývají relativně souvislejší plochy neudržované 

zeleně. Vzhledem k tomu, že demolice původních budov a rozrušení zelených ploch těžkou technikou při demolici 

proběhlo teprve nedávno (asi před 2 roky), nelze společenstva mimo okraje považovat za stabilní a trvalá, protože 

probíhající sukcesí dochází k jejich neustálé proměně. Část dokladovaných druhů bylin patří mezi jednoleté 

plevele a ruderální druhy. Víceleté a vytrvalé druhy bylin a dřevin se nacházejí především v zelených ostrůvcích, 

zbylých zřejmě z dřívějšího sadovnického záměru areálu.

Konkrétní výsledky terénního šetření lze shrnout následovně:

Byliny: bodlák obecný (Carduus acanthoides), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), divizna malokvětá 

(Verbascum thapsus), heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), hluchavka bílá (Lamium album), hořčice rolní 

(Sinapis arvensis), hvězdník roční (Stenactis annua), chmel otáčivý (Humulus lupulus), ječmen myší (Hordeum 

murinum), jetel luční (Trifolium pratense), jetel plazivý (Trifolium repens), jetel pochybný (Trifolium dubium), jitrocel 

kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší (Plantago major), kakost pyrenejský (Geranium pyrenaicum), kakost 

smrdutý (Geranium robertianum), komonice bílá (Melilotus albus), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), krabilice 

mámivá (Chaerophyllum temulum), kuklík městský (Geum urbanum), lipnice roční (Poa annua), lipnice luční (Poa 

pratensis), locika kompasová (Lactuca serriola), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum), mák vlčí (Papaver 

rhoeas), měrnice černá (Ballota nigra), mléč zelinný (Sonchus oleraceus), mochna norská (Potentilla norvegica),

mochna pětilístek (Potentilla reptans), mrkev obecná (Daucus carotaostružiník ježiník (Rubus caesius), ovsík 

vyvýšený (Arrhenatherum elatius), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), plamének plotní (Clematis vitalba), 

pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora), pcháč obecný (Cirsium vulgare), pcháč oset (Cirsium arvense),

pomněnka rolní (Myosotis arvensis), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), pryšec obecný (Euphorbia esula),

pupalka dvouletá (Oenothera biennis), pýr plazivý (Agropyron repens), růže šípková (Rosa canina), řebříček 

obecný (Achillea millefolium), silenka nadmutá (Silene inflata), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), srha 

říznačka (Dactylis glomerata), starček obecný (Senecio vulgaris), sveřep jalový (Bromus sterilis), svízel přítula 

(Galium aparine), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), šťovík kyselý (Rumex acetosatřezalka tečkovaná 
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(Hypericum perforatum), vesnovka obecná (Cardaria draba), vikev plotní (Vicia sepium), vikev tenkolistá (Vicia 

tenuifolia), violka psí (Viola canina), vlaštovičník větší (Chelidonium majus), vojtěška setá (Medicago sativa),

zlatobýl obrovský (Solidago gigantea). 

Průzkumem flory nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin. Dle názoru zpracovatele průzkumu 

proto nebude nutno přijímat specifická opatření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.

Fauna zájmového území

Průzkum fauny dokládá ochuzené stanoviště. Orientačním kvalitativním průzkumem byly zjištěny jen běžné druhy, 

vázané na otevřenou krajinu a na blízkost sídel. Šetření bylo prováděno zaznamenáváním živých i mrtvých jedinců 

a jejich pobytových stop. Sledování živých jedinců probíhalo vizuálně i akusticky. Pokud byly zaznamenány 

zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny podtržením a § (§§§ - kriticky ohrožený druh, §§ - silně ohrožený 

druh, § - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.)

S ohledem na dobu orientačního zoologického průzkumu byly dokladovány zejména následující druhy, například:

Savci – předpoklad kuny skalní (Martes foina), myši domácí (Mus musculus).

Ptáci – budníček menší (Phylloscopus collybita), drozd zpěvný (Turdus philomelos), holub městský (Columba livia 

domestica), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), kos černý (Turdus merula), pěnice pokřovní (Sylvia 

curruca), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), straka obecná (Pica 

pica), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), vrabec domácí (Passer domesticus). 

Plazi – výskyt ještěrky obecné (§§) na sušších místech je dočasně možný, ale nebyl prokázán.

Hmyz - byly zjištěny některé charakteristické, avšak běžné druhy vybraných skupin, např.

 brouci – kovařík černý (Athous niger), kozlíček topolový (Saperda carcharias), slunéčko sedmitečné 

(Coccinella septempunctata), střevlíček hnědý (Calathus fuscipes)

 motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), bělásek zelný (Pieris brassicae), okáč zední (Lasiommata megera), 

perleťovec menší (Issoria lathonia).

 dvoukřídlí – bzučivka obecná (Calliphora vicina), bzučivka zlatá (Lucillia caesar), komár písklavý (Culex 

pipiens), komár útočný (Aedes vexans), masařka obecná (Sarcophaga carnaria), moucha (Graphomyia 

meridiana).

 blanokřídlí - čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terrestris) - §, mravenec sp. (Lasius 

sp.), včela medonosná (Apis mellifera), vosa obecná (Paravespula vulgaris). 

 rovnokřídlí – kobylka šedá (Platycleis grissea), saranče čárkovaná (Stenobothrus lineatus), saranče 

suchobytná (Chorthippus longicornus).

 mnohonožky – svinule šestipásá (Glomeris hexasticha).

 ploštice – ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) a jiné skupiny.

 další bezobratlí - z pavoukovců sekáč rohatý (Phalangium opilio), skákavka pruhovaná (Salticus scenicus), 

slíďák tlustonohý (Alopecosa cuneata). Z máloštětinatců žížala obecná (Lumbricus terrestris). Z plžů ulity i 

jedinci hlemýždě zahradního (Helix pomatia), páskovky keřové (Cepaea hortensis), vlahovky narudlé 

(Monachoides incarnata).

Výskyt chráněných čmeláků na zájmové ploše je stejně jako v nejbližším okolí zájmové plochy. Protože doletová 

vzdálenost čmeláků je asi 300 m, je zřejmé, že v tomto širším okolí čmeláci pravidelně hnízdí a podle potravní 

nabídky odlétají na právě kvetoucí rostliny. Na zájmových plochách hnízdo čmeláků nalezeno nebylo. Jde 

o sezónní výskyt dle právě kvetoucích druhů (potravní nabídky), nikoliv o výskyt nepřetržitý a hromadné hnízdění. 

Oba druhy čmeláků jsou ale poměrně časté.

Podle názoru zpracovatele průzkumu nebude nutno před výstavbou řešit žádná zvláštní opatření k ochraně 

živočichů a jejich společenstev, přesto lze doporučit zahájení výstavby mimo hnízdní období, nejlépe od podzimu 

do předjaří.
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Dendrologický průzkum

V zájmové ploše se nachází velké množství dřevin, a i když se v naprosté většině zřejmě jedná o náletový původ, 

vyskytuje se zde mnoho výrazných vzrostlých stromů. Z hlediska kvality se převážně jedná o dřeviny s průměrnou 

až podprůměrnou hodnotou, místy rostou stromy ve velmi hustém sponu, místy se projevují různá poškození 

kmenů zřejmě necitelným provozem. Celá partie prudkého svahu je zcela zanedbaná, u paty svahu podél plotu se 

vyskytuje množství různého odpadu (stavební suť, zbytky panelů, apod.). V současné době je plocha bez jakékoliv 

údržby.

V zájmové ploše se nachází následující taxony:

Acer platanoides - javor mléč

Acer pseudoplatanus - javor klen

Ailanthus altissima - pajasan žláznatý

Betula pendula - bříza obecná

Cornus alba - svída bílá

Crataegus monogyna - hloh jednosemenný

Fraxinus excelsior - jasan ztepilý

Ligustrum vulgare - ptačí zob obecný

Malus domestica - jabloň obecná

Parthenocissus quinquefolia - přísavník pětilistý

Picea abies - smrk ztepilý

Picea pungens - smrk pichlavý

Populus nigra - topol černý

Populus nigra´Italica´ - topol černý pyramidální

Populus tremula - topol osika

Prunus avium - třešeň ptačí

Prunus sp. - slivoň

Pyrus communis - hrušeň obecná

Rosa canina, multiflora - růže šípková, mnohokvětá 

Salix alba - vrba bílá

Salix caprea - vrba jíva

Sambucus nigra - bez černý

Sorbus aucuparia - jeřáb obecný

Syringa vulgaris - šeřík obecný

Celkem bylo v rámci dendrologického průzkumu popsáno a ohodnoceno 135 stromů, 203 m2 stromových porostů 

a 280 m2 keřových porostů.

Z toho celkem 69 kusů stromů podléhá povolení ke kácení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny. Tyto stromy byly ohodnoceny na celkovou částku 2 656 358,- Kč (hodnota stromů pro rok 2013).

Vybraných 7 kusů stromů (z těchto 69ti kusů), které podléhají povolení kácení dle zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny bude v době vegetačního klidu tj. 1.11.2013 až 31.3.2014 pokáceno na základě 

rozhodnutí MČP8 Odboru životního prostředí č.j. MCP8 096634/2013 o povolení kácení těchto dřevin z důvodu 

špatného zdravotního stavu dřevin a nevhodného stanoviště u pozemku mateřské a základní školy Petra 

Strozziho. U těchto stromů není požadována náhradní výsadba, jejich celková hodnota byla vyčíslena na 

298 587,- Kč (hodnota stromů pro rok 2013).

Dále dle navrhovaných sadových úprav bude ponecháno 24 kusů stromů podléhajících povolení ke kácení dle 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jejich celková hodnota byla stanovena na 829 964,- Kč 

(hodnota stromů pro rok 2013).

Dendrologický průzkum je součástí oznámení jako příloha (H.4).
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3.2.6Ostatní charakteristiky

Krajina a krajinný ráz

Krajinný typ 1U0

Typ krajiny podle využití území Urbanizované krajiny

Typ sídelní krajiny Staré sídelní typy Hercynica

Typ krajiny podle reliéfu Krajiny bez vymezeného reliéfu

CORINE Land Cover – CORINE 2006 1. Urbanizovaná území

1.1 Obytné plochy

1.1.2. Nesouvislá obytná zástavba

Posuzovaný záměr se nachází v urbanizovaném prostoru, krajině ryze městské. V současnosti jsou zde 

provozovány činnosti či koncentrovány jevy charakteristické pro velkoměsto – typově různorodá plošná obytná 

zástavba, bývalé průmyslové areály, nově realizovaná komerční výstavba (administrativní budovy), železniční a 

tramvajové trasy, významné silniční tepny atd., celkově velmi vysoká frekvence pohybu obyvatelstva. Přechodová 

část mezi městem a jeho okolím je odtud ještě dosti vzdálena. Dotčené území tedy náleží do urbanizovaného 

prostoru centrální části metropole, nacházející se na pravém břehu Vltavy, v zázemí (širšího) městského jádra.

Záměr leží v oblasti krajinného rázu 07 - Holešovicko – Trojské údolí (Löw, 2008).

Záměr je umístěn v území krajinářské hodnoty místa 3 – střední, což jsou méně hodnotné celky (převážně 

homogenní, avšak esteticky málo kvalitní celky, např. kompaktní sídliště) s otevřenou hranicí mezi místy 

krajinného rázu.

Oblasti surovinových zdrojů

Záměr neleží na území chráněného ložiskového území. V širším okolí se žádné chráněné ložiskové území

nevyskytuje.

Poddolovaná území

Záměr neleží na poddolovaném území. V širším okolí se poddolovaná území nevyskytují.

4 ČÁST D ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a 
významnosti

4.1.1Vlivy na ovzduší a klima

Vlivy záměru na ovzduší jsou podrobně hodnoceny v rozptylové studii (RNDr. Marcela Zambojová, srpen 2013), 

která je součástí oznámení jako příloha (viz H.8).

Při hodnocení současného stavu ovzduší v dotčeném území bylo využito imisních map pětiletých průměrů (2007 

až 2011), které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav na svých stránkách. Pro hodnocení kvality ovzduší 

v pozadí jsou použity dále výsledky modelového zpracování kvality ovzduší hlavního města Prahy modelem 

ATEM, aktualizace 2012.

Příspěvky k imisním koncentracím byly počítány v desíti referenčních bodech zvolených v místech blízké a 

nejexponovanější okolní zástavby včetně zástavby navrhované v rámci posuzované stavby.
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Imise při výstavbě

Zdrojem emisí při výstavbě je jednak stavební mechanizace a dále navazující nákladní automobilová doprava. 

Jedná se o primární emise obsažené ve spalinách z dieselových motorů a dále především o emise prachových 

částic z resuspenze. Níže jsou uvedeny a hodnoceny výsledné hodnoty imisních příspěvků z těchto zdrojů. 

Počítány byly imisní příspěvky k maximálním krátkodobým koncentracím oxidu dusičitého a tuhých znečišťujících 

látek frakce PM10. Imise benzenu nejsou z výstavby počítány vzhledem k hodnotám imisního pozadí a k tomu, že 

nákladní dieselové automobily a mechanizace využívající méně kvalitní palivo – motorovou naftu emitují benzen 

v podstatně nižší míře než benzinové motory. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty imisních příspěvků 

u nejbližší zástavby.

Tab. 14: Imisní příspěvek k maximálním krátkodobým imisím NO2 a PM10 z výstavby (µg/m3)

Referenční bod
Výška 

nad terénem

NO2 PM10

Maximální hodinové imise Maximální denní imise

RB 1 BD U Sluncové č. p. 664 (ustupující 4-9 NP) 4,0 13,0 21,4

RB 2 BD U Sluncové č. p. 605 (8 NP) 1,5 12,4 18,8

RB 3 BD Molákova č.p. 601 (8NP) 1,5 16,5 22,5

RB 4 BD U Sluncové č. p. 6087 (8 NP) 1,5 9,6 15,0

RB 5 BD U Invalidovny č.p. 549 (6 NP) 1,5 14,4 17,0

RB 6 BD Hybešova č.p. 516 (5 NP) 1,5 13,1 15,7

RB 7 BD Kubova č.p. 505 (4 NP) 1,5 10,7 13,2

MIN 9,6 15,0

MAX 16,5 22,5

Výsledné pozaďové maximální hodinové imisní koncentrace NO2 získané v rámci modelování imisních 

koncentrací znečišťujících látek na území hlavního města Prahy modelem ATEM (aktualizace rok 2010) se 

pohybují v dotčeném území v rozmezí 147,1 až 170,1 μg/m3. Na imisní stanici Karlín se pohybovaly maximální 

hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého v posledních pěti letech v rozmezí 142,1 - 174,8 μg/m3, s tím, že 

19. nejvyšší hodnota se pohybovala v intervalu 94,9 - 122,4 μg/m3. V dotčeném území je tedy podle výsledků 

imisních měření i podle výsledků modelu ATEM maximální hodinový limit NO2 plněn. Imisní příspěvek 

k maximálním imisím navíc nelze jednoduše sčítat s hodnotami předpokládaného imisního pozadí.

Lze předpokládat, že imisní příspěvek k maximálním hodinovým imisím NO2 v období výstavby na úrovni 9,6 až 

16,5 μg/m3 nezpůsobí překročení platného imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2.

Na imisní stanici Karlín se pohybovaly 36. nejvyšší maximální denní imisní koncentrace PM10 v posledních pěti 

letech v rozmezí 45,3 - 61,4 μg/m3. Výsledné pozaďové maximální denní imisní koncentrace PM10 získané v rámci 

modelování imisních koncentrací znečišťujících látek na území hlavního města Prahy modelem ATEM 

(aktualizace rok 2012) se pohybují v řešeném území v rozmezí 213 - 233 μg/m3 s tím, že doba překročení limitu 

činí 13,35 až 13,98 %. Pro plnění imisního limitu denního je postačující, aby limitní hodnotu plnila 36. nejvyšší 

denní imise v roce. V přepočtu na dobu překročení je tudíž tolerovatelná doba překročení na úrovni 9,6 %. 

Z uvedeného vyplývá, že imisní limit denní je dle modelu ATEM v dotčeném území překračován. Dle mapy 

znečištění ovzduší znázorňující pětileté klouzavé průměry, která je dle zákona o ochraně ovzduší hlavním 

podkladem pro hodnocení imisního pozadí, je imisní limit denní v dotčeném území plněn – 36. nejvyšší denní 

imise z mapy znečištění ovzduší činí v dotčeném území 48,5 μg/m3 je tedy nižší než imisní limit 50 μg/m3.

Imisní příspěvek k maximálním denním imisím PM10 se v nejméně příznivé etapě výstavby pohybuje v rozmezí 

15,0 až 22,5 µg/m3. Jedná se o relativně vysoké příspěvky, které však nelze jednoduše sčítat s imisním pozadím. 

Ze zkušeností s rozptylovým modelem vyplývá, že na výsledné maximální hodnoty je třeba pohlížet jako na 

píkové, které odrážejí teoreticky nejhorší možnou situaci. Vypočteny jsou pro nejhorší fázi výstavby a nemusejí 
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nastat za nejméně příznivých rozptylových podmínek. Jedná se o dočasný zdroj, v ostatních fázích výstavby lze 

očekávat emise a tím hodnoty imisních příspěvků významně nižší.

Nelze vyloučit, že imisní limit denní pro PM10 je v dotčeném území v rozptylově nepříznivých letech překračován a 

v rozptylově příznivých letech plněn. Je třeba dbát na uplatňování opatření proti prašnosti, jako je kropení, čištění 

vozidel i vozovek atp. Lze očekávat, že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby bude dále vzhledem k své 

časové omezenosti přijatelný.

Imise při provozu

Rozptylová studie je řešena ve dvou variantách. První variantou je imisní příspěvek navazující dopravy v roce 

zprovoznění 2016. Druhou variantou je imisní příspěvek navazující dopravy ve výhledu dle ÚP hl. m. Prahy.

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledné hodnoty imisních příspěvků z posuzovaného záměru spočítané 

ve zvolených referenčních bodech umístěných u okolní nejexponovanější zástavby. Výpočet byl proveden v úrovni 

jednotlivých obytných pater. V tabulce je uvedena hodnota toho imisního příspěvku, který byl v daném referenčním 

bodě z jednotlivých výšek na fasádě nejvyšší. V imisním příspěvku PM10 je zahrnuta také sekundární prašnost 

vyvolaná automobilovou dopravou.

Tab. 15: Imisní příspěvek ke koncentracím NO2, PM10, benzenu a B(a)P z provozu – varianta 1 roku 2016

Referenční bod

NO2

(µg/m3)

PM10

(µg/m3)

Benzen 

(µg/m3)

BaP 

(ng/m3)

Průměrná
roční 

imise

Max.
hod.

imise

Průměrná
roční 

imise

Max.
denní

imise

Průměrná
roční

imise

Průměrná
roční

imise

RB 1 BD U Sluncové č. p. 664 (4-9 NP) 0,004 0,144 0,005 0,029 0,0004 0,00055

RB 2 BD U Sluncové č. p. 605 (8 NP) 0,004 0,096 0,004 0,019 0,0004 0,00047

RB 3 BD Molákova č.p. 601 (8NP) 0,008 0,256 0,008 0,054 0,0009 0,00087

RB 4 BD U Sluncové č. p. 6087 (8 NP) 0,002 0,096 0,002 0,021 0,0001 0,00019

RB 5 BD U Invalidovny č.p. 549 (6 NP) 0,003 0,080 0,003 0,019 0,0003 0,00038

RB 6 BD Hybešova č.p. 516 (5 NP) 0,003 0,112 0,003 0,024 0,0003 0,00036

RB 7 BD Kubova č.p. 505 (4 NP) 0,002 0,096 0,002 0,018 0,0002 0,00020

RB 8 projektovaná sekce C – nad vjezdem 0,008 0,240 0,008 0,050 0,0009 0,00087

RB 9 projektovaná sekce B – nad 

komunikací
0,007 0,304 0,008 0,061 0,0008 0,00082

RB 10 projektovaná sekce A – nad vjezdem 0,009 0,304 0,009 0,062 0,0010 0,00093

MIN 0,002 0,080 0,002 0,018 0,0001 0,00019

MAX 0,009 0,304 0,009 0,062 0,0010 0,00093
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Tab. 16: Imisní příspěvek ke koncentracím NO2, PM10, benzenu a B(a)P z provozu – varianta 2 výhledu dle ÚP

Referenční bod

NO2

(µg/m3)
PM10

(µg/m3)
Benzen 
(µg/m3)

BaP 
(ng/m3)

Průměrná

roční 
imise

Max.

hod.
imise

Průměrná

roční 
imise

Max.

denní
imise

Průměrná

roční 
imise

Průměrná

roční
imise

RB 1 BD U Sluncové č. p. 664 (4-9 NP) 0,006 0,120 0,007 0,030 0,0006 0,00075

RB 2 BD U Sluncové č. p. 605 (8 NP) 0,005 0,120 0,006 0,029 0,0005 0,00071

RB 3 BD Molákova č.p. 601 (8NP) 0,008 0,160 0,008 0,034 0,0008 0,00089

RB 4 BD U Sluncové č. p. 6087 (8 NP) 0,002 0,120 0,002 0,028 0,0002 0,00024

RB 5 BD U Invalidovny č.p. 549 (6 NP) 0,001 0,070 0,001 0,015 0,0001 0,00014

RB 6 BD Hybešova č.p. 516 (5 NP) 0,001 0,070 0,001 0,015 0,0001 0,00012

RB 7 BD Kubova č.p. 505 (4 NP) 0,001 0,060 0,001 0,012 0,0001 0,00009

RB 8 projektovaná sekce C – nad vjezdem 0,007 0,180 0,008 0,039 0,0008 0,00081

RB 9 projektovaná sekce B – nad 

komunikací
0,005 0,230 0,005 0,050 0,0005 0,00055

RB 10 projektovaná sekce A – nad vjezdem 0,004 0,190 0,004 0,040 0,0004 0,00042

MIN 0,001 0,060 0,001 0,012 0,0001 0,00009

MAX 0,008 0,230 0,008 0,050 0,0008 0,00089

Pod posuzovanými bytovými domy je navržena průjezdná veřejná komunikace. Intenzity dopravy na této 

komunikaci jsou dle dopravně inženýrských podkladů zpracovaných URM Praha tvořeny pojezdem 2000 osobních 

a 40 nákladních automobilů za den. Tato doprava sice nesouvisí s provozem posuzovaného záměru, avšak 

naopak doprava na této komunikace imisně ovlivní posuzovanou obytnou zástavbu. V rámci této rozptylové studie 

byl dále počítán imisní příspěvek této „pozaďové“ dopravy u nejexponovanější navrhované zástavby 

reprezentované referenčními body 8, 9 a 10. V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty imisních 

příspěvků komunikace u této obytné zástavby.

Tab. 17: Imisní příspěvek ke koncentracím NO2, PM10, benzenu a B(a)P z provozu průjezdné komunikace pod 

navrženými objekty

Referenční bod

NO2

(µg/m3)
PM10

(µg/m3)
Benzen
(µg/m3)

BaP
(ng/m3)

Průměrná

roční 

imise

Max.

hod.

imise

Průměrná

roční 

imise

Max.

denní

imise

Průměrná

roční

imise

Průměrná

roční

imise

RB 8 projektovaná sekce C – nad vjezdem 0,073 2,35 0,074 0,48 0,0087 0,0076

RB 9 projektovaná sekce B – nad 

komunikací
0,064 2,91 0,064 0,58 0,0077 0,0066

RB 10 projektovaná sekce A – nad vjezdem 0,077 2,86 0,078 0,58 0,0093 0,0080

V následující tabulce je přehledně provedeno zhodnocení imisních příspěvků spolu s hodnotami imisního pozadí a 

srovnání výsledných hodnot s imisními limity.
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Tab. 18: Shrnutí a zhodnocení imisních příspěvků provozu záměru k průměrným ročním koncentracím

- NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3) Benzen (µg/m3) BaP (ng/m3)

Imisní 

pozadí

Mapa 

znečištění 
34,3 28,1 21,3 1,8 1,33

ATEM 2012 24,9 - 27,8 25,5 - 26,6 14,8 - 15,3 0,6 - 0,8 -

ATEM 2020 25 - 35 20 - 25 14,6-15,1 0,4 - 0,6 -

Měření Karlín 28,1 - 39,9 27,2 - 35,3 14,5 - 17,5 - -

Imisní příspěvek – rok 2016 0,002 - 0,009 0,002 - 0,009 <0,009
0,0001 -

0,0010

0,00019 -

0,00093

Imisní příspěvek – výhled dle 

UP
0,001 - 0,008 0,001 - 0,008 <0,008

0,0001 -

0,0008

0,00009 -

0,00089

Celkem po realizaci –

maximálně

24,909 -

39,909

20,009 -

35,309

<14,609 -

21,309

0,4010 -

1,8010
1,33093

Imisní limit 40 40 25 5 1

Podíl imisního limitu (%) 62,3 až 99,8 50 až 88 <58 až 85 8 až 36 133

Z tabulky vyplývá, že realizací záměru nedojde k překročení platných imisních limitů ročních pro oxid dusičitý, 

suspendované částice PM10, PM2,5 a benzen. V imisním pozadí lze na základě mapy znečištění ovzduší 

zpracované pro pětileté klouzavé průměry i na základě výsledků modelu ATEM aktualizace 2012 předpokládat 

spolehlivé plnění platných ročních limitů pro tyto škodliviny. V imisním pozadí je překračován stejně jako na území 

celé Prahy i značné části České republiky imisní limit pro roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu. Imisní 

příspěvek se však pohybuje na úrovni nejvýše desetin pikogramů, což je hluboko pod úrovní jednoho procenta 

limitu. Tento imisní příspěvek lze označit za nevýznamný i vzhledem k tomu, že zjištěné imisní koncentrace na 

imisních stanicích se publikují s přesností na desetiny nanogramu (tj. s přesností na stovky pikogramů), výsledné 

koncentrace v mapě znečištění s přesností na setiny nanogramu (tj. desítky pikogramů).

Hodnocení imisního příspěvku PM2,5 je provedeno konzervativně vycházejíc z faktu, že frakce PM2,5 tvoří pouze 

určitý podíl z frakce PM10. Vzhledem k hodnotám imisního příspěvku částic frakce PM10 na úrovni nejvýše tisícin

mikrogramu lze konstatovat, že provoz posuzovaného záměru nezpůsobí překročení platného imisního limitu pro 

PM2,5. Hodnocení imisního příspěvku PM2,5 (částic menších než 2,5 µm), který by byl každopádně nižší, než imisní 

příspěvek částic frakce PM10 (částic menších než 10 µm) by vycházelo pouze příznivěji. Z tohoto důvodu lze 

považovat modelování samotného imisního příspěvku PM2,5 za bezpředmětné a nebylo k němu v rámci 

zpracování této rozptylové studie přikročeno.
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Tab. 19: Zhodnocení imisních příspěvků provozu záměru k maximálním krátkodobým koncentracím (g/m3)

- NO2

Maximální hodinové imise

PM10

Maximální denní imise

Imisní 

pozadí

Mapa znečištění - 48,5 (36 MV)

ATEM 2012 69,4 - 130,1

doba překročení 0 %

213,5 - 232,8

doba překroč. 13,35 - 13,98%

ATEM 2020 100 - 200

doba překročení pod 0,1 %

150 - 200

doba překročení 5 - 9,6%

Měření Karlín 142,1 - 174,8

94,9 - 122,4 (19 MV)

94,2 - 140,8

45,3 - 61,4 (36 MV)

Imisní příspěvek – rok 2016 0,080 – 0,304 0,018 – 0,062

Imisní příspěvek – výhled dle UP 0,060 – 0,230 0,012 – 0,050

Celkem po realizaci* 69,4 – 130,404 45,3 - 61,462 (36 MV)

Imisní limit 200 50

Podíl imisního limitu (%) 35 až 65 91 až 123

* Poznámka: Maximální krátkodobé imisní koncentrace nelze jednoduše sčítat. Teoretické sečtení, jak je provedeno v tabulce, 

představuje nejhorší možnou situaci. Naopak nejpříznivější situací je zachování současných maximálních imisí. V tomto rozmezí lze 

tedy výsledné maximální hodnoty očekávat.

Z tabulky vyplývá, že provoz posuzovaného záměru nezpůsobí překročení platného imisního limitu pro hodinové 

maximum oxidu dusičitého (v imisním pozadí je dále imisní rezerva nejen u 19. nejvyšší hodnoty, ale i u všech 

hodinových koncentrací během roku dle modelu ATEM i měření v Karlíně).

Výsledky imisních měření naznačují, že v dotčeném území může být za rozptylově méně příznivých let imisní limit 

denní pro PM10 překračován a naopak v rozptylově příznivějších letech plněn. Hodnoty imisních příspěvků 

z provozu navazující dopravy se pohybují na příznivé úrovni setin mikrogramu a nelze je jednoduše sčítat 

s imisním pozadím. Dle mapy znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry není limit v lokalitě 

překračován. Dle modelu ATEM za poslední zpracovaný rok 2011 (aktualizace 2012) je limit překračován, ve 

výhledu 2020 je plněn.

V následující tabulce je dále zhodnocen imisní příspěvek průjezdné komunikace u navrhovaného objektu ve 

výhledu dle ÚP hl. m Prahy spočítaný jako příspěvek dopravy realizované ve výhledu na této komunikaci (2000 

OA/den a 40 NA/den).

Tab. 20: Shrnutí a zhodnocení imisního příspěvku dopravy realizované pod navrhovanými domy k průměrným 

ročním koncentracím

- NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3) Benzen (µg/m3) BaP (ng/m3)

Imisní pozadí - ATEM 2020 25 - 35 20 - 25 14 - 16 0,4 - 0,6 -

Imisní příspěvek 0,06 až 0,08 0,06 až 0,08 <0,08
0,008 až 

0,009

0,006 až 

0,008

Celkem – max.
25,08 až 

35,08

20,08 až 

25,08

<14,08 až 

16,08

0,409 až 

0,609

Imisní limit 40 40 25 5 1

Podíl imisního limitu (%) 63 až 88 50 až 63 <56 až 64 8 až 12

Z tabulky vyplývá, že provozem průjezdné komunikace pod navrhovanými domy nedojde u těchto domů

k překročení platných imisních limitů pro roční průměrné koncentrace NO2, suspendovaných částic PM10 i PM2,5 a 

benzenu. V případě benzo(a)pyrenu hodnocení naráží na problém vyplývající z absence výhledových koncentrace 
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benzo(a)pyrenu modelem ATEM. Imisní příspěvky se však pohybují na úrovni nejvýše pikogramů, což je 

příspěvek pod úrovní jednoho procenta imisního limitu.

Výsledné pozaďové maximální hodinové imisní koncentrace NO2 získané v rámci modelování imisních 

koncentrací znečišťujících látek na území hlavního města Prahy modelem ATEM (aktualizace rok 2012) se 

pohybují v dotčeném území v rozmezí 69,4-130,1 μg/m3. Na imisní stanici Karlín se pohybovaly maximální 

hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého v posledních pěti letech v rozmezí 142,1 - 174,8 μg/m3, s tím, že 

19. nejvyšší hodnota se pohybovala v intervalu 94,9 - 122,4 μg/m3. V dotčeném území je tedy podle výsledků 

imisních měření i podle výsledků modelu ATEM maximální hodinový limit NO2 plněn. Dle výhledových map ATEM 

2020 dojde v dotčeném území k zachování či dokonce k mírnému zlepšení imisní situace. Imisní příspěvek 

k maximálním imisím navíc nelze jednoduše sčítat s hodnotami předpokládaného imisního pozadí.

Lze předpokládat, že imisní příspěvek k maximálním hodinovým imisím NO2 z provozu komunikace pod řešenými 

bytovými domy na úrovni 2,4 až 2,9 μg/m3 nezpůsobí překročení platného imisního limitu pro maximální hodinové 

koncentrace NO2.

Na imisní stanici Karlín se pohybovaly 36. nejvyšší maximální denní imisní koncentrace PM10 v posledních pěti 

letech v rozmezí 45,3 - 61,4 μg/m3. Výsledné pozaďové maximální denní imisní koncentrace PM10 získané v rámci 

modelování imisních koncentrací znečišťujících látek na území hlavního města Prahy modelem ATEM 

(aktualizace rok 2012) se pohybují v dotčeném území v rozmezí 213,5 - 232,8 μg/m3 s tím, že doba překročení 

limitu činí 13,35 až 13,98 %. Pro plnění imisního limitu denního je postačující, aby limitní hodnotu plnila 36. 

nejvyšší denní imise v roce. V přepočtu na dobu překročení je tudíž tolerovatelná doba překročení na úrovni 9,6 

%. Z uvedeného vyplývá, že imisní limit denní je dle modelu ATEM v dotčeném území překračován. Dle mapy 

znečištění ovzduší znázorňující pětileté klouzavé průměry, která je dle zákona o ochraně ovzduší hlavním 

podkladem pro hodnocení imisního pozadí, je imisní limit denní v dotčeném území plněn – 36. nejvyšší denní 

imise z mapy znečištění ovzduší činí v řešeném území 48,5 μg/m3 je tedy nižší než imisní limit 50 μg/m3. Dle 

výhledových map ATEM 2020 dojde v dotčeném území k zachování či dokonce k mírnému zlepšení imisní 

situace.

Imisní příspěvek k maximálním denním imisím PM10 z provozu komunikace pod řešenými bytovými domy se

pohybuje na úrovni desetin mikrogramu v rozmezí 0,5 až 0,6 µg/m3. Jedná se o relativně nízké příspěvky, které 

navíc nelze jednoduše sčítat s imisním pozadím. Ze zkušeností s rozptylovým modelem vyplývá, že na výsledné 

maximální hodnoty je třeba pohlížet jako na píkové, které odrážejí teoreticky nejhorší možnou situaci.

4.1.2Vlivy na povrchové a podzemní vody

V dotčeném území se nenachází žádný zdroj podzemní ani povrchové vody pro veřejné zásobování obyvatelstva. 

Zásobování pitnou vodou je zajištěno veřejným vodovodním řadem. Dotčené území neleží v chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod.

Období výstavby

Srážkové vody ze stavební jámy budou vypouštěny do dešťové kanalizace, tzv. Žižkovské výpusti přes stávající 

přípojku dešťové kanalizace. Tato dešťová voda projde předtím sedimentační jímkou pro usazení kalů a množství 

vypouštěné do stoky nesmí překročit průtok 10 l/s/ha. Srážkové vody z důvodu nevyhovujících geologických 

podmínek nelze vsakovat na pozemku budoucí stavby.

Hladina podzemní vody je přímo závislá na hladině vody v toku Vltavy, které je od lokality vzdálen cca 700 m. 

Ustálená hladina podzemní vody se nachází cca 4,0 až 6,0 m pod povrchem terénu. Základová spára objektu se 

nachází nad hladinou podzemní vody.
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Období provozu

Z provozu záměru budou produkovány splaškové odpadní vody a srážkové vody.

Povrchové vody

Povrchové vody budou nepřímo ovlivněny vypouštěním splaškových odpadních vod a srážkových vod do jednotné 

kanalizační sítě v dotčeném území. 

Množství splaškových odpadních vod odváděných do kanalizace bude 19 455 m3 za rok. Splaškové vody budou 

odvedeny areálovou splaškovou kanalizací do veřejné kanalizační stoky a dále do Ústřední čistírny odpadních vod 

v Praze. Vypouštěné odpadní vody budou splňovat hodnoty kanalizačního řádu.

Srážkové odpadní vody budou areálovou dešťovou kanalizací DN100 – DN400 svedeny do Žižkovské výpusti, 

která prochází areálem stavby. Odpadní dešťové vody ze střech sekcí, teras a komunikací budou svedeny do 

retenčních potrubí v severní a v jižní části areálu. Retenční potrubí sever bude velikosti DN600 (referenční 

výrobce např. Hobas, Betonika) o délce 112 m a objemu 31,7 m3. Retenční potrubí jih bude velikosti DN 1000 

(referenční výrobce např. Hobas) o délce 109 m a objemu 85,5 m3. Obě větve retenčního potrubí budou

areálovou dešťovou kanalizací DN150-200 svedeny do žižkovské stoky procházející přes pozemek areálu. Na 

potrubí přípojky dešťové kanalizace při ústí šachty Šd1 bude osazena škrticí klapka pro nastavení maximálního 

průtoku potrubím v hodnotě max. 10 l/s/ha.

Srážkové vody ze zpevněných ploch a vlastního objektu obytného souboru tedy neovlivní odtokové poměry a 

nasycení půdy v dané lokalitě, protože budou retenovány a postupně odváděny do Žižkovské výpusti.

Plochy komunikací před vjezdem do objektu na úrovni 1.PP budou rovněž odvodněny do potrubí v západní části 

areálu

Podzemní vody

Hladina podzemní vody je přímo závislá na hladině vody v toku Vltavy, které je od lokality vzdálen cca 700 m. 

Ustálená hladina podzemní vody se nachází cca 4,0 až 6,0 m pod povrchem terénu. Základová spára objektu se 

nachází nad hladinou podzemní vody.

Zasakování srážkových vod není s ohledem na nevhodné podmínky navrženo.

4.1.3Vlivy na půdu

Dotčené území se nachází na území městské části Praha 8 v k.ú. Karlín. Záměr je lokalizován na pozemcích 

vedených v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha. Záměr neovlivňuje půdu 

vedenou v zemědělském půdním fondu.

4.1.4Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Geologické podmínky

Geologické poměry nebudou realizací záměru ovlivněny. Nerostné zdroje nebudou realizací záměru dotčeny.

Hydrogeologické podmínky

Na území řešené lokality ani v jejím nejbližším okolí se nenachází zdroj podzemní vody, který by mohl být realizací 

záměru narušen.

Realizací záměru nedojde k výraznému ovlivnění stávajících hydraulických a hydrogeologických poměrů. 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Jednotlivé složky životního prostředí nebudou zatěžovány ani odpady vznikajícími při výstavbě a provozu záměru. 

S odpady bude nakládáno podle příslušných obecně závazných platných předpisů a technických norem. Odpady 

budou zneškodňovány mimo areál průběžně a jejich odvoz a další zpracování bude prováděno pouze 

organizacemi oprávněnými k nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
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Ložisková území

Dotčené území nezasahuje do žádného zdroje nerostných surovin a nerostné zdroje v širším okolí nebudou 

realizací záměru dotčeny ani ovlivněny.

4.1.5Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Období výstavby

Hlavními vlivy stavebních prací je rušení fauny hlukem a prach, který představuje zase zátěž zejména pro 

vegetaci. Jedná se o obdobný typ zátěže, která je spojena již se samotnou existencí uvnitř vysoce urbanizovaného 

území, jakým tato část Prahy 8 je. Jeho intenzita je navíc kolísavá v čase. Vliv je omezen na lokální úroveň.

Období provozu

Vliv na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně prostředí tím, že současná společenstva budou nahrazena 

trvalou zástavbou na zpevněných plochách a dojde k trvalému odstranění vegetačního pokryvu na části 

zájmového území výstavby. Na části plochy, kde nebude odstraněn vegetační kryt, dojde k jeho zkulturnění a 

následně bude pravidelně udržován a ošetřován. Místní vliv na fytocenózu je možno po ozelenění a sadových 

úpravách pokládat za přijatelný.

Vliv na faunu

Na základě biologického průzkumu lze konstatovat, že místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací 

zvláště chráněných druhů se na zájmovém území nevyskytují, tudíž nebudou dotčena a nepředpokládá se 

ohrožení populací těchto živočichů. Místní vliv na faunu (zejména avifaunu) je možno po ozelenění a sadových 

úpravách pokládat za přijatelný.

Zpracovatel dokumentace nepředpokládá v rámci zájmového území výstavby podmínky pro rozvoj populací 

některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle Přílohy III vyhl. č. 395/1992 Sb. ve vztahu 

k charakteristickému výskytu a reprodukci. 

Podle názoru zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich 

společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavebních prací mimo vegetační a hnízdní období, nejlépe od 

podzimu do předjaří.

Součástí realizace zamýšlené výstavby je i ozelenění areálu, čímž může dojít ke zlepšení potravní nabídky pro 

živočichy i hnízdních podmínek pro avifaunu.

Vyhledávání a transfer čmeláků je značně problematický.

Vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ)

S ohledem na územní polohu zvláště chráněných území přírody tato interakce nenastane, protože areál stavby je 

dostatečně vzdálen od chráněných území.

Vliv na významné krajinné prvky (VKP)

Žádný zvláště registrovaný VKP dle ust. § 6 zákona č. 114/1992 Sb. nebude výstavbou přímo dotčen. Při 

vhodných sadových úpravách dojde k doplnění a posílení funkce zeleně v krajině, což je možno hodnotit jako vliv 

trvalý a přijatelný.

Vliv na dřeviny rostoucí mimo les

V rámci realizace posuzovaného záměru dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Po dokončení kvalitních 

sadových úprav dojde k úpravě podílu zeleně a jejího zkulturnění, vliv bude příznivý, trvalý a patrný.

Celkem bylo v rámci dendrologického průzkumu popsáno a ohodnoceno 135 stromů, 203 m2 stromových porostů 

a 280 m2 keřových porostů. Z toho celkem 69 kusů stromů podléhá povolení ke kácení dle zákona 
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č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tyto stromy byly ohodnoceny na celkovou částku 2 656 358,- Kč 

(hodnota stromů pro rok 2013).

Situace s vyznačením kácení dřevin je v příloze dokumentace (viz H.2).

Vliv na památné stromy

Památné stromy v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a nebudou nijak dotčeny 

včetně jejich ochranných pásem.

Vliv na prvky ÚSES

Žádný z prvků ÚSES v okolí nebude posuzovanou stavbou nijak narušen ani nebude poškozena jeho struktura 

nebo funkce. Kvalitně provedenými sadovými úpravami v areálu a vhodně vybranými domácími dřevinnými druhy 

odpovídajícími stanovišti dojde k posílení ekologické funkce zeleně a podpoře prvků systémů ekologické stability.

Vlivy na oblasti Natura 2000

Vliv nově budované stavby na lokality soustavy NATURA 2000 bude nulový, neboť tyto jsou dostatečně 

vzdáleny od zájmové plochy.

Vlivy na další ekosystémy

Záměr se přímo nedotýká žádných biologicky cenných ploch. Dojde však ke změně prostředí tím, že se mírně 

zvýší podíl zastavěné a zpevněné plochy. Je nezbytné zachovat potřebnou územní rezervu v zájmovém území 

v nezpevněném stavu pro sadové úpravy areálu. Vlivy na jiné ekosystémy je možno hodnotit jako velmi nízké či 

nulové.

4.1.6Vlivy na krajinu

Vliv na krajinný ráz

Ochrana krajinného rázu je zakotvena v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz, 

kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností 

snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.

Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz v urbanizované krajině nebo přímo v městské krajině je značně 

problematické. Obecné pojmy vyjádřené § 12 zákona č. 114/1992 Sb. jsou obtížně použitelné v prostředí, kde 

přírodní složky jsou silně přetvořené a v charakteru prostředí hrají málo významnou roli. Charakter prostředí 

vnímaný ve vizuální scéně je tvořen umělými prvky městské struktury – stavbami, zpevněnými plochami, liniemi a 

prvky technické infrastruktury atd., ale také městskými funkcemi – využíváním prostoru, pohybem lidí a vozidel, 

hlukem, osvětlením atd. Vzhledem k velkému významu umělých složek vystupují do popředí mnohem silněji 

hlediska urbanistická a architektonická, než hlediska ochrany přírody a krajiny.

Aplikace § 12 zákona č. 114/1992 Sb. v extrémně urbanizované krajině bez přírodních a přírodě blízkých prvků je 

velmi obtížná. Ochranu krajinného rázu je třeba uplatňovat na celém území města v odpovídajících krajinných 

souvislostech, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost třem situacím.

1. Pokud se jedná o území přírodní nebo přírodě blízkého charakteru, které je významné svojí rozlohou nebo 

prostorovým významem. V prostorové scéně převládají přírodní prvky oproti stavbám a zařízením.

2. Pokud se jedná o území, kde jsou přítomna chráněná území, významné krajinné prvky nebo přírodní parky 

chráněné zákonem 114/1992 Sb.,

3. Pokud má záměr takový význam ve struktuře města a v krajinné scéně, že bude ovlivňovat krajinu 

v celoměstských souvislostech (zásah do struktury přírodního a krajinného prostředí města, zásah do 

panoramat městské krajiny).
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Záměr není umístěn v přírodním území nebo v území přírodě blízkého charakteru. Je umístěn do silně 

urbanizovaného území centrální části města. V dotčeném území nejsou chráněná území, významné krajinné prvky 

a přírodní parky chráněné zákonem č. 114/1992 Sb.

Předmětem stavby je soubor tří bytových domů (sekcí) spojených společným podzemním podlažím, pod částí 

prostřední sekce je i druhé podzemní podlaží. Sekce mají sedm nadzemních podlaží, výška atiky je v úrovni 

213,70 m n.m. Záměr respektuje výškovou úroveň okolní zástavby – nevzniká nová dominanta, které by mohla 

výrazně zasahovat do stávajících panoramat městské krajiny či se v dálkových pohledech dostávat do vizuálního 

kontaktu s územím přírodního či přírodě blízkého charakteru, které je významné svou rozlohou nebo prostorovým 

významem.

4.1.7Vlivy na hlukovou situaci

Období výstavby

Vlivy záměru na hlukovou situace v době výstavby jsou podrobně hodnoceny v hlukové studii (KlimaTeCH Praha 

spol. s r.o., srpen 2013), která je součástí oznámení jako příloha (viz H.8).

Z výsledků výpočtů vyplývá, že hygienické limity je možné dodržet pouze v případě, že budou dodrženy časové

limity doby provozu jednotlivých stavebních mechanizmů v denní době mezi 7 a 21 hodinou (viz hluková studie). 

Současně je nutné pro nejhlučnější operace a stroje dodržovat rovnoměrné rozmístění nejhlučnějších strojů 

v prostoru staveniště. (Nesmí dojít k tomu, že bude současně prováděno na jednom místě u chráněného objektu 

vrtání, bagrování, vibrování atd.)

Oplocení stavby směrem ke školnímu areálu a směrem k obytnému objektu v ul. U Sluncové které bude plnit 

funkci protihlukové stěny, zajistí částečné snížení hluku na sousedních chráněných pozemcích a v přízemí 

sousedních chráněných objektů.

Je třeba však konstatovat, že tyto nejnepříznivější situace potrvají po dobu, kdy se stroje budou pohybovat 

v bezprostřední blízkosti chráněných obytných sousedních objektů a pozemku.

Hluk z provozu záměru

Hluk z provozu záměru je podrobně hodnocen v hlukové studii (Ing. Jana Barillová, srpen 2013), která je součástí 

oznámení jako příloha (viz H.10).

Referenční výpočtové body pro hodnocení vlivu záměru z hlediska hluku byly umístěny u nejbližší stávající 

chráněné zástavby resp. na hranici venkovního chráněného prostoru objektu nejbližších objektů k bydlení a školy 

a podél příjezdových tras.

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A v referenčních výpočtových bodech byla počítána cca ve výšce 

jednotlivých podlaží. Umístění referenčních výpočtových bodů je uvedeno v následující tabulce.

Tab. 21: Umístění referenčních výpočtových bodů (= RVB)

Číslo 

RVB
Umístění referenčního bodu

1 Chráněný venkovní prostor Z fasády 3-9NP bytového domu, U Sluncové č. p. 664, Praha 8

2 Chráněný venkovní prostor JV fasády 3-9NP bytového domu, U Sluncové č. p. 664, Praha 8

3 Chráněný venkovní prostor SV fasády 3-9NP bytového domu, U Sluncové č. p. 664, Praha 8

4 Chráněný venkovní prostor J fasády 8NP bytového domu, U Sluncové č. p. 610, Praha 8

5 Chráněný venkovní prostor Z fasády 8NP bytového domu, U Sluncové č. p. 605, Praha 8

6 Chráněný venkovní prostor J fasády 2NP objektu základní školy, U Sluncové č. p. 628, Praha 8

7 Chráněný venkovní prostor J fasády 5NP bytového domu, Pernerova č. p. 532, Praha 8

8 Chráněný venkovní prostor J fasády 5NP bytového domu, Pernerova č. p. 633, Praha 8

9 Chráněný venkovní prostor Z fasády 5NP bytového domu, Pernerova č. p. 633, Praha 8
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Číslo 

RVB
Umístění referenčního bodu

10 Chráněný venkovní prostor S fasády 5NP bytového domu, Pernerova č. p. 486, Praha 8

11 Chráněný venkovní prostor JZ fasády 5NP bytového domu, Kubova č. p. 515, Praha 8

Hluk z provozu záměru v rámci areálu záměru

V tabulce níže jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z vlastního provozu 

záměru (stacionární zdroje hluku a doprava na účelových komunikacích a parkovištích) pro denní a noční dobu ve 

vztahu k okolní hlukově chráněné zástavbě. Hodnocení ve vztahu k vlastnímu objektu záměru je provedeno 

v samostatné hlukové studii.

Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou výsledné 

hodnoty v denní době stanoveny pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro 

nejhlučnější hodinu. Vzhledem k tomu, že se při prokazování plnění hygienických limitů odpočítává odraznost 

příslušné fasády dle normy ČSN ISO 1996-2 popř. dle Metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném 

venkovním prostoru staveb č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1-11.2010 ze dne 1.11.2010, jsou i výsledné hodnoty 

uváděny po korekci na odraz fasády.

Tab. 22: Vypočtené hodnoty LAeq,T z provozu záměru v rámci areálu

Číslo RVB
Výška RVB

nad terénem 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB]

Den - LAeq,8hod Noc - LAeq,1hod

Doprava Stac. zdroje Celkem Doprava Stac. zdroje Celkem 

1

2.NP 32,7 10,5 32,7 27,0 10,5 27,1

4.NP 32,7 12,7 32,7 27,0 12,7 27,2

6.NP 32,7 19,5 32,9 27,0 19,5 27,7

8.NP 32,3 21,3 32,6 26,8 21,3 27,9

9.NP 32,1 21,3 32,4 26,3 21,3 27,5

2

2.NP 26,1 1,9 26,2 22,5 1,9 22,6

4.NP 26,1 0,0 26,1 22,5 0,0 22,5

6.NP 26,2 0,0 26,2 22,5 0,0 22,5

8.NP 26,4 9,5 26,5 22,6 9,5 22,8

9.NP 27,6 19,5 28,2 23,0 19,5 24,6

3

2.NP 5,4 0,0 5,4 2,3 0,0 2,3

4.NP 5,9 0,0 5,9 2,5 0,0 2,5

6.NP 7,1 2,0 8,2 3,2 2,0 5,6

4

1.NP 18,4 0,0 18,4 14,1 0,0 14,1

3.NP 18,5 0,0 18,5 14,1 0,0 14,1

5.NP 18,5 3,4 18,6 14,1 3,4 14,4

7.NP 18,5 8,7 18,9 14,1 8,7 15,2

8.NP 18,6 9,0 19,0 14,3 9,0 15,4

5

1.NP 22,0 9,1 22,2 14,7 9,1 15,8

3.NP 22,0 13,2 22,5 14,8 13,2 17,1

5.NP 22,0 16,4 23,1 14,9 16,4 18,7

7.NP 22,1 16,4 23,2 15,2 16,4 18,9

8.NP 22,3 16,4 23,3 15,8 16,4 19,1

6
1.NP 26,9 10,9 27,0 20,9 10,9 21,3

2.NP 26,9 13,2 27,1 20,9 13,2 21,6

7 2.NP 2,1 11,3 11,8 0,8 11,3 11,7
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Číslo RVB
Výška RVB

nad terénem 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB]

Den - LAeq,8hod Noc - LAeq,1hod

Doprava Stac. zdroje Celkem Doprava Stac. zdroje Celkem 

4.NP 2,2 16,1 16,3 0,8 16,1 16,2

5.NP 2,3 17,1 17,3 0,8 17,1 17,2

8

2.NP 3,1 7,1 8,5 3,0 7,1 8,5

4.NP 3,1 6,8 8,4 3,0 6,8 8,4

5.NP 3,1 6,9 8,4 3,0 6,9 8,4

9

2.NP 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1

4.NP 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1

5.NP 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1

10
2.NP 0,4 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1

4.NP 0,5 4,4 5,9 0,2 4,4 5,8

11
2.NP 0,4 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1

4.NP 0,5 0,0 0,5 0,2 0,0 0,2

Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce je patrné, že hluk z provozu záměru (stacionární zdroje hluku a doprava 

na účelových komunikacích a parkovištích) na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb a 

chráněného venkovního prostoru, nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A jak pro 

denní dobu (LAeq,8h = 50 dB), tak i pro noční dobu (LAeq,1h = 40 dB). 

Hluk z automobilové dopravy na veřejných komunikacích

Výpočet a hodnocení byl proveden pro tyto varanty:

1. Stávající stav – rok 2013

2. Výhledový stav pro rok 2016 (předpokládaný rok zprovoznění záměru)

3. Období výhledu naplnění územního plánu dle ÚRM Praha

1. Stávající stav – rok 2013

V tabulce níže jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové 

dopravy na veřejných komunikacích pro celou denní a noční dobu. Vzhledem k tomu, že se při prokazování plnění 

hygienických limitů odpočítává odraznost příslušné fasády dle normy ČSN ISO 1996-2 popř. dle Metodického 

návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb č.j.62545/2010-OVZ-32.3-1-11.2010 ze dne 

1.11.2010, jsou i výsledné hodnoty uváděny již po korekci na odraz fasády.

Tab. 23: Vypočtené hodnoty LAeq – stávající stav 2013, automobilová doprava

Číslo RVB
Výška RVB

nad terénem 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB]

Den - LAeq,16h Noc - LAeq,8h

1

2.NP 44,9 37,4

4.NP 46,0 38,6

6.NP 47,1 39,7

8.NP 48,0 40,6

9.NP 49,1 41,7

2

2.NP 44,2 36,3

4.NP 44,3 36,3

6.NP 44,3 36,4

8.NP 44,3 36,3

9.NP 44,9 37,1
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Číslo RVB
Výška RVB

nad terénem 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB]

Den - LAeq,16h Noc - LAeq,8h

3

2.NP 52,3 44,1

4.NP 52,3 44,1

6.NP 52,6 44,4

4

1.NP 48,3 40,8

3.NP 48,3 40,8

5.NP 48,0 40,5

7.NP 48,2 40,7

8.NP 48,9 41,4

5

1.NP 51,3 42,5

3.NP 51,5 42,7

5.NP 51,6 43,0

7.NP 52,5 44,1

8.NP 53,0 44,7

6
1.NP 39,4 30,9

2.NP 43,1 35,3

7

2.NP 52,6 40,9

4.NP 51,2 39,5

5.NP 51,3 39,8

8

2.NP 54,9 47,2

4.NP 54,3 46,7

5.NP 54,6 46,9

9

2.NP 58,5 50,0

4.NP 56,9 48,4

5.NP 56,9 48,4

10
2.NP 52,5 42,2

4.NP 52,5 42,4

11
2.NP 50,7 40,5

4.NP 50,7 40,6

Pozn.: Tučně vytištěné hodnoty překračují daný hygienický limit (LAeq,16h = 55 dB v denní době a LAeq,8h = 45 dB v noční době).

Dle provedených výpočtů lze konstatovat, že v současné době nejsou u hodnocené obytné zástavby překračovány 

hygienické limity pro hluk z provozu automobilové dopravy, tj. limit LAeq,16h = 55 dB v denní době a LAeq,8h = 45 dB 

v noční době, až na hodnocenou obytnou zástavbu charakterizovanou RVB č. 8 a 9. Tyto výpočtové body 

charakterizují obytnou zástavbu v ulici Pernerova a Šaldova. Jedná se o komunikace s výrazně vyšší intenzitou 

dopravy než na ostatních sledovaných komunikacích Karlína. V těchto bodech nejsou překračovány hygienické 

limity pro hluk z automobilové dopravy na hlavních komunikacích (LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 50 dB 

v noční době).

Pozn.: Uplatnění navržených hygienických limitů je plně v kompetenci dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví tj. Hygienické 

stanice hlavního města Prahy.

2. Výhledový stav pro rok 2016 (předpokládaný rok zprovoznění záměru)

V tabulce níže jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové 

dopravy na veřejných komunikacích pro celou denní a noční dobu pro výhledový rok 2016. Počítána je varianta 

nulová tj. bez posuzovaného záměru a aktivní tj. s posuzovaným záměrem. Vzhledem k tomu, že se při 

prokazování plnění hygienických limitů odpočítává odraznost příslušné fasády dle normy ČSN ISO 1996-2 popř. 
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dle Metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-

1-11.2010 ze dne 1.11.2010, jsou i výsledné hodnoty uváděny již po korekci na odraz fasády.

Tab. 24: Vypočtené hodnoty LAeq – výhled 2016, automobilová doprava

Číslo RVB
Výška RVB

nad terénem 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB]

Den - LAeq,16h Noc - LAeq,8h

Nulová varianta Aktivní varianta Změna v dB Nulová varianta Aktivní varianta Změna v dB

1

2.NP 44,9 45,3 0,4 37,3 38,0 0,7

4.NP 46,1 46,4 0,3 38,6 39,0 0,4

6.NP 47,1 47,5 0,3 39,7 40,1 0,4

8.NP 48,1 48,3 0,2 40,6 40,9 0,3

9.NP 48,2 48,3 0,1 40,7 40,9 0,2

2

2.NP 44,3 48,4 4,1 36,3 41,1 4,8

4.NP 44,3 48,4 4,1 36,3 41,1 4,8

6.NP 44,3 48,4 4,1 36,3 41,1 4,8

8.NP 44,2 48,3 4,1 36,2 41,0 4,8

9.NP 44,7 48,3 3,6 36,8 41,0 4,2

3

2.NP 52,4 52,7 0,3 44,1 44,3 0,2

4.NP 52,4 52,7 0,3 44,1 44,3 0,2

6.NP 52,6 52,9 0,3 44,3 44,5 0,1

4

1.NP 48,3 48,3 0 40,7 40,8 0,1

3.NP 48,3 48,3 0 40,7 40,8 0,1

5.NP 48,0 48,1 0,1 40,5 40,5 0

7.NP 48,1 48,2 0,1 40,6 40,6 0

8.NP 48,8 48,8 0 41,3 41,3 0

5

1.NP 51,3 51,5 0,2 42,5 43,0 0,5

3.NP 51,5 51,7 0,2 42,7 43,1 0,4

5.NP 51,7 51,8 0,1 42,9 43,4 0,5

7.NP 52,4 52,5 0,1 43,9 44,2 0,3

8.NP 52,9 53,0 0,1 44,5 44,8 0,3

6
1.NP 39,4 40,0 0,6 30,9 31,7 0,8

2.NP 42,9 43,2 0,3 35,0 35,3 0,3

7

2.NP 52,6 52,7 0,1 40,8 40,9 0,1

4.NP 51,2 51,3 0,1 39,5 39,6 0,1

5.NP 51,2 51,5 0,1 39,7 39,8 0,1

8

2.NP 54,9 55,0 0,1 47,2 47,3 0,1

4.NP 54,3 54,4 0,1 46,7 46,8 0,1

5.NP 54,5 54,6 0,1 46,9 47,0 0,1

9

2.NP 58,5 58,5 0 50,0 50,0 0

4.NP 56,9 56,9 0 48,4 48,4 0

5.NP 56,9 56,9 0 48,4 48,4 0

10
2.NP 52,5 52,8 0,3 42,4 42,7 0,3

4.NP 52,5 52,8 0,3 42,5 42,7 0,2

11
2.NP 50,7 50,7 0 40,5 40,5 0

4.NP 50,7 50,7 0 40,6 40,6 0

Pozn.: Tučně vytištěné hodnoty překračují hodnotu LAeq,16h = 55 dB v denní době a LAeq,8h = 45 dB v noční době.
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Na základě výpočtu hluku lze konstatovat následující:

- Ve výhledové variantě roku 2016 se nepředpokládá u hodnocené obytné zástavby překročení hygienického

limitu pro hluk z provozu automobilové dopravy, tj. limitu LAeq,16h = 55 dB v denní době a LAeq,8h = 45 dB v noční 

době, až na hodnocenou obytnou zástavbu charakterizovanou RVB č. 8 a 9. Tyto výpočtové body 

charakterizují obytnou zástavbu v ulici Pernerova a Šaldova. Jedná se o komunikace s výrazně vyšší 

intenzitou dopravy než na ostatních sledovaných komunikacích Karlína. V těchto bodech nejsou překračovány 

hygienické limity pro hluk z automobilové dopravy na hlavních komunikacích (LAeq,16h = 60 dB v denní době a 

LAeq,8h = 50 dB v noční době). Jedná se o obdobný stav jako v současné době.

- Podél příjezdových komunikací situovaných v okolí posuzovaného záměru doprava vyvolaná provozem 

posuzovaného záměru vyvolá nárůsty v řádech desetin decibelu (max. do 0,8 dB). Zástavba je 

charakterizována RVB č. 1, 3 – 11. Tyto změny jsou pouze teoretické, měřením objektivně neprokazatelné a 

tudíž nehodnotitelné. Vypočtené změny odpovídají běžnému výkyvu v intenzitě automobilové dopravy. Navíc 

vypočtené nárůsty LAeq,T sami o sobě nezpůsobí prokazatelné překročení hygienických limitů (viz výše 

uvedený odstavec).

V RB č. 2 (charakterizuje jižní fasádu bytového domu č.p. 664 – Residence Invalidovna) je vypočtený nárůst 

LAeq,T v řádech decibelu. Vyšší nárůst LAeq,T je způsoben realizací nové komunikace podél této fasády 

bytového domu. Nicméně je zde nutné upozornit, že doprava posuzovaného záměru nevyvolá v tomto bodě 

překročení hygienického limitu z dopravy na vedlejších komunikacích tj. limitu LAeq,16h = 55 dB v denní době a 

LAeq,8h = 45 dB v noční době.

Pozn.: Dle metodického návodu „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem. Obecný 

rámec. NRL, 11.9. 2008“ veřejně dostupného na stránkách www.nrl.cz, schváleného hlavním hygienikem ČR a v souladu s § 20, odst. 4 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., nelze v případě stejné výpočtové metody považovat změnu pohybující se v intervalu

0,1 – 0,9 dB za hodnotitelnou.

3. Období výhledu naplnění územního plánu dle ÚRM Praha

V tabulce níže jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové 

dopravy na veřejných komunikacích pro celou denní a noční dobu pro období výhledu naplnění územního plánu 

dle ÚRM Praha. Počítána je varianta nulová tj. bez posuzovaného záměru a aktivní tj. s posuzovaným záměrem. 

Vzhledem k tomu, že se při prokazování plnění hygienických limitů odpočítává odraznost příslušné fasády dle 

normy ČSN ISO 1996-2 popř. dle Metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru 

staveb č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1-11.2010 ze dne 1.11.2010, jsou i výsledné hodnoty uváděny již po korekci 

na odraz fasády.

Tab. 25: Vypočtené hodnoty LAeq – výhled horizont naplnění územního plánu dle ÚRM, automobilová doprava

Číslo RVB
Výška RVB

nad terénem 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB]

Den - LAeq,16h Noc - LAeq,8h

Nulová varianta Aktivní varianta Změna v dB Nulová varianta Aktivní varianta Změna v dB

1

2.NP 48,7 48,0 -0,7 40,8 40,2 -0,6

4.NP 49,2 48,6 -0,6 41,3 40,8 -0,5

6.NP 49,7 49,2 -0,5 41,9 41,5 -0,4

8.NP 50,5 50,0 -0,5 42,7 42,3 -0,4

9.NP 51,2 50,8 -0,4 43,4 43,1 -0,3

2

2.NP 52,1 52,5 0,4 44,5 44,8 0,3

4.NP 52,1 52,5 0,4 44,5 44,8 0,3

6.NP 51,9 52,3 0,4 44,3 44,6 0,3

8.NP 51,9 52,2 0,3 44,2 44,5 0,3

9.NP 51,6 51,8 0,2 43,8 44,0 0,2
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Číslo RVB
Výška RVB

nad terénem 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB]

Den - LAeq,16h Noc - LAeq,8h

Nulová varianta Aktivní varianta Změna v dB Nulová varianta Aktivní varianta Změna v dB

3

2.NP 55,0 55,4 0,4 47,5 47,8 0,3

4.NP 55,1 55,4 0,3 47,5 47,9 0,4

6.NP 55,2 55,5 0,3 47,6 47,9 0,3

4

1.NP 45,9 46,0 0,1 39,4 39,5 0,1

3.NP 45,8 45,9 0,1 39,4 39,5 0,1

5.NP 44,9 45,0 0,1 38,4 38,5 0,1

7.NP 45,1 45,2 0,1 38,5 38,6 0,1

8.NP 46,3 46,4 0,1 39,5 39,6 0,1

5

1.NP 52,4 52,6 0,2 44,3 44,6 0,3

3.NP 52,5 52,8 0,3 44,5 44,8 0,3

5.NP 52,6 52,8 0,2 44,6 44,8 0,2

7.NP 53,2 53,3 0,1 45,2 45,5 0,3

8.NP 53,6 53,7 0,1 45,7 45,9 0,2

6
1.NP 44,8 42,3 -2,5 36,8 34,5 -2,3

2.NP 46,1 44,4 -1,7 38,3 36,7 -1,6

7

2.NP 45,5 45,7 0,2 38,2 38,0 -0,2

4.NP 44,8 44,6 -0,2 37,3 37,0 -0,3

5.NP 45,2 45,0 -0,2 37,7 37,4 -0,3

8

2.NP 55,5 55,5 0 46,1 46,1 0

4.NP 55,0 55,0 0 45,5 45,5 0

5.NP 55,2 55,2 0 45,8 45,8 0

9

2.NP 58,5 56,5 0 50,0 50,0 0

4.NP 56,9 56,9 0 48,4 48,4 0

5.NP 56,9 56,9 0 48,4 48,4 0

10
2.NP 45,7 45,7 0 36,4 36,4 0

4.NP 46,0 46,1 0,1 37,0 37,0 0

11
2.NP 51,4 51,5 0,1 43,1 43,2 0,1

4.NP 51,5 51,6 0,1 43,2 43,3 0,1

Pozn.: Tučně vytištěné hodnoty překračují hodnotu LAeq,16h = 55 dB v denní době a LAeq,8h = 45 dB v noční době.

Na základě výpočtu hluku lze konstatovat následující:

- Ve výhledové variantě - horizont naplnění územního plánu dle ÚRM - se nepředpokládá u hodnocené obytné

zástavby překročení hygienického limitu pro hluk z provozu automobilové dopravy, tj. limitu LAeq,16h = 55 dB 

v denní době a LAeq,8h = 45 dB v noční době, až na hodnocenou obytnou zástavbu charakterizovanou 

RVB č. 3, 5 (pouze horní podlaží), 8 a 9. Výpočtový bod č. 3 charakterizuje SV fasádu novostavby Residence 

Invalidovna orientovanou do ulice U Sluncové, která se stane v horizontu naplnění územního plánu hl. města 

Prahy jednou z více frekventovaných městských komunikací (spojnice křižovatek ulic Na Špitálsku –

U Invalidovny a U Sluncové – Za Invalidovnou). Nebudou zde překračovány hygienické limity pro hluk 

z automobilové dopravy na hlavních komunikacích (LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 50 dB v noční 

době).

Výpočtový bod č. 5 charakterizuje západní fasádu ulice Za Invalidovnou – překročení je zde zcela minimální,

pouze v nejvyšších podlažích a pouze v noční době. Vyšší hodnoty LAeq,T v nejvyšších podlažích bytového 

domu dané výhledové varianty ukazují na dálkový přenos hluku ze vzdálenějších hlavních komunikací. 
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Hygienické limity pro hluk z automobilové dopravy na hlavních komunikacích (LAeq,16h = 60 dB v denní době a 

LAeq,8h = 50 dB v noční době) zde nebudou překračovány.

Výpočtový bod č. 8 a 9 charakterizuje obytnou zástavbu v ulici Pernerova a Šaldova. Jedná se o komunikace 

s výrazně vyšší intenzitou dopravy než na ostatních sledovaných komunikacích Karlína. V těchto bodech 

nejsou překračovány hygienické limity pro hluk z automobilové dopravy na hlavních komunikacích

(LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 50 dB v noční době).

- Podél příjezdových komunikací situovaných v okolí posuzovaného záměru doprava vyvolaná provozem 

posuzovaného záměru vyvolá změny v řádech desetin decibelu (od -0,7 dB do 0,4 dB). Zástavba je 

charakterizována RVB č. 1 – 5, 7 – 11. Tyto změny jsou pouze teoretické, měřením objektivně neprokazatelné

a tudíž nehodnotitelné. Vypočtené změny odpovídají běžnému výkyvu v intenzitě automobilové dopravy. 

Navíc vypočtené nárůsty LAeq,T sami o sobě nezpůsobí prokazatelné překročení hygienických limitů (viz výše 

uvedený odstavec). Vypočtené poklesy jsou způsobené výstavbou objektů posuzovaného záměru, který 

částečně odcloní vliv nové veřejné komunikace – nová veřejná komunikace je vedena pod jednotlivými 

sekcemi, mezi sekcemi pod přestřešením.

V RB č. 6 (charakterizuje jižní fasádu objektu školy) je vypočtený pokles vyšší, a to až -2,5 dB.

Pozn.: Dle metodického návodu „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem. Obecný 

rámec. NRL, 11.9. 2008“ veřejně dostupného na stránkách www.nrl.cz, schváleného hlavním hygienikem ČR a v souladu s § 20, 

odst. 4 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., nelze v případě stejné výpočtové metody považovat změnu pohybující se v intervalu 0,1 –

0,9 dB za hodnotitelnou.

4.1.8Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky

Demolice

Jedná se o původní areál ubytovny a skladů – většina plochy je zpevněná, původní objekty dvoupodlažní 

ubytovny, řadových garáží, kancelářského objektu a drobných skladovacích objektu byly již odtraněny. Základy 

původních staveb jsou dosud zachovány. Mezi základy původních objektů jsou rozmístěny stávající asfaltové, 

panelové zpevněné plochy a chodníky, které sloužili k původní obslužnosti areálových objektů. 

Architektonické a archeologické památky

Záměr leží v ochranném pásmu památkové rezervace v hlavním městě Praze. Záměr leží na území Městské 

památkové zóny Karlín.

K záměru se souhlasně vyjádřil Národní památkový ústav (č.j. NPÚ-311/9439/2010 ze dne 31.8.2010). Odborem 

kultury, památkové péče a cestovního ruchu, MHMP bylo vydáno závazné stanovisko (č.j. S-MHMP 623069/2010“ 

ze dne 10.9.2010).

Na území Karlína je řada nemovitých památek chráněných zákonem č. 20/1987 Sb., nejbližšími je škola a park na 

Lyčkově náměstí. Tyto památky nebudou výstavbou posuzovaného záměru dotčeny.

Podle dostupných informací (Státní archeologický seznam České republiky SAS) patří dotčené území do UAN II. 

kategorie, což je území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie 

mu nasvědčují (např. písemné prameny, geofyzikální či letecká prospekce aj., ale i těsná blízkost UAN I. 

kategorie), pravděpodobnost jejich výskytu je 51-100%. V případě odkrytí archeologických nálezů se bude 

postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Odkrytí 

archeologických nálezů bude oznámeno příslušnému správnímu úřadu a umožněno provedení záchranného 

archeologického průzkumu. Jeho zajištění bude projednáno v dostatečném časovém předstihu před zahájením 

stavební činnosti.



Říjen 2013

Obytný soubor Sluncová, Praha 8 - Karlín Stránka 67 z 81

Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zastínění okolních objektů

Posouzením vlivu stavby na denní osvětlení a oslunění okolních objektů ze zabývá světelně-technická studie.

Z výsledků studie vyplývá, že navrhovaná výstavba nebude mít negativní vliv na oslunění okolních obytných

domů, doba oslunění dotčených fasád vyhovuje požadavku minimální doby oslunění 90 minut pro den 1. Březen.

Stínění oken pobytových místností s okny orientovanými k navrhovaným bytovým domům vyjádřené hodnotou 

činitele denní osvětlenosti DW (%) roviny zasklení okna z vnější strany po výstavbě vyhovuje požadavku pro 

kategorii 2 resp. kategorii 1 (příloha B normy ČSN 730580-1).

Světelně-technická studie bude součástí dokumentace pro územní rozhodnutí.

Vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy

Výstavbou a provozem záměru nebudou narušeny žádné kulturní hodnoty. Životní styl a tradice obyvatelstva 

žijících v okolí posuzovaného záměru nebudou jeho realizací významně ovlivněny.

4.1.9Vliv na dopravní situaci v dotčeném území

Obytný soubor se nachází v jižní části Karlína mezi dnes nepropojenými místy – křižovatkou U Sluncové – Za 

Invalidovnou a křižovatkou Na Špitálsku – U Invalidovny. Součástí stavby obytného souboru je i nová komunikace 

spojující tato dvě místa, čímž je zajištěna dopravní obslužnost nové výstavby. Stavba veřejné místní komunikace 

umožní propojení dnes oddělených oblastí Karlína kolem Invalidovny se zástavbou obytných domů kolem ulice 

Nekvasilovy. Komunikace vychází z polohy stanovené v ÚPn, na východní straně, kde není možnost polohu

respektovat, neboť je vedena mimo pozemky oznamovatele, je navrženo pouze šířkově omezené napojení na ulici 

U Sluncové. 

Dopravní režim oblasti obytného souboru byl odsouhlasen zástupci Policie Ř-DI a OD ÚMČ Praha 8 s tím, že na 

celém novém úseku veřejné komunikace bude po dokončení výstavby průjezd zakázán, s výjimkou obyvatel a 

návštěvníků obytného souboru. Komunikace se bude nacházet ve stávající zóně omezující rychlost na 30 km/hod.

Návštěvnická parkovací stání a vjezdy do podzemních garáží jsou situována na východní straně zástavby.

Z hlediska dostupnosti prostředky hromadné dopravy je navrhovaný obytný soubor v příznivé poloze vůči trasám 

MHD. V docházkové vzdálenosti je stanice metra Invalidovna i zastávky tramvají na ulice Sokolovské. 

4.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Z charakteru posuzovaného záměru a z údajů v předchozích kapitolách vyplývá, že případné vlivy záměru budou 

omezeny pouze na lokalitu stavby (dotčené pozemky) a její blízké okolí.

4.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice

Výstavba ani provoz záměru nebude mít vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva přesahujících státní

hranice.

4.4 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Opatření technického rázu na ochranu jednotlivých složek životního prostředí bude muset být provedena celá 

řada, v předkládaném oznámení jsou stanovena pouze rámcově, detailně budou rozpracována a řešena v dalších 

stupních projektové dokumentace. Opatření by měla být zaměřena především na nejproblémovější jevy v území, 

tedy zejména na ochranu před hlukem, na snížení imisního zatížení lokality, zajištění ochrany vod a půdy před 

případnou kontaminací závadnými látkami, zabezpečení a zkvalitňování přírodních prvků v území.
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4.4.1Územně plánovací opatření

 Záměr není dle Městské části Praha 8, Úřad městské části, odbor výstavby v rozporu s funkčním využitím 

daných pozemků (viz příloha H.1).

 V území je navrženo místní dopravní propojení z ulice U Sluncové a U Invalidovny, které je vyhlášeno jako 

veřejně prospěšná stavba č. VPS 93/DK/8. Tato komunikace leží částečně v ploše IZ – izolační zeleň. Její 

umístění v území bude posuzováno jako výjimečně přípustné.

 Jako výjimečně přípustné využití bude posuzován i 100% podíl bydlení jako monofunkční využití v ploše SV –

všeobecně smíšené. Ke studii záměru Obytného souboru byl dne 22.3.2012 vyjádřen souhlas 

s výjimečně přípustnou stavbou z hlediska 100 % využití funkční plochy SV pro funkci bydlení dle 

stanoviska Útvaru rozvoje hl.m. Prahy č.j. 2006/2012.

4.4.2Projektová příprava stavby

 Při zpracování projektové dokumentace záměru i provádění stavby bude nutno respektovat obecně závaznou 

technickou vyhlášku hlavního města Prahy č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

v hlavním městě Praze a další související předpisy.

4.4.3Opatření pro fázi přípravy záměru

Obecná opatření

 Stavební práce budou prováděny podle plánu organizace výstavby, který bude podrobně zpracován v dalších 

stupních projektové dokumentace.

 Obyvatelé okolních domů budou v předstihu seznámeni s termíny a předpokládanou délkou jednotlivých etap 

výstavby. Na vnějším ohrazení staveniště bude uveden kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci 

občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby.

 Dočasné zábory a všechna omezení vyplývající z provádění stavebních prací zejména na veřejných plochách 

budou omezena na nejkratší možnou dobu.

 Stavební práce budou prováděny pouze ve stanovenou pracovní dobu.

 Bude zpracován havarijní plán pro fázi výstavby.

Ochrana ovzduší

 V plánu organizace výstavby stanovit opatření pro snížení prašnosti, zejména při zemních pracích (např. 

skrápění).

 Převoz jemnozrnného materiálu (zemin, sypké stavební materiály apod.) bude prováděn na 

„zaplachtovaných“ korbách nákladních automobilů. Budou v největší možné míře využívána kontejnerizovaná 

sypké a prašné stavební materiály.

Ochrana vod, půdy, geologického podloží

 V průběhu stavby provádět pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů, a to především z hlediska možných 

úkapů všech provozních náplní.

 Na staveništi neprovádět údržbu mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní údržby.

 Plnění palivy v areálu stavby provádět v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo organizačně 

neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna odpovídajícím způsobem 

(např. barely se záchytnou jímkou).

 V případě nebezpečí znečištění veřejných komunikací blátem ze staveniště provádět manuální čištění a mytí 

dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby, dle potřeby zajistit čištění 

znečištěných veřejných komunikací, při výjezdu ze staveniště bude umístěna čistící zóna pro automobily.



Říjen 2013

Obytný soubor Sluncová, Praha 8 - Karlín Stránka 69 z 81

Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zneškodňování odpadů

 V dalším stupni projektové dokumentace bude konkrétně uvedeno, jak bude nakládáno s jednotlivými druhy 

odpadů ze stavební činnosti.

 V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněny přepravní trasy zejména pro výkopovou zeminu a 

další odpady ze stavební činnosti.

 Budou předloženy doklady vypovídající o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo o způsobu jejich 

odstranění, pokud není jejich využití v souladu se zákonem o odpadech možné, z dokladů musí být patrné 

jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby a datum předání 

odpadu.

Ochrana před hlukem

 Veškeré hlučné operace je nutné omezit na minimum a dodržet údaje pracovního času jednotlivých strojů (viz 

hluková studie) a operací a dodržet souběh a rovnoměrné rozmístění jednotlivých hlučných zařízení pro 

nejnepříznivější kontrolní body vždy v jednom dni mezi 7 – 21 hodinou.

 Staveniště musí být v průběhu stavby v severním směru a směrem k obytnému objektu U Sluncové oploceno 

plným plotem z profilovaného plechu min. tl. 1,5 mm nebo dřevotřískových desek min. tl. 25 mm o výšce 

3,5 m. Dále bude oplocení provedeno podél příjezdové komunikace ke staveništi z ulice U Sluncové směrem 

k nejbližšímu obytnému objektu severním směrem. Tím bude snížena hluková zátěž sousedních pozemků a 

objektů na úrovni přízemí.

 Veškeré práce musí být prováděny s maximální ohleduplností k okolním chráněným objektům z hlediska 

hlučnosti prováděných prací. Nakládání výkopku musí být prováděno z minimální výšky nad ložnou plochou 

nákladních automobilů.

 Veškeré stroje musí být v době mimo svoji pracovní činnost vypínány.

 Pro stavbu musí být zvoleny stroje s nejnižší hlučností.

 Při změně typů strojů použitých v posouzení je třeba požádat o kontrolu posouzení přípustných provozních 

časů.

Fauna a flora

 Dřeviny na okolních dotčených pozemcích, které by mohly být stavbou ohroženy, budou chráněny před 

poškozováním a ničením. Při realizaci stavby bude postupováno dle ČSN DIN 18920 Sadovnictví a 

krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech

 Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté. Výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebudou 

přihrnovány ke kmenům stromů. Výkopy v blízkosti kořenového systémů stromů nebudou prováděny v období 

mrazů.

4.4.4Opatření pro fázi provozu záměru

Ochrana ovzduší

 Zdrojem tepla pro vytápění bude systém CZT.

 Odpadní vzduch z garáží bude vyveden nad střechy sekcí.

Ochrana vod, půdy, geologického podloží

 Splaškové odpadní vody budou vedeny splaškovou kanalizací do veřejné oddílné kanalizace.

 Srážkové vody budou svedeny do Žižkovské výpusti, která prochází areálem stavby. Srážková voda ze střech 

jednotlivých sekcí a teras bude svedena do severního retenčního potrubí velikosti DN600 (referenční výrobce 

např. Hobas, Betonika) o délce 112 m a objemu 31,7 m3 a do jižního retenčního potrubí velikosti DN 1000 

(referenční výrobce např. Hobas) o délce 109 m a objemu 85,5 m3 a dále do Žižkovské výpusti. Povolený 

odtok do kanalizace je 10 l/s/ha.
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 Plochy komunikací před vjezdem do objektu na úrovni 1.PP budou rovněž odvodněny do potrubí v západní 

části areálu

Zneškodňování odpadů

 Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích 

předpisů zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění 

pozdějších úprav.

 Obyvatelé bytů budou zapojeni do systému sběru komunálního odpadu městské části Praha 8 a budou plnit 

povinnosti dle § 17 zákona č. 185/52001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

 Nakládání s odpady, jejich odvoz a další zpracování bude prováděno pouze organizacemi oprávněnými 

k nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění pozdějších úprav.

Ochrana před hlukem

 Musí být dodrženy požadavky na vzduchové neprůzvučnosti uvedených částí obvodových plášťů, oken a 

střech uvedené v hlukové studii (viz příloha H.8). Tyto hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti musí být 

dodrženy po dokončení stavby.

 Dodavatel oken musí garantovat pro okna požadované minimální stavební vzduchové neprůzvučnosti. Tyto 

hodnoty musí být dodrženy po montáži oken.

 Detailní provedení (složení konstrukcí, typy oken apod.) musí být v dokumentaci ke stavebnímu povolení 

konzultováno s akustikem (též bude provedeno jemnější rozdělení požadavků na neprůzvučnost oken).

 Technickými prostředky a opatřeními zabezpečit stacionární zdroje hluku v rámci posuzovaného záměru tak, 

aby jejich hlukové parametry nepřekračovaly maximální hodnoty uvedené v kap. 7 Hlukové studie (Ing. Jana 

Barillová) a nedošlo tak k překračování hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve 

smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

 Akustické posouzení musí být v dalším stupni dokumentace podrobně rozpracováno.

Fauna a flora

 Pro zabránění vniknutí obratlovců do objektu a jejich následnému úhynu je nutné osadit všechny otvory a 

vývody dostatečně jemnými mřížkami z trvanlivého materiálu

 Při odstraňování porostů se jako nejvhodnější období roku se jeví konec vegetačního období, tj. září až 

listopad, rozhodně ne hnízdní období a spíše ne období zimování.

 Likvidace křovin nebo bylinné vegetace jejich vypalováním je nepřípustná, stejně jako spalování 

nahromaděného rostlinného materiálu na místě. 

 V rámci sadových úprav je nutné dbát na napodobení přirozeného vertikální členění vegetace, tj. zastoupení 

keřového patra, které má velký význam pro faunu, dále použít v dostatečném kvantitativním množství i 

druhovém spektru kvetoucí byliny, které mohou být potravou pro hmyz, keře s plody, které slouží jako potrava 

a hnízdní biotop ptáků. 

 Pro založení trávníku je vhodné volit vhodnou parkovou směs s podílem jemnolistých kostřav a psinečku, 

která působí přirozeněji než např. samotný jílek vytrvalý nebo dokonce směsi s Festuca arundinacea. Pro 

údržbu v dlouhodobém horizontu nepoužívat selektivní herbicidy.

4.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 
se vyskytly při zpracování dokumentace

Záměr výstavby objektu je posuzován ve fázi, kdy je zpracovávána dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí. Z této skutečnosti vyplývají nejasnosti a neurčitosti, přesto byly známy veškeré údaje, které byly nutné 

k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní prostředí. Mezi údaje, které je třeba v dalších fázích 

projektové dokumentace upřesnit, patří:
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- přesná organizace výstavby a dodavatel stavby,

- údaje o množství stavebního odpadu,

- detaily technického a technologického řešení objektu.

5 ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Posuzovaný záměr je navržen jak z hlediska umístění, tak z hlediska dispozičního a stavebně-technického řešení 

v jedné variantě, která byla předmětem posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, v platném znění. 

6 ČÁST F – DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení je součástí oznámení jako přílohy.

Další podstatné informace oznamovatele

Oznamovatel uvedl všechny známé a podstatné informace o posuzovaném záměru ve výše uvedených kapitolách 

oznámení.

7 ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Název záměru: Obytný soubor Sluncová, Praha 8 - Karlín

Zařazení podle přílohy č. 1: II/10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 

výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 

parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

Oznamovatel

Obchodní firma: CTR Sluncová a.s.

IČ: 25067567

Sídlo: Sladkovského náměstí 525/1, Praha 3, 130 00

Jméno, příjmení, adresa a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Obchodní firma: ORTOGONAL s.r.o.

Sídlo: Mládeže 2568, 390 02  Tábor

Kancelář: Trojanova 10, 120 00  Praha 2

Zástupce: Ing. Martin Ballák

tel. 724 058 685

e-mail: sluncova2@ortogonal.cz

Základní údaje o záměru

Záměrem oznamovatele je výstavba obytného souboru o třech sedmipodlažních nadzemních sekcích spojených 

společným podzemním podlažím s umístěnými garážemi, sklípky a technickým zázemím. Pod částí prostřední 

sekce je i druhé podzemní podlaží se sklípky a technickým zázemím. Pod objekty na úrovni suterénního podlaží 

povede veřejně prospěšná stavba místní veřejné částečně kryté průjezdné komunikace.
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Projekt je založen na kultivaci zbouraného areálu bývalé ubytovny, garáží, skladů a vhodného využití těchto 

pozemků v souladu s územním plánem a okolní zástavbou.

Záměr je situován do stávajícího areálu. Jedná se o oplocený, veřejnosti nepřístupný areál, kde jsou v současné 

době zbytky základů po zdemolovaných objektech (demolice byly provedeny v roce 2011). Na severu je areál 

ohraničen ZŠ a MŠ Petra Strozziho, na severovýchodě ulicí U Sluncové a residencí Invalidovna a na 

severozápadě a západě ulicí U Invalidovny a Na Špitálsku. Do jižního prostoru pozemku zasahuje úpatí svahu 

žižkovského Vítkova a násypu železniční tratě vedené ve spodní části svahu.

Záměr se nachází v současně zastavěném území, v ploše s funkčním využitím SV – všeobecně smíšené 

s koeficientem míry využití území E (jižní část) a G (severní část, úprava kódu z E na G č. U 1027/2012 ze dne 

4.1.2012), DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení a IZ – izolační zeleň.

Kapacitní údaje

 celková plocha pozemků řešeného území 14 866 m2

 zastavěná plocha podzemní části 6 095 m2

 zastavěná plocha nadzemní části 2 619 m2

 obestavěný prostor celkem 75 596 m2

- z toho podzemní podlaží 27 542 m3

- z toho nadzemní podlaží 48 054 m3

 užitná plocha celkem 8 452,5 m2

- z toho plocha bytů 3 272,9 m2

- z toho plocha společných prostor 1 077,2 m2

- z toho plocha technického zázemí 100,1 m2

- z toho plocha parkingu 3 528,9 m2

- z toho plocha sklepů 473,4 m2

 počet bytů 183

- z toho velikost 1+kk (1+1) 72

- z toho velikost 2+kk (2+1) 72

- z toho velikost 3+kk (3+1) 39

 kalkulovaný počet uživatelů 327

 počet nadzemních podlaží 7

(7. NP - terasovitě odskočené)

 počet podzemních podlaží 2

(2. PP pouze pod částí sekce B)

 počet sklípků 183

 počet parkovacích stání v parkingu 154

 počet parkovacích stání venkovních návštěvnických 19

Údaje o vstupech

Půda

Záměr je umístěn na pozemcích v katastrálním území Karlín o celkové výměře 14 866 m2. Záměr nevyžaduje 

vynětí žádných pozemků ze zemědělského půdního fondu. Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění 

funkce lesa.

Voda

V obytném souboru bude používána pouze voda pitná, zdrojem vody bude veřejný vodovodní řad. Roční potřeba 

vody byla stanovena ve výši 19 455 m3
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Energetické a surovinové zdroje

V obytném souboru nebude probíhat žádná výroba, nebudou spotřebovávány žádné suroviny pro technologické 

účely.

Pro navržený objekt byly stanoveny následující předběžné požadavky na jednotlivé druhy energií.

Roční potřeba tepla 4 110,8 GJ

Roční spotřeba elektrické energie 3 900 MWh

Doprava a infrastruktura

Obytný soubor se nachází v jižní části Karlína mezi dnes nepropojenými místy – křižovatkou U Sluncové – Za 

Invalidovnou a křižovatkou Na Špitálsku – U Invalidovny. Součástí stavby obytného souboru je i nová komunikace 

spojující tato dvě místa, čímž je zajištěna dopravní obslužnost nové stavby. Stavba veřejné místní komunikace 

umožní propojení dnes oddělených částí Karlína se zástavbou obytných domů kolem ulice Nekvasilovy. 

Komunikace vychází z polohy stanované ÚPn, na východní straně, kdy není možnost polohu respektovat, neboť je 

vedena mimo pozemky oznamovatele, je navrženo pouze šířkově omezené provizorní napojení na ulici U 

Sluncové.

Dopravní režim oblasti obytného souboru byl odsouhlasen zástupci Policie Ř-DI a OD ÚMČ Praha 8 s tím, že na 

celém novém úseku veřejné komunikace bude po dokončení výstavby průjezd zakázán, s výjimkou obyvatel a 

návštěvník obytného souboru. Výhled ÚPn hl. m. Prahy předpokládá dokončení prodloužení ulice U Sluncové 

v plném rozsahu, půdorysu a využití dopravou. S vedením MHD se neuvažuje.

V rámci záměru je navrženo celkem 173 parkovacích stání pro osobní automobily. Záměr vyvolá průměrně 160

jízd jednosměrně za den (tj. 320 pojezdů).

Záměr bude napojen na stávající inženýrské sítě.

Údaje o výstupech

Ovzduší

Zdrojem emisí bude navazující automobilová doprava. Z provozu záměru budou s nejvyšším hmotnostním tokem 

8,34 kg/rok emitovány oxidy dusíku. Emise částic frakce PM10 se předpokládají na úrovni 0,83 kg/rok, emisní tok 

benzenu 0,11 kg za rok a emisní tok benzo(a)pyrenu 0,00009 kg/rok.

Odpadní vody

Z provozu bytových domů budou vznikat splaškové odpadní vody a srážkové vody.

Splaškové odpadní vody budou vznikat v množství odpovídajícímu vypočtenému objemu potřeby vody. Množství 

splaškových vod odváděných do kanalizace bude 19 455 m3 za rok.

Srážkové vody – odtok srážkových vod z území po výstavbě bude 95,5 l/s. Povolený průtok pro vypouštění 

srážkových vod do kanalizace je 10 l/s/ha, tzn. 0,7802 x 10 = 7,8 l/s. Průtok 87,7 l/s bude nutné zadržovat 

v retenčním zařízení. Jsou navržena 2 retenční potrubí - větev sever a větev jih.

Odpady

Výstavba a provoz záměru jsou spojeny se vznikem běžných druhů odpadů odpovídajících charakteru činností, při 

kterých budou vznikat. 

Původcem odpadů vznikajících při výstavbě bude dodavatel stavby. Tento bude plnit povinnosti vyplývající 

z požadavků § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Obyvatelé bytových domů budou zapojeni do systému sběru komunálního odpadu městské části Praha 8.

Zdroje hluku při výstavbě

Vjezd a výjezd těžké staveništní dopravy bude pouze na ulici U Sluncové, která ústí na hlavní komunikaci 

Rohanské nábřeží. Dále bude k dispozici vjezd a výjezd k buňkovišti z ulice Za Invalidovnou.

Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7 do 21 hodin.
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Výstavbu objektu lze rozdělit na následující základní technologické etapy:

- Zemní práce - založení objektu: v této etapě bude na staveništi v provozu vrtná souprava, rypadlo a nákladní 

automobily pro odvoz zeminy, automix a čerpadlo na beton.

- Hrubá výstavba objektu, konečné úpravy: pro vertikální dopravu budou na staveništi celkem 3 stavební 

výtahy - pro každou sekci jeden a celkem 3 věžové jeřáby s vyložením okolo 35 m, opět pro každou sekci 

jeden. U věžových jeřábů se předpokládá příkon 30kW a okamžitá proudová náročnost cca 100A, celkem 

tedy pro 3 plně zatížené jeřáby 300A. Betonová směs bude dovážena z betonárky a ukládána do bednění 

pomocí čerpadel směsi.

Pro hlučné práce bude vymezena pevná denní doba.

Ve výpočtu hluku ze stavební dopravy je uvažováno dle podkladů s nejnepříznivější variantou počtu pohybů 

nákladních vozidel v jednom dni. Je uvažováno s maximálně 9 pohyby nákladních vozidel za hodinu, to je 

maximálně 126 pohybů nákladních vozidel za den a dále je počítáno se čtyřnásobnou výměnou vozidel na 

parkovištích v severozápadní části staveniště za den, to je 56 jízd za den.

Zdroje hluku při provozu

Liniové zdroje hluku

Parkovací stání pro rezidenty budou situována v podzemních podlažích s celkovým počtem 154 parkovacích 

stání. Kromě výše uvedených parkovacích stání je navrženo ještě dalších 19 návštěvnických stání venkovním 

nekrytém parkovišti. Návštěvnická parkovací stání a vjezdy do podzemních garáží jsou situována na východní 

straně areálu posuzovaného obytného souboru.

Dle dopravní studie bude obytný soubor generovat 160 jízd OA za 24 hodin jednosměrně, tedy 320 jízd 

obousměrně za 24 hodin.

Stacionární zdroje hluku

Zdroje hluku související s provozem TZB projektované stavby jsou vzhledem ke vzdálenosti nejbližšího 

chráněného venkovního prostoru staveb charakteru bodového zdroje hluku. Stacionární zdroje hluku uvažované 

při výpočtech ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v posuzovaných výpočtových bodech a jejich hlukové 

parametry jsou uvedeny níže.

Každá bytová sekce:

- 1x výtlak VZT jednotky pro odvětrání garáží, výtlak odpadního vzduchu je vyveden nad střechu každé sekce, 

provoz se předpokládá v denní i v noční době, předpokládaná hlučnost na výtlaku LWA = 60 dB

- 4x venkovní kondenzační jednotka chlazení bytů, u bytů v posledních podlažích domů se předpokládá 

příprava pro zřízení klimatizace (např. systém multisplit), provoz se předpokládá v denní i v noční době. 

Hlučnost zařízení LWA = 58 dB, umístění se předpokládá uprostřed střechy nejvyššího podlaží

Pozn.: Odvětrání hygienického zázemí a kuchyní nebudou akusticky významné a jejich vliv lze zanedbat.

Plošné zdroje hluku

Vliv hluku na okolní prostředí z vnitřních zdrojů prostřednictvím obvodového pláště objektu záměru (plošné zdroje 

hluku) se neuplatní. Plošné zdroje hluku budou představovat venkovní parkovací stání pro osobní automobily 

situované na východní straně areálu posuzovaného obytného souboru o celkovém počtu 19 parkovacích stání.

Vlivy záměru na životní prostředí

Vliv na ovzduší

V rámci posuzovaného záměru bude zdrojem emisí pouze navazující automobilová doprava. Objekt bude vytápěn 

z centrálního zdroje tepla. V objektu je navrženo 154 parkovacích stání v suterénech a 19 stání na venkovním 

nekrytém parkovišti, tj. celkem 173 parkovacích stání. Intenzity dopravy byly pro modelování rozptylové studie 

převzaty z dopravně inženýrských podkladů pro posuzovaný záměr zpracovaných Útvarem dopravního inženýrství 
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TSK Praha pro rok zprovoznění 2016 a dále z dopravně inženýrských podkladů pro řešený záměr zpracovaných 

URM Praha pro výhled dle ÚP hl. m. Prahy.

Odvětrání garáží bude nucené s odvodem vzduchu nad střechy sekcí. Do modelování imisního příspěvku 

navrhované stavby jsou zahrnuty také pojezdy automobilové dopravy na příjezdových veřejných komunikacích.

K nejvýznamnějším škodlivinám obsaženým v emisích z těchto zdrojů, pro které je řešena rozptylová studie, patří 

oxidy dusíku, suspendované částice PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren.

Dle údajů z dostupných informačních zdrojů vyplývá, že v dotčeném území jsou imisní limity pro roční průměry 

NO2, PM10, PM2,5 a benzenu s rezervou plněny. Také maximální hodinové imisní koncentrace NO2 jsou 

v dotčeném území bezpečně plněny. Nejkritičtějším parametrem imisního pozadí jsou stejně jako na značné části 

území ČR maximální denní koncentrace PM10 a průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Dle mapy znečištění 

ovzduší je denní limit pro PM10 v průměru za 5 let 2007 až 2011 plněn, dle modelu ATEM překračován. V případě 

benzo(a)pyrenu je limit překračován dle mapy klouzavých průměrů ČHMÚ, model ATEM se touto škodlivinou 

nezabývá.

Na základě výsledků rozptylové studie lze konstatovat, že imisní příspěvky posuzovaného záměru k průměrným 

ročním koncentracím oxidu dusičitého, částic PM10 i PM2,5 a benzenu nezpůsobí v dotčeném území překročení 

příslušných platných imisních limitů pro roční průměr těchto škodlivin. Také imisní limit hodinový pro NO2 nebude 

realizací záměru překročen.

Problematičtější je hodnocení maximálních denních imisí PM10 vzhledem k hraničnímu pozadí. Hodnoty imisních 

příspěvků ke krátkodobým maximům na úrovni nejvýše setin mikrogramu však lze označit za nevýznamné. 

Hodnoty maximálních imisí nelze navíc jednoduše sčítat s imisním pozadím. Navíc dle mapy znečištění ovzduší 

zpracované pro pětileté klouzavé průměry je i tento limit v lokalitě plněn.

Problematické je hodnocení imisního příspěvku k průměrným ročním koncentracím benzo(a)pyrenu vzhledem 

k tomu, že v imisním pozadí je tento limit překračován. Imisní příspěvek posuzovaného záměru se však pohybuje 

na nevýznamné úrovni nejvýše desetin pikogramů. Jedná se o imisní příspěvek pod úrovní jednoho procenta 

imisního limitu.

Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší záměr „Obytný soubor Sluncová“ v Praze 8 - Karlíně označit za přijatelný.

Vlivy na hlukovou situaci – období výstavby

Vlivy záměru na hlukovou situace v době výstavby jsou podrobně hodnoceny v hlukové studii (KlimaTeCH Praha

spol. s r.o., srpen 2013), která je součástí oznámení jako příloha (viz H.8).

Z výsledků výpočtů vyplývá, že hygienické limity je možné dodržet pouze v případě, že budou dodrženy časové

limity doby provozu jednotlivých stavebních mechanizmů v denní době mezi 7 a 21 hodinou (viz hluková studie). 

Současně je nutné pro nejhlučnější operace a stroje dodržovat rovnoměrné rozmístění nejhlučnějších strojů 

v prostoru staveniště. (Nesmí dojít k tomu, že bude současně prováděno na jednom místě u chráněného objektu 

vrtání, bagrování, vibrování atd.)

Oplocení stavby směrem ke školnímu areálu a směrem k obytnému objektu v ul. U Sluncové které bude plnit 

funkci protihlukové stěny, zajistí částečné snížení hluku na sousedních chráněných pozemcích a v přízemí 

sousedních chráněných objektů.

Je třeba však konstatovat, že tyto nejnepříznivější situace potrvají po dobu, kdy se stroje budou pohybovat 

v bezprostřední blízkosti chráněných obytných sousedních objektů a pozemku.

Vlivy na hlukovou situaci – období provozu

Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že hluk emitovaný vlastním provozem záměru – Obytný soubor 

Sluncová (hluk z provozu stacionárních zdrojů a dopravy na účelových komunikacích a parkovištích) nepřekročí 

v chráněném venkovním prostoru staveb okolních a v chráněném venkovním prostoru (školní hřiště) hygienické 

limity ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

(LAeq,T = 50/40 dB den/noc).
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Zhodnocení automobilové dopravy na veřejných komunikacích ve výhledovém roce 2016:

- Ve výhledové variantě roku 2016 se nepředpokládá u hodnocené obytné zástavby překročení hygienického

limitu pro hluk z provozu automobilové dopravy, tj. limitu LAeq,16h = 55 dB v denní době a LAeq,8h = 45 dB v noční 

době, až na hodnocenou obytnou zástavbu charakterizovanou RVB č. 8 a 9. Tyto výpočtové body 

charakterizují obytnou zástavbu v ulici Pernerova a Šaldova. Jedná se o komunikace s výrazně vyšší 

intenzitou dopravy než na ostatních sledovaných komunikacích Karlína. V těchto bodech nejsou překračovány 

hygienické limity pro hluk z automobilové dopravy na hlavních komunikacích (LAeq,16h = 60 dB v denní době a 

LAeq,8h = 50 dB v noční době). Jedná se o obdobný stav jako v současné době.

Pozn. 1: Uplatnění navržených hygienických limitů je plně v kompetenci dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví tj. Hygienické 

stanice hlavního města Prahy.

- Podél příjezdových komunikací situovaných v okolí posuzovaného záměru doprava vyvolaná provozem 

posuzovaného záměru vyvolá nárůsty v řádech desetin decibelu (max. do 0,8 dB). Zástavba je 

charakterizována RVB č. 1, 3 – 11. Tyto změny jsou pouze teoretické, měřením objektivně neprokazatelné a 

tudíž nehodnotitelné. Vypočtené změny odpovídají běžnému výkyvu v intenzitě automobilové dopravy. Navíc 

vypočtené nárůsty LAeq,T sami o sobě nezpůsobí prokazatelné překročení hygienických limitů (viz výše 

uvedený odstavec).

V RB č. 2 (charakterizuje jižní fasádu bytového domu č.p. 664 – Residence Invalidovna) je vypočtený nárůst 

LAeq,T v řádech decibelu. Vyšší nárůst LAeq,T je způsoben realizací nové komunikace podél této fasády 

bytového domu. Nicméně je zde nutné upozornit, že doprava posuzovaného záměru nevyvolá v tomto bodě 

překročení hygienického limitu z dopravy na vedlejších komunikacích tj. limitu LAeq,16h = 55 dB v denní době a 

LAeq,8h = 45 dB v noční době.

Pozn. 2: Dle metodického návodu „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem. 

Obecný rámec. NRL, 11.9. 2008“ veřejně dostupného na stránkách www.nrl.cz, schváleného hlavním hygienikem ČR a v souladu 

s § 20, odst. 4 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., nelze v případě stejné výpočtové metody považovat změnu pohybující se 

v intervalu 0,1 – 0,9 dB za hodnotitelnou.

Zhodnocení automobilové dopravy na veřejných komunikacích ve výhledovém roce - horizontu naplnění územního 

plánu dle ÚRM:

- Ve výhledové variantě - horizont naplnění územního plánu dle ÚRM - se nepředpokládá u hodnocené obytné

zástavby překročení hygienického limitu pro hluk z provozu automobilové dopravy, tj. limitu LAeq,16h = 55 dB 

v denní době a LAeq,8h = 45 dB v noční době, až na hodnocenou obytnou zástavbu charakterizovanou RVB 

č. 3, 5 (pouze horní podlaží), 8 a 9. Výpočtový bod č. 3 charakterizuje SV fasádu novostavby Residence 

Invalidovna orientovanou do ulice U Sluncové, která se stane v horizontu naplnění územního plánu hl. města 

Prahy jednou z více frekventovaných městských komunikací (spojnice křižovatek ulic Na Špitálsku –

U Invalidovny a U Sluncové – Za Invalidovnou). Nebudou zde překračovány hygienické limity pro hluk 

z automobilové dopravy na hlavních komunikacích (LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 50 dB 

v noční době.

Výpočtový bod č. 5 charakterizuje západní fasádu ulice Za invalidovnou – překročení je zde zcela minimální, 

pouze v nejvyšších podlažích a pouze v noční době. Vyšší hodnoty LAeq,T v nejvyšších podlažích bytového 

domu dané výhledové varianty ukazují na dálkový přenos hluku ze vzdálenějších hlavních komunikací. 

Hygienické limity pro hluk z automobilové dopravy na hlavních komunikacích (LAeq,16h = 60 dB v denní době 

a LAeq,8h = 50 dB v noční době) zde nebudou překračovány. 

Výpočtový bod č. 8 a 9 charakterizuje obytnou zástavbu v ulici Pernerova a Šaldova. Jedná se o komunikace 

s výrazně vyšší intenzitou dopravy než na ostatních sledovaných komunikacích Karlína. V těchto bodech 

nejsou překračovány hygienické limity pro hluk z automobilové dopravy na hlavních komunikacích

(LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 50 dB v noční době).

Pozn. 1: Uplatnění navržených hygienických limitů je plně v kompetenci dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví tj. Hygienické 

stanice hlavního města Prahy.
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- Podél příjezdových komunikací situovaných v okolí posuzovaného záměru doprava vyvolaná provozem 

posuzovaného záměru vyvolá změny v řádech desetin decibelu (od -0,7 dB do 0,4 dB). Zástavba je 

charakterizována RVB č. 1 – 5, 7 – 11. Tyto změny jsou pouze teoretické, měřením objektivně neprokazatelné

a tudíž nehodnotitelné. Vypočtené změny odpovídají běžnému výkyvu v intenzitě automobilové dopravy. 

Navíc vypočtené nárůsty LAeq,T sami o sobě nezpůsobí prokazatelné překročení hygienických limitů (viz výše 

uvedený odstavec). Vypočtené poklesy jsou způsobené výstavbou objektů posuzovaného záměru, který 

částečně odcloní vliv nové veřejné komunikace – nová veřejná komunikace je vedena pod jednotlivými 

sekcemi, mezi sekcemi pod přestřešením.

V RB č. 6 (charakterizuje jižní fasádu objektu školy) je vypočtený pokles vyšší, a to až -2,5 dB.

Pozn. 2: Dle metodického návodu „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem. 

Obecný rámec. NRL, 11.9. 2008“ veřejně dostupného na stránkách www.nrl.cz, schváleného hlavním hygienikem ČR a v souladu 

s § 20, odst. 4 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., nelze v případě stejné výpočtové metody považovat změnu pohybující se 

v intervalu 0,1 – 0,9 dB za hodnotitelnou.

Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje

V dotčeném území se nevyskytuje zemědělská půda (ZPF) ani lesní půda (PUPFL). Dotčené pozemky o celkové 

výměře 14 866 m2 jsou zařazeny jako druh zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha.

Ve fázi výstavby dojde k vytěžení cca 7 552 m3 suti a navážek a 10 844 m3 výkopů ze stavební jámy.

Pokud to bude možné, bude část zeminy přednostně využita pro terénní úpravy v okolí záměru.

Realizací záměru nebudou dotčena ložiska vyhrazených či nevyhrazených nerostů, nedojde k vyvolání sesuvných 

pohybů.

Voda

V dotčeném území se nenachází žádný zdroj podzemní ani povrchové vody pro veřejné zásobování obyvatelstva. 

Zásobování pitnou vodou je zajištěno veřejným vodovodním řadem. Dotčené území neleží v chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod.

Z provozu záměru budou produkovány splaškové odpadní vody a srážkové vody.

Povrchové vody budou nepřímo ovlivněny vypouštěním splaškových odpadních vod a srážkových vod do oddílné 

kanalizační sítě v dotčeném území. 

Množství splaškových odpadních vod odváděných do kanalizace bude 19 455 m3 za rok. Splaškové vody budou 

odvedeny splaškovou kanalizací do veřejné kanalizační stoky a dále do Ústřední čistírny odpadních vod v Praze. 

Vypouštěné odpadní vody budou splňovat hodnoty kanalizačního řádu.

Srážkové odpadní vody budou areálovou dešťovou kanalizací DN100 – DN400 svedeny do Žižkovské výpusti, 

která prochází areálem stavby. Odpadní dešťové vody ze střech jednotlivých sekcí, teras a komunikací budou 

svedeny do retenčních potrubí v severní a v jižní části areálu. Retenční potrubí sever bude velikosti DN600 

(referenční výrobce např. Hobas, Betonika) o délce 112 m a objemu 31,7 m3. Retenční potrubí jih bude velikosti

DN 1000 (referenční výrobce např. Hobas) o délce 109 m a objemu 85,5 m3. Obě větve retenčního potrubí 

budou areálovou dešťovou kanalizací DN150-200 svedeny do žižkovské stoky procházející přes pozemek areálu. 

Na potrubí přípojky dešťové kanalizace při ústí šachty Šd1 bude osazena škrticí klapka pro nastavení 

maximálního průtoku potrubím v hodnotě max. 10 l/s/ha. Srážkové vody ze zpevněných ploch a vlastního objektu 

obytného souboru tedy neovlivní odtokové poměry a nasycení půdy v dané lokalitě, protože budou retenovány a 

postupně odváděny do Žižkovské výpusti.

Hladina podzemní vody je přímo závislá na hladině vody v toku Vltavy, které je od lokality vzdálen cca 900 m. 

Ustálená hladina podzemní vody se nachází 4,0 až 6,0 m pod povrchem terénu. Základová spára objektu se 

nachází nad hladinou podzemní vody.

Zasakování srážkových vod není s ohledem na nevhodné podmínky navrženo.
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Ochrana přírody

Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability.

V dotčeném území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné krajinné prvky dané § 3 písm. b) a 

§ 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky dle § 12 a 14 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Posuzovaný záměr nezasahuje ani do ochranného 

pásma zvláště chráněných území.

Záměrem nebude dotčen žádný památný strom ani jeho ochranné pásmo ve smyslu § 46 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Dle stanoviska Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru životního prostředí nemůže mít záměr významný vliv na evropsky 

významné lokality ani ptačí oblasti (viz příloha H.1).

Fauna, flóra

Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně prostředí tím, že současná společenstva budou nahrazena 

trvalou zástavbou na zpevněných plochách a dojde k trvalému odstranění vegetačního pokryvu na části 

zájmového území výstavby. Na části plochy, kde nebude odstraněn vegetační kryt, dojde k jeho zkulturnění a 

následně bude pravidelně udržován a ošetřován. Místní vliv na fytocenózu je možno po ozelenění a sadových 

úpravách pokládat za přijatelný.

Na základě biologického průzkumu lze konstatovat, že místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací 

zvláště chráněných druhů se na zájmovém území nevyskytují, tudíž nebudou dotčena a nepředpokládá se 

ohrožení populací těchto živočichů. Místní vliv na faunu (zejména avifaunu) je možno po ozelenění a sadových 

úpravách pokládat za přijatelný.

Zpracovatel dokumentace nepředpokládá v rámci zájmového území výstavby podmínky pro rozvoj populací 

některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle Přílohy III vyhl. č. 395/1992 Sb. ve vztahu 

k charakteristickému výskytu a reprodukci. 

Archeologické, kulturní a historické památky

Záměr leží v ochranném pásmu památkové rezervace v hlavním městě Praze. Záměr leží na území Městské 

památkové zóny Karlín.

K záměru se souhlasně vyjádřil Národní památkový ústav (č.j. NPÚ-311/9439/2010 ze dne 31.8.2010). Odborem 

kultury, památkové péče a cestovního ruchu, MHMP bylo vydáno závazné stanovisko (č.j. S-MHMP 623069/2010“ 

ze dne 10.9.2010).

Na území Karlína je řada nemovitých památek chráněných zákonem č. 20/1987 Sb., nejbližšími je škola a park na 

Lyčkově náměstí. Tyto památky nebudou výstavbou posuzovaného záměru dotčeny.

Podle dostupných informací (Státní archeologický seznam České republiky SAS) patří dotčené území do UAN II. 

kategorie, což je území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie 

mu nasvědčují (např. písemné prameny, geofyzikální či letecká prospekce aj., ale i těsná blízkost UAN I. 

kategorie), pravděpodobnost jejich výskytu je 51-100%. V případě odkrytí archeologických nálezů se bude 

postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Odkrytí 

archeologických nálezů bude oznámeno příslušnému správnímu úřadu a umožněno provedení záchranného 

archeologického průzkumu. Jeho zajištění bude projednáno v dostatečném časovém předstihu před zahájením 

stavební činnosti.
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8 ČÁST H - PŘÍLOHY

H. 1 Doklady

 Vyjádření pro účely oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

prostředí, Praha 8 – Karlín, při komunikacích U Invalidovny a U Sluncové, MČ Praha 8, Úřad městské 

části, odbor výstavby, 06/2013

 Bytový dům CTR Sluncová , mezi ul. U Invalidovny a U Sluncové, parc. č. 719/2-8, 693/123, 693/124, 

693/152, 693/244, 708 na k.ú. Karlín - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 

114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, MHMP, Odbor životního 

prostředí, 06/2013

 Vyjádření k aktualizaci studie na záměr využití území lokality Sluncová, Praha  - Karlín, MČ Praha 8, 

Úřad městské části, odbor výstavby, 01/2011

 Vyjádření k žádosti o stanovisko k výjimečné přípustnosti, týkající se studie záměru „CTR SLUNCOVÁ“, 

na pozemcích parc. č. 719/2 až 719/8, 693/123, 693/124, 693/152, 693/244, 708 na k.ú. Karlín, Praha 

8, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, 03/2012

 Úprava směrné části Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. U 1027/2012, MHMP, Odbor 

územního plánu, 01/2012

H. 2 Mapy

 Situace širších vztahů

 Celkový situační výkres, 1:700

 Koordinační situace, 1:700

 Situace kácení dřevin, 1:700

 Situace sadových úprav, 1:700

H. 3 Výkresy

 Půdorysy, 1:500

 Řez, 1:250

H. 4 Dendrologický průzkum

H. 5 Biologický průzkum

H. 6 Dopravně inženýrská studie

H. 7 Rozptylová studie

H. 8 Akustické posouzení hluku ze stavební činnosti

H. 9 Akustické posouzení hluku z dopravy

H. 10 Hluková studie – posouzení hluku z provozu záměru na okolní hlukově chráněnou zástavbu
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