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Ú V O D 
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí „Nové Chabry – fáze F 

a G a západní dopravní připojení“ bylo vypracováno podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 
Sb. v platném znění (ve znění zákona č. 93/2004 Sb., 163/2006 Sb., 186/2006 Sb., č. 
216/2007 Sb., č.124/2008 Sb., č.223/2009 Sb., č.227/2009 Sb., č.436/2009 Sb., č.38/2012 
Sb., č.85/2012 Sb., č.167/2012 Sb., č.350/2012 Sb. a č.39/2015 Sb.). 

Návrh obytného souboru Nové Chabry - fází F+G - navazuje na již povolené fáze 
A,B,C,D a E.  

Záměrem investora ve fázích F a G je výstavba areálu „Obytný soubor Nové Chabry 
– fáze F a G“ včetně jednopodlažního objektu park-kafé a současného vybudování nového 
západního dopravního připojení západní části obytného souboru na ulici K Ládví v Praze 8. 

Navržené objekty budou sloužit k bydlení a částečně pro občanskou vybavenost. 
Východně od řešeného území je již v přípravě výstavba mateřské školy, obchodů a další 
vybavenosti. 

Pozemek záměru se nachází v městské části Dolní Chabry, západně od ulice Ústecká. 
Z jihu sousedí s rozsáhlým areálem autoservisu AAA, východně sousedí s pozemky, kde je 
uvažována výstavba rodinných domů. Na západní a severní straně je území bez zástavby. 

 V jižní části řešeného území v současnosti proběhla výstavba bytových domů o 
celkové kapacitě 400 bytů. 

Lokalitou zvolenou investorem je Městská část Dolní Chabry.  
Výstavba bytových domů je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru 

hlavního města Prahy. Dotčené pozemky v katastrálním území Dolní Chabry se nacházejí 
v území OV - všeobecně obytné, s kódem míry využití území D a OB - čistě obytné, s kódem 
míry využití území D. 

 Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je OOP Magistrátu hlavního 
města Prahy, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí. 

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby obytného souboru Nové Chabry – 
Fáze F a G zařazen do kategorie II, přílohy č.1 k citovanému zákonu (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení). Záměr je podlimitní k bodu: 

10.6 Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou 
nad 20 ha.  
Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s 
celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních 
komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné 
plochy. 

Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro 
celou stavbu 

V tomto případě bude v podzemních garážích a parkovištích zřízeno pro fáze F + 
G celkem 238 parkovacích stání (59 ve fázi F a 179 ve fázi G), na terénu je pak navrženo 
25 parkovacích stání pro návštěvníky bytů a 8 venkovních stání pro návštěvníky objektu 
park – kafé.  

Celkový počet stání pro celý posuzovaný záměr je tedy 271. 
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U podlimitních záměrů je vyžadováno vypracování oznámení záměru o 
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného zákona 
v případě, že se tak stanoví na základě předložení podlimitního oznámení. 

Oznámení podlimitního záměru bylo podáno na Odbor ochrany prostředí MHMP dne 
23.12.2015 a byl mu přidělen kód záměru PHA3125P. 

Dne 3.2.2016 vydal Odbor ochrany prostředí MHMP pod č.j. MHMP 
184106/2016/EIA/3125P/Vč. sdělení, v němž je uvedeno, že oznámení se podrobně nezabývá 
jednotlivými vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví (jak ve fázi výstavby, tak i 
provozu) a nedokládá přijatelnost těchto vlivů. Z tohoto důvodu podléhá zjišťovacímu řízení dle 
citovaného zákona (100/2001 Sb. v platném znění).   

Příslušný úřad doporučuje zaměřit se především na vyhodnocení vlivů záměru na 
akustickou situaci, na kvalitu ovzduší, na dopravní situaci (včetně kapacitního posouzení 
okolních křižovatek) na přírodu a krajinu ((např. přírodovědný průzkum, dendrologický 
průzkum, návrh sadových úprav), zjištění možnosti zasakování dešťových vod, vyhodnocení 
případných kumulativních vlivů s okolními záměry. 

V tomto případě tedy příslušný úřad rozhodl o tom, že záměr podléhá 
zjišťovacímu řízení, proto bylo vypracováno předkládané oznámení záměru v rozsahu 
podle přílohy č.3 zákona. 

 
Členění oznámení na 4 hlavní kapitoly odpovídá požadavkům zákona č.100/2001 Sb. 

v platném znění. 

V části A. jsou uvedeny „Údaje o oznamovateli“. 

 V části B. jsou shrnuty „Údaje o záměru“ - informace o stavbě a jejím umístění, 
navrhovaných stavebních objektech, příjezdových komunikacích, inženýrských sítích a jsou 
podrobně zdokumentovány všechny známé vstupy a výstupy z této stavby. 

 V části C. „Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“ je popsána 
kvalita ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, fauny a flory, krajiny a ekosystémů. 

 V části D. „Komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní prostředí“ jsou 
zdokumentovány veškeré známé vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel a další faktory, 
které může stavba představovat. 
 V příloze oznámení jsou v mapové části uvedeny situace navrhované zástavby a 
situace širších vztahů včetně vizualizací, dále zpracované studie a průzkumy.  

Jedná se o tyto studie a posudky: dopravní studie (dopravně inženýrské podklady), 
akustická a rozptylová studie, biologický a dendrologický průzkum a hydrogeologický průzkum 
včetně analýzy kontaminace a posouzení vsakování dešťových vod. Je zde rovněž vyjádření 
k Natura 2000 a soulad s platným územním plánem hlavního města Prahy.  
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ČÁST A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A.1      Obchodní firma – investor: 

Nové Chabry Development, s.r.o. 
Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1 
IČO: 274 17 140 
DIČ: CZ27417140 
Jméno, přijmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:   
Tal Grozner -  Nové Chabry Development, s.r.o. 
Zastoupen p. Janem Šilhartem  
telefon: 724 822 526 
e-mail: jan.silhart@stargroup.cz 

 

A2 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného oznamovatele a 
generálního projektanta: 
Loxia a.s.,  
Perucká 26, 120 00 Praha 2 
IČO: 64949516 
DIČ: CZ64949516 
Statutární zástupce oznamovatele: 
Ing. arch. Milan Veselý – ředitel společnosti 
Zástupce ve věcech technických: 
ing. arch. Tomáš Amort  
Telefon: +420 221 511 711/ 602 371 539   
e-mail:  dolni.chabry@loxia.cz  
 

A.3 Zpracovatel oznámení podle zákona č.100/2001 Sb.: 
LI-VI Praha, spol. s r.o., 
Jana Želivského 8, 130 00  Praha 3 
IČO: 41 189 027 
DIČ: CZ41189027 
Jana Želivského 8, 130 00  Praha 3 
Ing. Jiří Blažek, CSc. – autoriz. osoba podle zákona č. 100/2001 Sb. 
Telefon: 222 580 933 / 603 251 904 
e-mail: blazek@livi.cz 

mailto:jan.silhart@stargroup.cz�
mailto:dolni.chabry@loxia.cz�
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ČÁST B.    ÚDAJE O ZÁMĚRU 
B.I.    ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
B.I.1.   NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY č. 1  

K ZÁKONU Č.100/2001Sb. 

 „Obytný soubor Nové Chabry - fáze F a G a západní dopravní 
připojení” 

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí „Obytný soubor 
Nové Chabry - fáze F a G a západní dopravní připojení” slouží pro zjišťovací řízení a bylo 
vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu dle přílohy č.3. 

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
změně některých souvisejících zákonů, je záměr „Obytný soubor Nové Chabry - fáze F a G 
a západní dopravní připojení” zařazen do kategorie II, přílohy č.1 k citovanému zákonu 
(záměry vyžadující zjišťovací řízení).  

Záměr je podlimitní k tomuto bodu přílohy č.1 k citovanému zákonu (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení): 

10.6 Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 
ha.  
Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou 
výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních 
středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy. 
Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu 

V tomto případě bude v podzemních garážích a pozemním parkovišti zřízeno 
celkem pro fáze F + G včetně objektu park – kafé celkem 271 parkovacích stání. 

Pro stavby kategorie II, které nedosahují limitů stanovených v jednotlivých bodech, je 
vyžadováno zpracování oznámení podlimitního záměru v rozsahu podle přílohy č.3a zákona. 

Toto oznámení podlimitního záměru bylo dne 23.12.2015 předloženo Odboru ochrany 
prostředí MHMP  pod kódem záměru PHA3125P. Dne 3.2.2016 vydal Odbor ochrany prostředí 
MHMP pod č.j. MHMP 184106/2016/EIA/3125P/Vč. toto sdělení: 

„Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám 
uvedeným v příloze č.2 zákona příslušný úřad konstatuje, že může dojít k významnému 
ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad proto dle § 22 písm. a) zákona 
sděluje, že podlimitní záměr „Obytný soubor Nové Chabry - fáze F a G a západní dopravní 
připojení” podléhá zjišťovacímu řízení podle citovaného zákona. 

Příslušný úřad doporučuje zaměřit se především na vyhodnocení vlivů záměru 
na akustickou situaci, na kvalitu ovzduší, na dopravní situaci (včetně kapacitního 
posouzení okolních křižovatek), na přírodu a krajinu (např. přírodovědný průzkum, 
dendrologický průzkum, návrh sadových úprav), zjištění možnosti zasakování 
dešťových vod, vyhodnocení případných kumulativních vlivů s okolními záměry. 

 Je tedy vyžadováno vypracování oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní 
prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného zákona. 

Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je Magistrát hlavního města 
Prahy. 
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B.I.2.  KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 
Návrh obytného souboru fází F+G navazuje na již povolené fáze A,B,C,D,E.  

Záměrem investora ve fázích F a G je výstavba areálu „Obytný soubor Nové 
Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení“ včetně jednopodlažního objektu park-
kafé. 

Součástí záměru je i návrh nového napojení západní části obytného souboru na 
ulici K Ládví v Praze 8. 

Navržené objekty budou sloužit k bydlení a částečně pro občanskou vybavenost. 
Východně od řešeného území je již v přípravě výstavba mateřské školy, obchodů a další 
vybavenosti. 

V jižní části řešeného území v současnosti proběhla výstavba bytových domů o celkové 
kapacitě 400 bytů. 

Součástí návrhu je revitalizace celého záměrem dotčeného území. Stávající flora, 
fauna a dřeviny na dotčených pozemcích byly posouzeny v rámci již s předstihem 
provedeného biologického a dendrologického průzkumu. 

Výstavba bytových domů je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. Dotčené pozemky v katastrálním území Dolní Chabry se nacházejí 
v území OV - všeobecně obytné, s kódem míry využití území D a OB - čistě obytné, s kódem 
míry využití území D. 

Fáze F se skládá ze 2 bytových domů (č. 19 a 20) se společným jednopodlažním 
suterénem a s připojením na inženýrské sítě, komunikace a parkové plochy. Počet 
nadzemních podlaží je 6 (4+2 ustupující).   

Obytný soubor obsahuje cca 60 bytových jednotek, přičemž v domě č.19 je 30 bytů, v 
domě č.20 je 30 bytů. Počet garážových stání je 59 a 7 venkovních stání pro návštěvníky. 

Fáze G se skládá ze 6 bytových domů (č. 21, 22, 23, 24 25 a 26) se společným 
jednopodlažním suterénem a jednopodlažního objektu park-kafé. Součástí je připojení na 
inženýrské sítě, komunikace a parkové plochy. Pro domy č. 21 a 22 je počet nadzemních 
podlaží je 6 (4+2 ustupující), pro ostatní domy je počet nadzemních podlaží 5 (4+1 ustupující).  

Obytný soubor obsahuje cca 172 bytových jednotek, V domech č.21 a 22 je navrženo 
30 bytů, v domech č.24,25,26 je navrženo 28 bytů, v domě č. 23 je navrženo 27 bytů a 1 
atelier.  

Počet navržených garážových stání v suterénech fáze G je 179 a dále je navrženo 18 
venkovních stání pro návštěvníky bytů. Pro jednopodlažní objekt – park-kafé je navrženo 8 
venkovních parkovacích stání. Celkový počet parkovacích stání je 271. 
Kapacitní údaje: 

• Celkový počet jednotek ve fázích F+G............................ 232 + objekt klub-kafé 
• Celkový počet jednotek ve fázi F.....................................   60  
• Celkový počet jednotek ve fázi G..................................... 172 + objekt klub-kafé 
• počet navržených parkovacích stání v suterenech F+G....238 (59+179) 
• počet parkovacích stání pro návštěvníky bytů (v exterieru).   25  
• počet parkovacích stání pro park-kafé(v exterieru).………..     8 
• počet nadzemních podlaží domů 19, 20, 21, 22.................... 6 (4+2 ustupující)  
• počet nadzemních podlaží domů 23, 24, 25, 26 ................... 5 (4+1 ustupující)  
• počet podzemních podlaží .........................................................1  
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Stavba se člení na tyto stavební objekty 
SO.01 Příprava území  
SO.02 Zařízení staveniště – oplocení staveniště, staveništní přípojky NN, kan a vody, DIO  
SO.03 Objekt fáze F 
SO.04 Objekt fáze G 
SO.05 Objekt klub-kafé 
SO.06 Přípojky inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod) 
SO.07 Veřejné sítě – retenční nádrž, kanalizační stoka dešťová, kabely NN, slaboproudá 
přípojka 
SO.9 Komunikační a dopravní napojení areálu, venkovní parkovací stání – veřejná část, 
soukromá část  
SO.10 Čisté terénní a sadové úpravy včetně dětského hřiště, oplocení, opěrné stěny 
SO.11 Areálové/ soukromé osvětlení, venkovní areálové rozvody 
SO.12 Veřejné osvětlení 
 

 
B.I.3.  UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 

 
Kraj:              Praha 
Obec:    Praha – Dolní Chabry 
Katastrální území:     Dolní Chabry  

 

 
B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY 

Cílem záměru je výstavba souboru bytových domů v oblasti Dolní Chabry-Beranov 
včetně nového západního dopravního napojení.  

Lokalita v širším kontextu sousedí s rozsáhlými obytnými čtvrtěmi s panelovou 
zástavbou (Kobylisy, Čimice) a územní plán v této návaznosti navrhuje její budoucí rozvoj 
převážně pro bydlení a potřebné vybavení. 

V místě není v současnosti dostatečná občanská vybavenost. Návrh nové obytné 
zástavby počítá s jejím adekvátním rozšířením. Východně od řešeného území je již v přípravě 
výstavba mateřské školy, obchodů a další vybavenosti. 

V rámci urbanistické studie je navrženo vytvoření nového centra nově vznikající 
zástavby části Dolních Chaber umístěného zhruba uprostřed řešeného území - s objektem 
klub-kafé, dětskými hřišti a parkovou plochou. V urbanistické studii bylo navrženo a založeno 
urbanistické propojení nově vznikajícího a starého centra Dolních Chaber lineárním parkem, 
jež propojuje centra a současně vytvoří pěší promenádu se zelení a drobnou architekturou / 
dětské hřiště, hrací prvky…/ a tím vytváří novou rekreační osu obce. Nově navržené centrum 
v rámci záměru je počátkem této nové urbanistické osy. 

Při výstavbě budou zřízena garážová parkovací stání pro obyvatele a návštěvníky 
bytových domů. 
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 Cílem záměru je tedy: 

• Výstavba 8 bytových domů se 232 bytovými jednotkami 

• Výstavba 238 garážových stání v podzemních garážích, a 33 parkovacích stání na terénu, 

• Výstavba objektu klub-kafé 

• Sadové úpravy v okolí bytových domů a klub-kafé 

• Výstavba nového západního připojení dané lokality na ulici K Ládví. 

 
Přímá kumulace s jinými stavbami se nepředpokládá. Kumulativní vlivy záměru 

se stávajícími již realizovanými, případně dokončovanými, etapami obytného souboru 
Nové Chabry jsou v tomto oznámení podrobně vyhodnoceny, a to především z hlediska 
vlivu na dopravu, ovzduší a hlukovou situaci. Z tohoto důvodu je součástí záměru 
vybudování západního dopravního připojení.  

Na základě posouzení křižovatek investor záměru „Obytný soubor Nové Chabry – fáze 
F a G a západní dopravní připojení“ akceptuje, že součástí záměru  „Obytný soubor Nové 
Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení bude požadované zvýšení výkonnosti a 
bezpečnosti provozu křižovatky ulic Ústecká x K Ládví její rekonstrukcí a vybavením 
světelně signalizačním zařízením.    

Odstupy od stávajících objektů odpovídají plně platným předpisům. Výstavba nebude 
trvale omezovat žádné existující provozy.  

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a 
stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a provozy v sousedství.  

Po dobu výstavby je navrženo „západní dopravní napojení s napojením z ul. K Ládví.  
Navrhovaná zástavba řešeného území bude připojena na nové vedení inženýrských sítí 

zbudované v rámci výstavby 1. etapy.  
V dané lokalitě se nepředpokládá současné provádění dalších staveb - výstavba 

nových bytových domů v rámci fází F a G plynule naváže na již realizované etapy výstavby A, 
B, C, D a E. 

 
 

B.I.5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ 
PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ PRO 
JEJICH VÝBĚR, RESP. ODMÍTNUTÍ 

 
Návrh obytného souboru fází F+G navazuje na již povolené fáze A,B,C,D,E. Jedná se 

tedy o dostavbu již realizované výstavby obytného souboru, která je plně v souladu s platným 
územním plánem.hlavního města Prahy. 

V rámci řešeného území jsou územním plánem definovány tyto funkční plochy:  

• plocha OV (D) – území všeobecně obytné s kódem míry využití území D, 
výměra  plochy OV dle UP 42 960 m2, 

• plocha OB (D) – území čistě obytné s kódem míry využití území D, plocha OB-
D 43 862 m2 – 9 586 m2 = 34 276 m2  
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Záměrem investora ve fázích F a G je výstavba areálu „Obytný soubor Nové 
Chabry – fáze F a G“ včetně jednopodlažního objektu park-kafé. 

Součástí záměru je i návrh nového napojení západní části obytného souboru na 
ulici K Ládví v Praze 8. 

Navržené objekty budou sloužit k bydlení a částečně pro občanskou vybavenost. 
Východně od řešeného území je již v přípravě výstavba mateřské školy, obchodů a další 
vybavenosti. 

Lokalita se nachází na okraji městské části Dolní Chabry. Navazující území je 
zastavěno hlavně zástavbou rodinných domů. Stávající historické centrum Dolních Chaber 
je vzdáleno cca 0,65 km vzdušnou čarou. V těsné blízkosti území, na jeho východní 
straně je stávající zástavba rodinných domů (podél ulice Kobyliská) a na jižní straně z části 
výrobní a skladové areály a z části nevyužívané pozemky. Část plochy je zpevněna, v části 
jsou dočasné výkopy zeminy, území je možné charakterizovat jako brownfield.  

Pozemek záměru se nachází v městské části Dolní Chabry, západně od ulice Ústecká. 
Z jihu sousedí s rozsáhlým areálem autoservisu AAA, východně sousedí s pozemky, kde je 
uvažována výstavba rodinných domů. Na západní a severní straně je území bez zástavby. 

 V jižní části řešeného území v současnosti proběhla výstavba bytových domů o 
celkové kapacitě 400 bytů. 

 

Soulad s územním plánem 

Uvažovaný záměr je v souladu s tímto funkčním využitím, což je doloženo 
stanoviskem Úřadu MČ Praha 8, odboru územního rozvoje a výstavby ze dne 
29.12.2015, spis.zn. MCPP8 169171/2015/OV.Pet, č.j.MCP8 171125/2015, které je 
uvedeno v příloze tohoto oznámení. 

Navržené funkční využití pozemků (stavby pro bydlení) je v souladu se základním 
funkčním využitím ploch dle územního plánu. 

Navrhovaná zástavba vychází z objemů, principů a potřeb stávající zástavby a 
z urbanistického hlediska se do území vhodně začleňuje.  

Investiční záměr tedy odpovídá vymezení činností, pro které je dané území určeno. 
Část z pozemků pro navrhovanou výstavbu je  zařazena jako druh pozemku „orná půda“ 
s ochranou „zemědělský půdní fond“ (ZPF). Proto bude potřeba v dalším stupni požádat o 
jejich vynětí ze FPF. 

Zvolené pozemky jsou pro stavbu navrhovaného rozsahu a funkce vhodný, má 
vyhovující dopravní napojení, možnost přípojek na inženýrské sítě. Umístění domů splňuje 
všechny podmínky dané platnou legislativou, zachovává dostatečné odstupy od okolní 
zástavby. Stavba nezpůsobí svým provozem nadměrný hluk a bude produkovat pouze 
minimální množství škodlivin (ze související autodopravy a vytápění).  

Z hlediska dopravního napojení stávající i nově navrhované výstavby je součástí 
záměru vybudování nového západního dopravního připojení celé lokality na ulici K Ládví, čímž 
bude umožněn nový příjezd automobilů do lokality bez toho, aby došlo k navýšení dopravního 
zatížení stávajících komunikací. 

Z botanického, dendrologického a zoologického posudku vyplývá, že na pozemku pro 
navrhovanou stavbu se nenachází žádné chráněné druhy rostlin ani živočichů. Po dokončení 
výstavby bytových domů budou provedeny sadové úpravy jeho okolí a výsadba dřevin, které 
přispějí k harmonickému začlenění nových domů do dané lokality. 
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Staveniště je dobře přístupné ze stávajících komunikací. Zařízení staveniště bude 
realizováno přímo na pozemku investora a vlastní výstavba způsobí jen malé a krátkodobé 
zhoršení pohody obyvatel v okolí stavby v důsledku zvýšení hladin hluku a prašnosti z provozu 
stavebních strojů. Technická opatření specifikovaná v tomto oznámení i projektové 
dokumentaci povedou k maximálnímu možnému zmírnění těchto negativních jevů 
provázejících každou stavbu. 

Z uvedených důvodů se navržená lokalita pro daný záměr jeví vhodná a vzhledem ke 
skutečnosti, že se jedná o území určené pro obytnou zástavbu, nebylo uvažováno s jinými 
variantami.  
 

 
B.I.6. POPIS STAVEBNÍHO, TECHNICKÉHO  A TECHNOLOGICKÉHO  

ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU 
a) Stavební, dispoziční, architektonické a urbanistické řešení 
Stavební řešení 

Jedná se o 2 viladomy (fáze F) a o 6 viladomů (fáze G) se společným 1.PP hlubině 
založeným na vrtaných železobetonových pilotách. Hlava pilot bude podpírat 
železobetonovou základovou desku, která spolu se stěnami 1. PP tvoří „bílou vanu“. 
Konstrukční systém je převážně stěnový, doplněný ztužujícím „jádrem“ v místě výtahu a 
schodiště. Jednotlivé viladomy mají 5 NP (resp. 6 NP). 5.NP (resp. 6.NP je ustupující – viz 
detailně kap B.2.1 výše). Viladomy jsou zakončeny plochou střechou. 

Urbanistické řešení 
Před vlastním návrhem fází F a G byla vypracována širší urbanistická studie, ve které 

bylo navrženo urbanistické propojení nově vznikajícího centra Nových Chaber a starého 
centra Dolních Chaber lineárním parkem, jenž by propojil obě  centra a současně by vytvořil 
pěší promenádu se zelení a drobnou architekturou (dětské hřiště, hrací prvky…) a tím novou 
rekreační osu obce. Propojení center není předmětem této dokumentace. 

Nově navržené fáze F + G vychází z urbanistické studie a vytváří nové centrum 
přibližně ve středu zástavby Nové Chabry - urbanistické uvolnění prostoru mezi fázemi F a G 
pro umístění místa setkávání a konání společných aktivit - klub-kafé s dětským hřištěm, 
ohništěm, parkovými úpravami. 

Návrh předpokládá výstavbu bytových domů. Lokalita v širším kontextu sousedí s 
rozsáhlými obytnými čtvrtěmi s panelovou zástavbou (Kobylisy, Čimice) a územní plán v této 
návaznosti navrhuje  budoucí rozvoj převážně pro bydlení a potřebné vybavení. 

Návrh fází F a G navazuje na řešení bytových objektů fáze A- E. Fáze A-D mají 3 + 1 
ustoupené nadzemní podlaží -  již ve výstavbě. Fáze E (4 domy č. 15, 16, 17, 18) je  navržena 
s 4 + 1 ustoupeným podlažím. Navrhované objekty umístěné kolem nového centra s klub-kafé 
(objekty 19,20,21,22) mají 4+ 2 ustoupená podlaží. Objekty 23 – 26 mají 4 + 1 ustoupené 
podlaží. Výškově tedy celá nová zástavba přirozeně  graduje kolem nového centra lokality. 

Obytná zástavba je řešena jako soubor viladomů. Západo-východním směrem územím 
prochází páteřní komunikace - ulice se stromořadím a parkováním pro návštěvy. Tato 
komunikace rozděluje etapy již ve výstavbě -  jižně od komunikace / fáze A-D/ od části nově 
navrhované zástavby – severně od komunikace. V zeleni mezi viladomy je navržena síť 
veřejně přístupných pěších tras a odpočinkových plácků, které zajistí pěší prostupnost územím 
s dostatkem míst k odpočinku, herními prvky, lavičkami, pergolami, vstupními branami a které 
by měli spolu  vytvořit intimitu a charakteristické prvky navrhované části obytného souboru.   

Objekty jsou zastřešeny plochými střechami. Nadzemní podlaží jsou čistě obytná, v 
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podzemních podlažích jsou parkovací stání a technické prostory včetně sklepů. 

Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Vlastní architektonické řešení předpokládá jednoduchou moderní architekturu 
s propojením příjemného výrazu, formy a funkce stavby. Architektonický návrh domů vychází 
ze společného podzemního podlaží pro více viladomů se snahou, aby blok působil jako celek, 
čemuž  napomáhá  materiálové  sladění  soklu  parteru  v návaznosti  na  zahrádky.  Prvkem 
odlehčení je i návrh ustoupeného 5.NP (případně 6NP), kde je prostor využit pro terasy. 
Barevné řešení fasád se skládá barevných odstínů. Střešní konstrukce jsou ploché, střešní 
terasy budou z betonových dlaždic, zbytek střechy bude s povlakovou izolací případně bude 
dosypán kačírkem. Návrh předpokládá použití kvalitních dřevěných oken. Areálové opěrné zdi, 
které vymezují výškové úrovně terénů mezi chodníky a předzahrádkami, jsou navrženy z 
pohledového betonu, eventuelně v materiálu gabionových stěn 

Celkové provozní řešení 
Řešení bloku EF a G je založeno na společných garážích, nad kterými se nachází 6 

viladomů. Každý viladům má vlastní vchod do 1NP (celkem 2 vstupy pro fázi F a 6 vstupů po 
fázi G). Na vstupy navazuje zádveří a prostor komunikačního jádra propojující všechny 
nadzemní i podzemní podlaží. Blok má jeden společný vjezd do garáží, které jsou umístěny v 
podzemním podlaží. Viladomy mají celkem 5 NP, případně 6NP (5np a případně 6NP je 
ustupující viz detailně kapitola B.2.1) a 1 PP (garáže). Půdorys bytových domů je čtvercový a 
obdélníkový s centrálním schodištovým prostorem. Jednotlivé byty jsou v návrhu řešeny 
velikostně jako 1+KK až 4+kk s převažujícím poměrem bytů o velikosti 2+kk a 3+kk. Návrh 
rovněž obsahuje 3 ateliery. Obecně je navrženo situování kuchyňských linek v bytech 
v návaznosti na obývací pokoj. Větší byty mají separátní WC přístupné ze zádveří pro 
návštěvníky bytu. K přízemním bytům jednotlivých objektů jsou přiřazeny soukromé zahrady, 
které jsou oploceny. 

Přístup pro pěší do každé sekce je navržen bezbariérově z vnitřní dvorní strany na 
úrovni 1NP, resp. pro budovy č. 19, 20, 21 a 22 z přilehlých komunikací. Vertikální 
komunikace je zajištěna schodištěm a výtahem. Ze společné chodby v každém nadzemním 
podlaží se vstupuje do jednotlivých bytů. Prostor schodiště je osvětlen přirozeným a umělým 
světlem, v rámci chodby je umístěno měření spotřeby jednotlivých médií pro jednotlivé byty 
(elektro, event. vytápění).  

V suterénních podlažích je umístěn nuceně odvětrávaný podzemní parking, sklepní 
kóje, úklidová komora, odvětrávaná místnost pro ukládání domovního odpadu, technické 
místnosti elektro, kotelna, kočárkárna atd. 

 

 Bezbariérové užívání stavby 
Stavby jsou řešeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Každý viladům má bezbariérový vstup z úrovně pěší komunikaci bez vyrovnávacích 
stupňů. V garážích jsou vymezena a vyznačena parkovací stání pro vozidla zdravotně 
postižených osob v počtu 5% z celkového počtu - 7 místa (při garážích 151-200 míst). Šířka 
stání pro osoby s omezenou schopností pohybu je min. 3500 mm. 

Ve všech objektech je zajištěn bezbariérový přístup do všech podlaží výtahem 
odpovídající požadavkům vyhlášky. Vstup do objektu  nebude  mít  výškový  rozdíl  větší  než  
20  mm.  Před  vstupem  do  budovy  je  větší  vodorovná  plocha  než  1500/2000  mm  při 
otvíravých dveřích šíře 900 mm do venkovního prostoru. Také budou splněny požadavky na 
umístění zámku a zvonkového panelu a osvětlení vstupu. Výtahová kabina bude mít 
minimální rozměr 1100x1400 mm a odpovídající ovládání, umístěné dle výše uvedených 
předpisů a OTPP. 
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B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A 

JEHO DOKONČENÍ 
 

Investor předpokládá zahájení výstavby fáze F ve 4. čtvrtletí roku 2016.  
Doba trvání výstavby se odhaduje na 2 roky. 

 
 
B.I.8.  VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

Navrhovanou výstavbou „Nové Chabry“ je dotčen tento územně samosprávní 
celek: 

Kraj:   Praha 
Obec:   Praha - Dolní Chabry 

Obytný soubor je situován v katastrálním území Dolní Chabry a Čimice. 
 

Dotčenou obcí z hlediska bytových domů fáze F a G je městská část Praha - 
Dolní Chabry. 

Dotčenou obcí z hlediska západního dopravního připojení je městská část Praha 
- Dolní Chabry a městská část Praha 8. 

 
 
 
B.I.9.  VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE §10 ODST.4 ZÁKONA 

Č.100/2001 Sb. A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO 
VYJÁDŘENÍ VYDÁVAT  

 

V návaznosti na zjišťovací řízení (posouzení procesem EIA) proběhne územní řízení. 
Žádost bude podána na Městský úřad Prahy 8, odbor výstavby, oddělení stavebního 
řádu. 

Po získání územního rozhodnutí bude následovat vypracování projektu ke stavebnímu 
povolení a podání žádosti o vydání stavebního povolení na Městský úřad Prahy 8, odbor 
výstavby, oddělení stavebního řádu. 

Po dokončení výstavby bude požádáno o kolaudační souhlas na celou stavbu. 
Před zahájením výstavby bude požádán Úřad Městské části Praha – Dolní Chabry, 

referát životního prostředí, o Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (Toto povolení 
se vyžaduje podle ustanovení §8 odst. 3 zákona a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., prováděcí vyhlášky 222/2014 Sb. pro 
dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a zapojené porosty 
dřevin, jejichž celková plocha nepřesahuje 40 m2). Jak je uvedeno v dendrologickém posudku, 
toto povolení bude vyžadováno pro 3 vzrostlé dřeviny a jednu skupinu dřevin.
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B.II.   ÚDAJE O VSTUPECH 
B.II.1.  PŮDA 

Navrhovaný záměr výstavby obytného souboru Nové Chabry – fáze F a G a západního 
dopravního připojení je situován na pozemky v obytném území Prahy – Dolních Chaber v 
katastrálním území Dolní Chabry a Čimice. 

Pozemky pro výstavbu bytových domů Nové Chabry jsou situovány západně od 
zastavěné části obce.  

V jižní části řešeného území byla dokončena výstavba již povolených bytových domů o 
celkové kapacitě 400 bytů (fáze A,B,C,D,E). 

Terén řešeného území je rovinný, mírně klesá od jihu k severu. 
Výstavba bytových domů je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru 

hlavního města Prahy. Dotčené pozemky v katastrálním území Dolní Chabry se nacházejí 
v území OV - všeobecně obytné, s kódem míry využití území D a OB - čistě obytné, s kódem 
míry využití území D. 

V územním plánu hlavního města Prahy jsou tyto funkční plochy definovány 
následujícím způsobem. 

 

OV - všeobecně obytné, kód míry využití D 
Území sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu 

obyvatel. 
Funkční využití: 
Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech. Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, 

školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, církevní zařízení, zdravotnická 
zařízení,   zařízení sociální péče, malá ubytovací zařízení, drobná nerušící výroba1a, 
veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sběrny surovin, sportovní zařízení, obchodní 
zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 1 500 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného 
stravování, nerušící služby1 a .  

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 pro osobní automobily (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou 
funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití: 
Vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice, zařízení 
záchranného bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15 
000 m2 prodejní plochy, ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu, malé sběrné 
dvory, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako 
nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, 
zahradnictví. Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně 
přípustných funkcí ve všeobecně obytném funkčním využití, navrhované v převažujícím podílu 
celkové kapacity. 

 

 
 



Oznámení záměru podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 17 

OB - čistě obytné, kód míry využití D 
Území sloužící pro bydlení. 
Funkční využití: 
Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití). 

Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, 
zařízení sociální péče.  Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou 
plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy (to vše pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí).  

Doplňkové funkční využití: 
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, 

komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále 
jen TV). Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení 
potřeb území vymezeného danou funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití: 
Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, 

školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativa a veterinární zařízení v 
rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní 
zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu1.  Stavby, zařízení a 
plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID). Zahradnictví, doplňkové stavby 
pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin. 

 
Navrhovaný obytný soubor je situován na pozemcích těchto parcelních čísel 

v katastrálním území Dolní Chabry: 
 

č. parc. 1374/30, 1374/32, 1374/36, 1374/41, 1374/42, 1374/44, 1374/60, 1374/133, 
1374/136, 1374/138, 1374/37, 1374/141, 1374/193, 1374/243  
 

Součástí záměru je i návrh nového připojení západní části obytného souboru Nové 
Chabry fáze F a G na ulici K Ládví v Praze 8. Navržená komunikace je s asfaltovým 
povrchem, chodník ze zámkové dlažby. 

 

Pozemky pro západní připojení 
Katastrální území: Čimice a Dolní Chabry: 

 Č. parc. 1119/1, 1018/21, 1018/17, 1062/1, 1018/46, 1018/26, 1017/3, 1017/6, 1018/47, 
1018/49, 1017/5 a 1025/8, k.ú. Čimice, 1405/1 a 1373/9, k.ú. Dolní Chabry 

 

V rámci řešeného území jsou tyto funkční plochy:  
o Plocha OV-D:  43 360 – 400 m2 (ZP) = 42 960 m2  

Umístění parková plochy ZP je patrno ze situace v příloze. Plocha ZP je odečtena 
z celkové započítané plochy pro výpočet zeleně a HPP. 

o Plocha OB-D:  43 862 – 9 586 = 34 276 m2 
max koeficient podlažních ploch  KPP = 0,8   pro OV-D a OB-D 
max koeficient zeleně (dle PNP)  KZ =  0,55  pro OV-D a OB-D 
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plocha OV (D) – všeobecně obytné (rozsah definován viz výkresová dok.),  
                      výměra  plochy OV dle UP je  42 960 m2 
 

Posouzení souladu návrhu s ÚP: 
 

1) maximální celková podlažní plocha (KPP = 0,8) 
      
 Plocha řešené části       43 360 m2 
 Odpočet ZP                            400 m2 
 Uvažovaná plocha pozemků pro výpočet HPP   42 960 m2 
  Možná maximální HPP     34 368 m2 
 

  Navržená celková podlažní plocha:     32 118 m2  
 

fáze BCD         12.377 m2 
fáze E                 9 872 m2 
fáze F             5 867 m2 
fáze G(západní část)           3 880 m2  
klub-kafé                    122 m2 
celkem                                                                            32 118 m2 
     

 
2) minimální plocha zeleně (KZ = 0,55) 0,55 x 42.960 m2 = 23 628 m2 

    
Navržená plocha zeleně: 24 067 m2   VYHOVUJE  

 
Výpočet KZ  

 
zeleň na rostlém terénu:                                                18 861 m2 
strom  s malou korunou v zpev. ploše:                      2 * 10 =            20 m2      
strom se střední korunou v zpev. ploše:                  63 * 25 =    1 575 m2      
strom s velkou korunou v zpev. ploše:                     20 * 50 =       1 000 m2  
celkem na rostlém terénu:         21 456 m2 
 
zeleň na konstrukci:                                           4 216 * 0,2 =          843 m2 
popínavá zeleň:                          416x0,5=  208 m2 (600%) =         1 248 m2        
popínavá zeleň ve fázi C-D:                         80 m2 (600%) =            480 m2      
stromy ve zpevněné ploše na konstrukci:                        8 * 5 =        40 m2  
 
celkem ostatní zeleň:     2 611 m2 (méně než 25%)  
 
CELKEM:                                                                               24 067 m2 
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plocha OB (D) – čistě obytné (rozsah definován viz výkresové dokumentaci),  
 
Plocha OB-D 43 862 – 9 586 = 34 276 m2  

 
Posouzení souladu návrhu s ÚP: 
 

1) maximální celková podlažní plocha (KPP = 0,8)  
 
Plocha řešené části   ;   34 276 m2 

      Možná maximální HPP      27 420 m2 
 
       Navržená celková podlažní plocha: 26 944 m2  VYHOVUJE 
 

fáze AB         14 561 m2 
fáze G  (východní část)       12 383 m2   
celkem           26 944 m2 
     

 
2)    minimální plocha zeleně (KZ = 0,55) 0,55 x 34 276 m2 = 18.852 m2 

 
Navržená plocha zeleně: 21.461 m2   VYHOVUJE 
 
Výpočet KZ  
 
zeleň na rostlém terénu:                                              18 901 m2 
strom se střední korunou ve zpev. ploše:        36 * 25 =              900 m2      

    celkem na rostlém terénu:       19 801 m2 
zeleň na konstrukci:                                   4 390 * 0,2 =             878  m2 
popínavá zeleň na rostlém terénu 64 * 0,5 = 32 m2 (600%) =       192 m2          
popínavá zeleň  ve fázi A-B                           95 m2 (600%) =     570 m2      
stromy ve zpevněné ploše    na konstrukci                     4 * 5 =    20 m2  
 

     celkem ostatní zeleň:    1 660 m2 (méně než 25%)  
 
CELKEM:                                                21 461m2 
 
 
Závěr: Návrh je v souladu s požadavky ÚP  
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Snímek z platného ÚP s vyznačením plochy záměru (modře ohraničená vyšrafovaná 

plocha) 
Soulad s územním plánem 

Uvažovaný záměr je v souladu s tímto funkčním využitím, což je doloženo 
stanoviskem Úřadu MČ Praha 8, odboru územního rozvoje a výstavby ze dne 
29.12.2015, spis.zn. MCPP8 169171/2015/OV.Pet, č.j.MCP8 171125/2015, které je 
uvedeno v příloze tohoto oznámení. 

 
Poznámka: Dle vyjádření Úřadu MČ Praha 8, odboru územního rozvoje a výstavby je 
dopravní připojení situováno v území, pro které byla rozhodnutím ze dne 28.7.2005 pod č.j. 
OV/2005/1767/Hrn stanovena stavební uzávěra „Čimický přivaděč“. 
 
Ochranná pásma 

Na území určeném pro výstavbu bytových domů připojení se vyskytuje pouze ochranné 
pásmo telekomunikačního vedení a dalších inženýrských sítí. Vznikají zde ochranná pásma 
nových inženýrských sítí. 
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V dalším textu uvádíme přehled ochranných pásem inženýrských sítí: 

• Ochranné pásmo vodovodu 

• Ochranné pásmo jednotné kanalizace 

• Ochranné pásmo sdělovacích kabelů O2, místní síť 

• Ochranné pásmo sítí NN, VN a VO 

V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí. 
• Ochranná pásma elektroenergetických zařízení jsou dána zákonem č.458/2000 Sb.  

U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 
činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace  7 m  
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací  2 m  
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení  1 m  
35 kV až 110 kV  12 m  
110 kV až 220 kV  15 m  
220 kV až 400 kV  20 m  
nad 400 kV  30 m  
závěsné kabelové vedení 110 kV  2 m  
zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence   1 m  

u podzemního vedení: 

do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 
nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 

u elektrických stanic:  

u venkovních elektrických stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od 
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 
kV na úroveň nízkého napětí - 7 m, 
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m, 
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 
20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice. 

• Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem č. 458/2000 Sb.  

u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí 
plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu, 
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek - 4 m na obě strany od půdorysu 
u technologických objektů  - 4 m na všechny strany od půdorysu. 

• Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem č.458/2000 Sb. 
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u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 
u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

• Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 
č.274/2001 Sb. 

ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu 
u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m, 
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m 

• Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č.13/1997 Sb. mimo souvisle zastavěná 
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a 
ve vzdálenosti:  

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 
komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek  
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 
místních komunikací I. třídy 
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní 
komunikace II. třídy 

Ochranná pásma mají přípojky elektrického proudu, plynu, vody a kanalizace, které 
jsou přivedeny do areálu. 
 

Památkově chráněné území 
Předmětné pozemky leží mimo hranicí Pražské památkové rezervace. 

 

B.II.2. VODA 
Vodovod 

Vnitřní vodovod fáze F bude napojen z vodovodního řadu LT DN 150 nově navrženou 
vodovodní přípojkou VP3 LT DN 80 o délce 12m. Za přípojkou bude realizována vodoměrná 
sestava umístěna ve vodoměrné šachtě (2200x1200mm) v zemi na hranici pozemku. Za 
vodoměrnou sestavou bude potrubí vedeno v zemi v nezámrzné hloubce do 1PP objektu fáze 
F. 

Vnitřní vodovod pro fázi G bude napojen z vodovodního řadu LT DN 200 nově 
navrženou vodovodní přípojkouVP1 LT DN 80 o délce 15,9m. Za přípojkou bude realizována 
vodo-měrná sestava umístěna v 1PP objektu fáze G. Za vodoměrnou sestavou bude potrubí 
vedeno pod stropem 1PP objektu fáze G. 

Vnitřní vodovod pro klub-kafé bude napojen z vodovodního řadu LT DN 200 nově 
navrženou vodovodní přípojkou VP2 LT DN 80o délce 7,3 m. Za přípojkou bude realizována 
vodoměrná sestava umístěna ve kruhové vodoměrné šachtě DN1200v zemi na hranici po-
zemku. Za vodoměrnou sestavou bude vedeno potrubí v zemi v nezámrzné hloubce do 
objektu klub-kafé. 

Rozvody pitné vody budou provedeny z plastových vodovodních trubek. Vodovod bude 
mít v 1. PP hlavní ležatý rozvod k jednotlivým stoupacím potrubím. Stoupací potrubí bude do 
nadzemních podlaží vedeno v instalačních jádrech. Všechny rozvody budou tepelně izolovány. 
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Požární vodovod 
Požární vodovod bude řešen jako samostatný. Za hlavní vodoměrnou sestavou bude 

požární rozvod oddělen od domovního kulovým kohoutem. V objektu domu budou ve 
společných prostorách osazeny požární hydranty. Hydranty budou umístěny na snadno 
přístupných místech, rozmístění hydrantů bude dle projektu PBŘS. Rozvod požární vody bude 
proveden z ocelových pozinkovaných trubek, v suterénu bude požární rozvod izolován a 
opatřen topným kabelem.  
 

Bilance spotřeby studené vody pro fáze F, G a klub-kafé 
 

Fáze F      
Potřeba pitné vody     
počet obyvatel (RD, BD,…)   180  
specifická potřeba vody na osobu  96 l/os.den 

počet osob (restaurace, klub-kafé,…) 
 

0 
 

specifická potřeba vody na osobu  220 l/os.den 
mytí skla     0 l/den 
Celkem Q24    17,28 m3/den 
Celkem Qhod    0,72 m3/h 
Celkem Qvteřinové   0,2 l/s 
Koeficient denní nerovnoměrnosti  1,29  
Maximální denní potřeba vody  22,29 m3/den 
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti  2,30  
Maximální hodinová potřeba vody  2,14 m3/h 
Celkem Qvteřinové   0,59 l/s 
Potřeba vody za měsíc   536 m3/měsíc 
Potřeba vody za ¼ roku   1607 m3/qv. 
Potřeba vody za rok   6428 m3/rok 
 

Fáze G       
Potřeba pitné vody      
počet obyvatel (RD, BD,…)   516  
specifická potřeba vody na osobu  96 l/os.den 

počet osob (restaurace, klub-kafé,…) 
 

0 
 

specifická potřeba vody na osobu  220 l/os.den 
mytí skla     0 l/den 
Celkem Q24    49,54 m3/den 
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Celkem Qhod    2,06 m3/h 
Celkem Qvteřinové    0,57 l/s 
Koeficient denní nerovnoměrnosti  1,29  
Maximální denní potřeba vody  63,90 m3/den 
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti  2,30  
Maximální hodinová potřeba vody  6,12 m3/h 
Celkem Qvteřinové    1,70 l/s 
Potřeba vody za měsíc   1536 m3/měsíc 
Potřeba vody za ¼ roku   4607 m3/qv. 
Potřeba vody za rok    18427 m3/rok 
 

klub-kafé      
Potřeba pitné vody     
počet obyvatel (RD, BD,…)   0  
specifická potřeba vody na osobu  96 l/os.den 

počet osob (restaurace, klub-kafé,…) 
 

2 
 

specifická potřeba vody na osobu  220 l/os.den 
mytí skla     50 l/den 
Celkem Q24    0,49 m3/den 
Celkem Qhod    0,02 m3/h 
Celkem Qvteřinové   0,01 l/s 
Koeficient denní nerovnoměrnosti  1,29  
Maximální denní potřeba vody  0,63 m3/den 
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti  2,30  
Maximální hodinová potřeba vody  0,06 m3/h 
Celkem Qvteřinové   0,02 l/s 
Potřeba vody za měsíc   15,2 m3/měsíc 
Potřeba vody za ¼ roku   45,6 m3/qv. 
Potřeba vody za rok   182,3 m3/rok 
 

PŘÍPRAVA  TUV 
Teplá voda pro fázi F bude připravována centrálně v zásobníku teplé vody umístěném 

v plynové kotelně pro fázi F.  
Teplá voda pro fázi G bude připravována centrálně v zásobníku teplé vody umístěném 

v plynové kotelně pro fázi G.  
Teplá voda pro klub-kafé bude připravována centrálně v zásobníku teplé vody 

umístěném v technické místnosti klub-kafé.  
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B.II.3.   OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 
 

Surovinové zdroje 
Vzhledem k charakteru objektů – bytové domy, bude spotřebováván běžný materiál 

související s provozem domů a nutné materiály pro provoz a údržbu technických zařízení. 
Servis těchto zařízení bude prováděn dodavatelsky specializovanými firmami. Nejedná se o 
výrobní objekt.  

           

Energetické zdroje 

Elektrická energie 
Dle předjednání s PREdi bude napojení objektu provedeno z připravených 

distribučních kabelových rozvodů 1kV, které jsou umístěny ve stávajících chodnících.  

Proudová soustava, napětí :  

3+PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C (napájecí rozvod, stoupací vedení) 
3+N+PE, 230/400V, 50Hz, TN-S (vnitřní rozvody ) 

 Ochrana před úrazem el. proudem bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41: v síti NN: 
samočinným odpojením od zdroje a pospojováním. 
 

Zemní plyn 
Obytný soubor Nové Chabry – fáze G bude využívat rozvod plynu v obytném souboru 

pro vytápění a přípravu TV. Pro bytové domy fáze G bude realizována společná plynová 
kotelna umístěná v objektu č.25. Rozvod plynu bude zásobovat pouze zdroj tepla. Návrh 
předpokládá maximální hodinový průtok cca 130 m3/h. Napojení plynu bude realizováno 
z plynovodního řadu STL PE DN160 nově navrženou STL přípojkou PP1 z materiálu PE100 
SDR11 D40 o délce 11,4 m. Přípojka je vedena ze stávající jižní komunikace. Dále bude 
rozvod osazen HUP v chodníku, za HUP bude vedeno STL potrubí v zemi v nezámrzné 
hloubce do 1 PP objektu fáze G, kde bude osazen regulátor plynu a plynoměr. 

Pro bytové domy fáze F (2 objekty) bude realizována společná plynová kotelna. 
Rozvod plynu bude zásobovat pouze zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Návrh 
předpokládá maximální hodinový průtok cca 45 m3/h. Napojení plynu bude realizováno 
z plynovodního řadu STL PE DN160 nově navrženou STL přípojkou PP3 z materiálu PE100 
SDR11 D40 o délce 6,9 m. Přípojka je vedena ze stávající komunikace. Dále bude na rozvod 
osazen HUP v chodníku, za HUP bude vedeno STL potrubí v zemi v nezámrzné hloubce do 1 
PP objektu fáze F, kde bude osazen regulátor plynu a plynoměr. 

Dále bude plyn využíván pro vytápění a přípravu teplé vody v klub-kafé. Návrh 
předpokládá maximální hodinový průtok cca 5 m3/h. Napojení plynu bude realizováno 
z plynovodního řadu STL PE DN160 nově navrženou STL přípojkou PP2 z materiálu PE100 
SDR11 D40 o délce 8m. Přípojka je vedena ze stávající jižní komunikace. Dále bude rozvod 
osazen HUP v chodníku, za HUP bude vedeno STL potrubí v zemi v nezámrzné hloubce do 
objektu klub-kafé, kde bude osazen regulátor plynu a plynoměr. 

Rozvod plynovodu v objektech bude veden pod stropem zavěšen na ocelových 
konzolách. Rozvod plynu bude proveden z ocelových trubek bezešvých, spojovaných 
svařováním (materiál třídy 11). Mimo nutných závitových spojů bude ocelové potrubí v celém 
rozsahu svařováno na tupo "V" svarem. Před zdrojem tepla je osazen KK příslušné dimenze. 
Při prostupu konstrukcí bude potrubí opatřeno ochranným nátěrem a uloženo v plynotěsné 
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ochranné trubce přesahující konstrukci alespoň o 20mm do okolního prostoru. Ochrannou 
trubku je nutné utěsnit na koncích asfaltem nebo vhodným tmelem. Ležaté potrubí má sklon 
minimálně 2‰ od plynoměru směrem ke spotřebiči. Vzdálenost plynovodu od ostatních 
instalací musí být takové, aby mezi povrchy potrubí a kabelů bylo nejméně 20mm. Po úspěšné 
tlakové zkoušce bude plynovodní potrubí opatřeno dvojnásobným ochranným nátěrem žluté 
barvy. Veškeré prostupy konstrukcemi jsou vedeny chráničkami o stupeň vyšší dimenze, které 
jsou utěsněny vhodným materiálem. V chráničkách není žádný svařovaný spoj. 

 
Vytápění 

Pro vytápění a ohřev teplé vody je navrženy teplovodní plynová kotelna, která je 
situována v samostatné místnosti v 1.pp objektu.  

Výkon kotelny fáze F je 400 kW, Je navržen 2x kondenzační kotel Buderus typ Logano 
plus GB132-200  o maximálním výkonu à 200 kW při teplotním spádu 80/60°C 

Výkon kotelny fáze G je 1100 kW, Je navržen 2x kondenzační kotel Buderus typ 
Logano plus GB402-545  o maximálním výkonu à 507 kW při teplotním spádu 80/60°C 

Výkon kotelny pro klub-kafé je 24 kW, Je navržen kondenzační nástěnný kotel 
Buderus typ Logamax plusGB172-24T o maximálním výkonu 23,8 kW  při teplotním spádu 
80/60°C 

Kotle budou napojeny na domovní plynovod. Kotle jsou na straně spalin napojeny do 
systémových kouřovodů a komínů, které jsou vedeny nad střechu objektů.Ohřev teplé vody je 
navržen nepřímý pomocí teplovodního výměníku s akumulačním zásobníkem. Navržený 
systém vytápění je teplovodní uzavřený dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody. 
 

Bilance vytápění – celkem (fáze F+G+ klub-kafé): 
Tepelná bilance – fáze F: 
- tepelné ztráty objektu 19 (B+)  ........................................................  115 kW 
- tepelné ztráty objektu 20 (A+)  ........................................................  102 kW 
- potřeba tepla pro ohřev teplé vody  .................................................  200 kW 
- celková potřeba tepla  ..................................................................  417,0 kW 
- výkon kotelny  400 kW 
- 2x kondenzační kotel Buderus typ Logano plus GB132-200 

 o maximálním výkonu à 200 kW 
- spotřeba zemního plynu .................................................................  45 m3/h 
- roční spotřeba energie  ...................................  800 MWh/rok=2 880 GJ/rok 
- odhadovaná roční spotřeba zemního plynu  ..........................  84 600 m3/rok 
 

Tepelná bilance – fáze G: 
- tepelné ztráty objektu 21 (B+)  ........................................................  115 kW 
- tepelné ztráty objektu 22 (A+)  ........................................................  102 kW 
- tepelné ztráty objektu 23 (A)  ............................................................  87 kW 
- tepelné ztráty objektu 24 (B)  ..........................................................  100 kW 
- tepelné ztráty objektu 25 (B)  ..........................................................  100 kW 
- tepelné ztráty objektu 26 (A)  ............................................................  87 kW 
- potřeba tepla pro ohřev teplé vody  .................................................  600 kW 
- celková potřeba tepla  ................................................................ 1 191,0 kW 
- roční spotřeba energie  ................................  2 315 MWh/rok=8 334 GJ/rok 
- výkon kotelny  1 100 kW 
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- 2x kondenzační kotel Buderus typ Logano plus GB402-545 
 o maximálním výkonu à 507 kW 

- spotřeba zemního plynu ...............................................................  125 m3/h 
- odhadovaná roční spotřeba zemního plynu  ........................  253 000 m3/rok 

 

Tepelná bilance – klub-kafé: 
- tepelné ztráty objektu  .......................................................................  12 kW 
- potřeba tepla pro ohřev teplé vody  ...................................................  24 kW 
- celková potřeba tepla  ....................................................................  36,0 kW 
- roční spotřeba energie  ........................................  38 MWh/rok=137 GJ/rok 
- výkon kotle   ..................................................................................  24 kW 
- kondenzační nástěnný kotel Buderus typ Logamax plus GB172-24T  

o maximálním výkonu 23,8 kW 
- spotřeba zemního plynu .................................................................  2,8 m3/h 
- odhadovaná roční spotřeba zemního plynu  ...........................  3 980 m3/rok 

 
 

Předběžná spotřeba zemního plynu  

Druh primárního paliva     zemní plyn 
Výhřevnost primárního paliva     33,48 MJ/m3 
Maximální hodinová spotřeba – kotelna fáze F  45 m3/hod 
Maximální hodinová spotřeba – kotelna fáze G  130 m3/hod 
Maximální hodinová spotřeba - klub-kafé   5 m3/hod 
 
Odhad. spotřeba zemního plynu – kotelna fáze F  84 600 m3/rok 
Odhad. spotřeba zemního plynu – kotelna fáze G  253 000 m3/rok 
Odhad. spotřeba zemního plynu - klub-kafé   3 980 m3/rok 

 
 
B.II.4.    NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 
 
Dopravní řešení 

Příjezdovou komunikací k obytnému souboru Nové Chabry – fáze F a G - je stávající 
areálová komunikace vedoucí východo-západním směrem, která je obousměrná, 
dvoupruhová. 

Kryt navrhovaných sjezdů, parkovacích stání a pojížděných chodníků je zámkové nebo 
zatravňovací betonové dlažby, kryt pochozích chodníků je ze zámkové dlažby. 

Skladby konstrukcí budou odpovídat požadavkům TP 170 MD, tloušťka konstrukcí s 
pojezdem vozidel je předpokládána cca 390 - 420 mm, tloušťka konstrukce chodníků cca 240 
mm. Minimální únosnost jednotlivých vrstev je navržena takto: u vozovky je na pláni 45 MPa, 
na vrchu nestmelené podsypné vrstvy 80 MPa. Obruby jsou uvažovány betonové. 
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Dopravní značení bude navrženo v místě napojení v návaznosti na okolní značení, 
které bude  zachováno, stejně jako režim provozu. Předpokládá se vyznačení omezení jízdy 
do parteru (pouze vozidla HZS) a omezení jízdy do hromadných garáží. Dopravní značení 
bude řešeno v dalším stupni dokumentace. 

Prostor parteru je oplocen, v místech napojení na veřejné chodníky jsou navrženy 
branky. Oplocení včetně branek odděluje veřejnou část od rezidenční - viz koordinační 
situace. 

Z hlediska vlastnictví se předpokládá předání do správy Městské části / TSK chodník, 
komunikace a parkovací stání na západní straně (mezi etapou F a G). Parterové chodníky a 
plochy zůstávají ve vlastnictví investora. 

Z hlediska napojení na nadřazenou komunikační síť se předpokládá, že etapy A,B,C a 
G budou napojeny východním směrem na ulici Ústecká a etapy D, E a F budou napojeny 
západním směrem (novým západním připojením) na ulici K Ládví. Pro zamezení průjezdu 
budou osazeny citybloky do prostoru jižně od navrhovaného klub-kafé. 

Součástí stavby Obytný soubor Nové Chabry fáze F a G   a západní dopravní připojení 
je návrh nového dopravního připojení západní části obytného souboru Nové Chabry na 
ulici K Ládví v Praze 8. Navržená komunikace je s asfaltovým povrchem, chodník ze zámkové 
dlažby.  

Navržená dopravní stavba je v katastrálním území: Čimice a Dolní Chabry  
Stavební pozemek se nachází na veřejně přístupné části komunikace. Je v rovinatém 

území se sklony 0,5 - 3 %. 
Komunikace je řešena jako obousměrná dvoupruhová komunikace šířky 7,0 m 

(s rozšířením v obloucích a křižovatkách) s jednostranným chodníkem šířky 2,0 m. Vazba na 
okolní komunikace je zajištěna stávajícími křižovatkami. 

Pěší doprava je uvažována po chodníku na východní, resp. jižní straně ulice, v prostoru 
křižovatek je přístup pro pěší řešen místy pro přecházení. 

Předmětem dokumentace je návrh dopravního řešení spočívající ve: 

• vytvoření 7,0 m zpevněné komunikace s asfaltovým povrchem 

• vytvoření chodníku ze zámkové dlažby šířky 2,0 m 

• úpravě stávajících sjezdů na okolní parcely 

• napojení stávající komunikace areálu bytových domů 

• vyřešení odvodnění uličního prostoru  

• ochraně stávajících sítí 

• přeložce vodovodu 

• návrhu veřejného osvětlení 

• zpřístupnění lokality pro imobilní občany  

• vytvoření logicky navazujících pěších tras 

Napojení území na stávající infrastrukturu se předpokládá na jižní straně do ulice K 
Ládví a na severovýchodní straně na areálové komunikace obytného souboru Nové Chabry.  

Řešené území stavby je západně od obytného souboru Nové Chabry a severně od 
ulice K Ládví v Praze 8. V současnosti vede prostorem dočasná staveništní komunikace. 
Území podél komunikace je z východní strany lemováno oplocením, ze západní strany 
vozovky je nezastavěné. 
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Odvodnění bude realizováno pomocí zasakování a ve střední části pomocí trubní 
retence, umístěné pod touto komunikací, s regulovaným odtokem do stávající kanalizace. 

Z hlediska souladu s funkčními plochami, do nichž navrhovaná komunikace 
západního připojení  zasahuje, se jedná dle územního plánu o doplňkové funkční využití 
funkčních ploch, návrh je v souladu s Územním plánem. Stavba je v souladu s cíli a 
úkoly územního plánování. 

Návrh dopravního řešení západního připojení bude provedeno jako dočasné řešení do 
doby, než bude realizováno finální dopravní řešení v místě tak, jak je předpokládáno územním 
plánem – tj. přemístění hl. komunikace ve V-Z směru do dnešní ulice Dopraváků (ta je dnes v 
soukromém vlastnictví) a napojení na městský okruh severozápadním směrem.  

 Navrhované řešení západního připojení nijak nezabrání budoucímu provedení 
finálního dopravního řešení. Naopak - v budoucnu bude možno případně využít část 
navrhované komunikace západního připojení pro budoucí dopravní napojení na ul. Dopraváků 
(majetkově již bude vyřešeno), zbývající úseky dočasné komunikace budou zrušeny, 
eventuelně zaslepeny (viz příloha 16A) nebo bude provedeno řešení dle přílohy 16B. 

 
Popis řešení, napojení na stávající systém dopravní infrastruktury, doprava v klidu 

Parkovací hromadné garáže se nacházejí v 1.PP. Napojení objektu na dopravní 
komunikace je řešeno nájezdem ve formě šikmé rampy z 1.PP. Napojení garáží je 
předpokládáno pouze pro  osobní vozidla, napojení parteru je uvažováno i pro nákladní vozidla 
(vozidla HZS). 

Z hlediska zajištění rozhledových poměrů na výjezdu z hromadných garáží pro rychlost 
50 km/h je na protilehlé straně komunikace navrženo dopravní zrcadlo.  

Odpadové hospodářství je řešeno zřízením speciální místnost v 1. PP 
objektu.Parkovací hromadné garáže v 1. PP budou napojeny přejezdem chodníku na 
obslužnou místní komunikaci. Vjezdová komunikace je navržena obousměrná, široká  6,0 m. 

Doprava v klidu je navržena v souladu s vyhláškou č. 26/1999 Sb. 

Výpočet požadovaných parkovacích stání pro fázi F: 

byty 1+kk   4 bytů 2 ps 

byty do 100 m2 56 bytů 56 ps 

byty nad 100 m2 0 bytů 0 ps 

 Celkem        58 
Požadovaných 
parkovacích stání 

Návštěvníci (60 bytů)   7 ps 

Počet navržených podzemních parkovacích stání v suterénu: celkem 59 stání (z toho 
4 pro osoby pohybově postižené). Počet navrhovaných parkovacích stání na terénu: 7 

Napojení pro pěší je řešeno 2x vchody (pro každý viladům zvlášť), bezbariérovým 
způsobem, napojeným na chodníky 
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Výpočet požadovaných parkovacích stání pro fázi G: 

byty 1+kk   11 bytů 6 ps 

byty do 100 m2 160 bytů 160 ps 

byty nad 100 m2 0 bytů 0 ps 

ateliery (1ps 35 m2)      30 m2 1 ps 

 Celkem        167 
Požadovaných 
parkovacích stání 

Návštěvníci (177 bytů)   18 ps 

Počet navržených podzemních parkovacích stání v suterénu: celkem  179  stání 
(z toho 7 pro osoby pohybově postižené). Počet navrhovaných parkovacích stání na 
terénu: 18. 

Napojení pro pěší je řešeno 6x vchody (pro každý viladům zvlášť), bezbariérovým 
způsobem, napojeným na chodníky 

 

Výpočet požadovaných parkovacích stání pro objekt klub-kafé: 

Odbytová plocha (1ps 10 m2)        75 m2 8 ps 

Počet navrhovaných parkovacích stání na terénu: 8. 

Celkově je navrženo 33 nových venkovních parkovacích stání a přemístění 6 stávajících 
parkovacích stání. 
 
Shrnutí počtu parkovacích stání: 

Počet navržených garážových stání v suterénech fáze F a G je 238 a dále je 
navrženo 25 venkovních stání pro návštěvníky bytů. Pro jednopodlažní objekt – park 
kafé je navrženo 8 venkovních parkovacích stání. Celkový počet parkovacích stání je 
271. 

 

Péče o osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 
V areálu budou provedeny následující úpravy k zabezpečení pohybu osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace , v souladu s vyhl. 398/2009: 
1) Místa pro přecházení musí být bezbariérová s nájezdy šikmou rampou ve sklonu max. 8,33 

%. Obrubník v nájezdu musí mít hranu 20 mm nad vozovkou, okraj nájezdu musí být 
vyznačen výrazně jinou strukturou a barvou, šířka min. 1,5 m.  

2) Varovný pás míst pro přecházení, popřípadě konce chodníku bude proveden pásem z 
dlažby s reliéfním povrchem v šířce 400 mm v délce šířky místa pro přecházení až do 
místa, kde je nášlap obruby 80 mm. 

3) Vodící linie v místech, kde je přirozená vodící linie přerušena na více, jak 6,0 m, se provádí 
v šířce min 400 mm z  dlažby s reliéfním povrchem (ev podélnými rýhami) a odlišnou 
barvou oproti okolnímu chodníku / vozovce obytné zóny. 

4) Varovný pás sjezdů do garáží bude proveden pásem z dlažby s reliéfním povrchem v šířce 
400 mm a v délce sjezdu až do místa, kde je nášlap obruby 80 mm. 
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5) Po dobu výstavby inženýrských sítí musí mít překážky ve výšce 1,1 m pevnou opticky 
kontrastní a hmatovou ochranu. Pro nevidomé  musí mít nejméně v obrysu překážky nad 
terénem podstavec o výšce min. 0,1 m nebo zarážku pro slepeckou hůl. 

6) Park.místa osob se sníženou schopností pohybu a orientace budou zřizována v rozměrech 
3,5 x 5 m. 

7) Chodníky a vozovky jsou navrženy z materiálů, jejichž drsnost (součinitel tření) činí 
minimálně 0,7. 

8) Sadový obrubník chodníku na straně k zeleni sloužící jako vodicí linie pro nevidomé má ná-
šlap minimálně 60 mm. 

Zásady pro výstavbu dopravně inženýrských objektů 
Výstavba komunikačních ploch probíhá tak, aby byl zachován provoz na stávajících 

komunikacích. Stavba komunikačních ploch, sítí a souvisejících staveb bude probíhat mimo 
veřejné komunikace (bude podrobně řešeno v projektu ZOV v projektové dokumentaci). 

Dopravní značení bude provedeno podle zásad pro dopravní značení - metodického 
pokynu 105/02/MDS. Po dobu stavby bude dopravní  značení udržováno ve způsobilém stavu. 
Prostor stavby bude ohraničen provizorním zábradlím. Veškeré výkopy budou osvětleny. 
Svislé dopravní značení bude přenosné, v reflexní úpravě. Dopravní značky budou umístěny 
ve stabilních typových držácích. Stavebními pracemi nesmí být znemožněn průjezd hasičským 
vozidlům a záchranné službě. 

Zhotovitel i provozovatel jsou povinni dodržovat související normy a předpisy, zejména 
bezpečnostní a to zák.309/2006 Sb. a NV 591/2006.  

 
Vyvolaná doprava 

Pro stanovení dopravy generované posuzovaným záměrem a pro určení zatížení 
příjezdových komunikací včetně nově realizovaného západního dopravního připojení byla 
Technickou správou komunikací (TSK ÚDI) v 10/2015 vypracována dopravní studie 
„Dopravně inženýrské podklady pro akci „Nové Chabry – fáze F a G“, z níž vychází 
následující popis dopravních intenzit na příjezdových komunikacích. Tato dopravní studie byla 
rovněž podkladem pro akustickou a rozptylovou studii. Dopravní studie je v příloze v části H. 
tohoto oznámení. 

Poznámka: dopravní studie byla zpracována s mírným navýšením počtu bytů, tedy ve 
prospěch bezpečnosti (skutečnost: 172 fáze G + 60 fáze F= 232 bytů, v dopravní studii je 174 
+ 64 = 238 bytů). 

Hlavním cílem dopravní studie bylo zpracování dopravně-inženýrských podkladů (DIP) 
pro akci „Nové Chabry – fáze F a G“, Praha 8. Jednalo se zejména o provedení modelových 
výpočtů intenzit dopravy pro roky 2014 a 2018. Pro období ÚP SÚ hl. m. Prahy zpracoval 
výpočty Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha). 

Zapracovány byly následující stavy: 

• Stav A:  rok 2014 – současný stav  

• Stav B1: rok 2018 – stav bez záměru Nové Chabry – fáze F a G 

• Stav B2: rok 2018 – stav se záměrem Nové Chabry – fáze F a G 

• Stav C1: ÚP SÚ – stav bez záměru Nové Chabry – fáze F a G 

• Stav C2: ÚP SÚ – stav se záměrem Nové Chabry – fáze F a G 
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Provedené modelové výpočty byly zpracovány pro průměrný pracovní den. Pro stavy 
B2 a C2 byly zpracovány kartogramy směrového rozdělení vyvolané dopravy ze záměru Nové 
Chabry – fáze F a G. 

Intenzitou dopravy se rozumí počet vozidel projíždějících určitým profilem komunikace 
za jednotku času (např. za 24 hodin). Elementární zjištění intenzity se provádí dopravními 
průzkumy, které TSK-ÚDI periodicky koná na celé sledované síti (IDIS). Dalším zdrojem 
informací o intenzitách dopravy je i síť automatických sčítačů dopravy na komunikacích 
hlavního města Prahy. Vzniká tak celá komplexní databáze průzkumů, která může být dále 
doplněna i o údaje zjištěné místními šetřeními. 

V rámci tohoto úkolu byly intenzity pro rok 2014 i pro výhledové stavy (roku 2018 a ÚP 
SÚ) počítány pomocí dopravního makro-modelu. Vliv na hodnotu intenzit má především 
rozsah komunikační sítě, rozvoj území, organizace a regulace dopravy, dělba přepravní práce 
a dopravní vztahy. 

Přehledová tabulka jednotlivých stavů 

Stav Horizont Komunikační 
síť Fáze záměru 

Objem vyvolané 
dopravy 

(VŠE / PV) 
Výpočet 

A 2014 současný stav - - 

TSK B1 
2018 TKB 

Fáze A až E + OV 615 / 7 
B2 Fáze A až G + OV 940 / 9 
C1 

ÚP SÚ návrhový 
horizont ÚP SÚ 

Fáze A až E + OV 615 / 7 
IPR 

C2 Fáze A až G + OV 940 / 9 

Dopravně-inženýrské údaje, obsažené v tomto úkole, byly vyčísleny pro několik 
časových horizontů, které se od sebe mimo jiné liší rozsahem nadřazené komunikační sítě. 

Komunikační síť pro období roku 2014 v širších vztazích odpovídá současnému 
rozsahu komunikací (bez TKB)*. Uspořádání nadřazených komunikací pro výhledový horizont 
2018 vycházelo ze současného stavu a zohledňovalo zprovoznění tunelového komplexu 
Blanka (Městský okruh v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka).   

Po dostavbě fáze F a G lze předpokládat celkový objem dopravy ze všech uvažovaných 
fází záměru Nové Chabry ve výši 931 osobních vozidel v každém směru. Pomalá vozidla 
(nad 3,5t, tj. nákladní automobily) byla vzhledem k charakteru nové zástavby uvažována 
ve výši cca 1% z celkového počtu automobilů (9 příjezdů a odjezdů). Fáze F a G 
samostatně generují 323 jízd osobních a 2 jízdy pomalých vozidel. 

Podrobné kartogramy rozpadu dopravy na jednotlivé komunikace jsou uvedeny 
v dopravní studii v příloze tohoto oznámení. 

Pro účely akustické a rozptylové studie bylo provedeno následující shrnutí 
dopravního zatížení posuzované lokality: 

Po realizaci záměru Nové Chabry fáze F a G budou etapy A, B, C a G napojeny 
východním směrem na ulici Ústecká (vjezd/výjezd) a etapy D, E a F budou napojeny 
západním směrem (novým západním připojením) na ulici K Ládví (vjezd/výjezd). Pro zamezení 
průjezdu mezi východním a západním připojením budou osazeny citybloky do prostoru jižně 
od navrhovaného objektu klub-kafé. 

V rámci omezení kapacity dopravního napojení z východní strany (400 bytů, toto 
je již povoleno) budou v areálu provedena výše uvedená dopravně technická opatření 



Oznámení záměru podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 33 

zajišťující, že domy kapacitně přesahující 400 bytů, budou dopravně napojeny z nového 
„západního“ připojení. Takže navýšení dopravy, které bude mít za následek záměr Nové 
Chabry fáze F a G, se nepromítne do navýšení počtu jízd schváleného východního 
napojení do ulice Kobyliská. 

Staveništní doprava v rámci stavby na plochách A – D je vedena ze západu (západní 
napojovací provizorní komunikací) do ulice K Ládví. Stejně tak bude probíhat zásobování 
stavby pro fáze F a G. 

Dle dopravní studie je úroveň vyvolané dopravy - počet jednosměrných jízd 
osobní/nákladní následující: 

 Osobní Nákladní 

vyvolaná doprava schválené zástavby v rozsahu etapy       
A až E + OV: 

608 7 

vyvolaná doprava v rozsahu etapy A až E + Nové Chabry     
(F +G) + OV: 

931 9 

vyvolaná doprava v rozsahu etapy Nové Chabry (F + G):          323 2 

 

Kapacitní posouzení okolních křižovatek 
Na základě sdělení Odboru ochrany prostředí MHMP k oznámení podlimitního záměru, 

v němž byl uveden požadavek na kapacitní posouzení okolních křižovatek ovlivněných 
posuzovaným záměrem byla dopravní studie doplněna o toto posouzení. Tato doplněná studie 
je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto oznámení. 

Zde uvádíme její závěry. 
Předkládané doplňující dopravně inženýrské podklady byly pořízeny v návaznosti na již dříve 
provedené modelové výpočty obou specializovaných odborných pracovišť. 

Modelové výpočty vycházejí jednak ze širší databáze dlouhodobé řady průběžně 
prováděných průzkumů, které byly pro potřeby této práce doplněny aktuálními dopravními 
průzkumy a za druhé pak z údajů o předpokládaném postupu realizace a kapacitách v 
jednotlivých etapách výstavby dle podkladů poskytnutých objednatelem. Na základě výsledků 
provedeného dopravně inženýrské posouzení lze konstatovat, že: 

• křižovatka Ústecká x K Ládví ve stavu B2 pro návrhový rok 2018 je kapacitně 
nevyhovující, dochází k překročení kapacity na vjezdu do křižovatky na odbočení vlevo z 
ulice K Ládví do Ústecké (úroveň kvality dopravy F – nevyhovující, překročení kapacity), 

• při porovnání zátěží grafikonů křižovatky ulic Ústecká x K Ládví v návrhovém roce 2018 bez 
a s uvažovaným vlivem ze záměru stavby – fáze F+G – na kritickém vjezdu levého 
odbočení z ulice K Ládví do Ústecké, dochází k navýšení o 5 vozidel ve špičkové hodině 
průměrného pracovního dne roku, což z hlediska celku je možno považovat za 
nevýznamné, 

• jak dokládá provedené dopravně inženýrské posouzení pro rok 2013, hodnoty zátěží dle 
podkladového křižovatkového průzkumu TSK – ÚDI (příloha č. 6), na křižovatce ulic 
Ústecká x K Ládví docházelo k překročení kapacitních mezí křižovatky již v minulém období 
před realizací objektů obytného souboru Nové Chabry, 
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• jak také dokládají běžné dopravní situace v současné době, křižovatka ulic Ústecká x K 
Ládví ve špičkových obdobích průměrného dne je přetěžována a s ohledem na požadavky 
bezpečnosti dopravy bude třeba se zabývat návrhem její úpravy. 

• zvýšení výkonnosti křižovatky ulic Ústecká x K Ládví spolehlivě zajistí její 
rekonstrukce včetně vybavení světelně signalizačním zařízením. Ve smyslu 
příslušných ustanovení ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, 
Příloha A, kapacita světelně řízené křižovatky závisí, kromě způsobu řízení, především na 
počtu řadicích pruhů. V tabulce A.1 „Orientační maximální kapacity typů úrovňových 
křižovatek“ se uvádí hodnota maximální celodenní kapacity světelně řízené křižovatky ve 
výši 36 – 77 tisíc vozidel, což s velkou rezervou překračuje požadovanou hodnotu zátěží na 
vjezdech do křižovatky Ústecká x K Ládví v zatěžovacím stavu pro návrhový rok 2018 
včetně zápočtu navýšení vlivem dopravy generované záměrem stavby – fáze F + G, ve výši 
32 tisíc vozidel. 

• ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích navrhovaná rekonstrukce křižovatky ulic Ústecká x K Ládví musí zajistit 
minimálně dosažení požadovaného stupně kvality dopravy pro místní komunikace v 
hodnotě „E“. 

• křižovatka ulic K Ládví x nová komunikace (západ) ve stavu B2 pro návrhový rok 
2018, včetně přitížení vyvolaného vlivem uvažovaného záměru – fáze F + G – 
kapacitně vyhovuje s dostatečnou rezervou kapacity na všech vjezdech do 
křižovatky (úroveň kvality dopravy B – dobrá, zdržení ještě bez front). 

 
Na základě uvedeného posouzení křižovatek investor záměru „Obytný soubor Nové 

Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení“ akceptuje, že součástí záměru  „Obytný 
soubor Nové Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení bude požadované zvýšení 
výkonnosti a bezpečnosti provozu křižovatky ulic Ústecká x K Ládví její rekonstrukcí a 
vybavením světelně signalizačním zařízením.    

Toto bylo konzultováno dne 21.3.2016 zástupci Atelieru PROMIKA na Odboru 
dopravních agend (ODA) MHMP. Výsledkem jednání bylo konstatování, že uvedená úprava 
křižovatky ulic Ústecká x K Ládví je možná, avšak je třeba prokázat, že zřízením nového SSZ 
na křižovatce K Ládví - Ústecká nebude negativně ovlivněna možnost dopravního řešení 
dopravního uzlu Ústecká – Žernosecká – Horňátecká. 

Toto bylo Atelierem PROMIKA prokázáno:  

• S ohledem na vzdálenost křižovatek, K Ládví – Ústecká a Žernosecká – Ústecká, která je 
cca 200 m, a minimum dle ČSN je 150 m, je možné konstatovat, že řešení SSZ na 
křižovatce K Ládví – Ústecká je reálné. 

• Kapacitní problémy křižovatka v případě použití SSZ mít nebude. Zřízení nového SSZ je 
potřebné především z pohledu, již dnes nevyhovujícího, stavu bezpečnosti provozu levého 
odbočení z ulice K Ládví na Ústeckou. 

-       Vazba na druhou křižovatku Žernosecká – Ústecká tedy nebude, z pohledu kapacity 
obou křižovatek, rozhodující. 
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B.III.   ÚDAJE O VÝSTUPECH 
B.III.1.  OVZDUŠÍ 

Ovzduší v okolí navrhované stavby obytného souboru Nové Chabry – fáze F a G je 
ovlivněno zejména automobilovou dopravou po okolních komunikacích. Nejfrekventovanější je 
komunikace Ústecká.  

Navrhovaným záměrem je výstavba bytových domů a klub-kafé. Zdrojem emisí do 
ovzduší tedy bude vyvolaná automobilová doprava a plynové kotelny. 

V rozptylové studii vypracované Mgr. Jakubem Buckem, autorizovanou osobou, byly 
vyhodnoceny emise škodlivin produkovaných záměrem a vypočteny imisní koncentrace v okolí 
záměru. Další text této kapitoly je převzat z rozptylové studie. Celá studie je uvedena v příloze 
v části H. tohoto oznámení. 

 
a) bodové zdroje znečišťování ovzduší 
Zdroje emisí z vytápění a ohřevu TUV 

Zdrojem tepla pro bytové domy fáze F a G budou plynové kotelny v umístěné v 1 PP. 
Celkově jsou pro tento záměr navržené 3 kotelny. Pro fázi F je uvažovaná 1 společná kotelna 
umístěná v objektu č. 20. Pro fázi G jsou navržené 2 kotelny umístěné v objektu č. 25 (kotelna 
G2) a v klub-kafé. Dále pak je jednak kotelna umístěná v klub-kafé. Předpokládaná celková 
roční spotřeba zemního plynu pro účely vytápění je 341 580 m3/rok. Spotřeba zemního plynu 
pro jednotlivé objekty je uvedená v tabulce níže. Odvod spalin bude veden komínem nad 
úroveň střech bytových objektů.  

Pro výpočet emisí NOx a CO ze spalování zemního plynu byly použity hodnoty 
emisních faktorů pro stanovení množství emisí výpočtem při spalování paliv ze Sdělení odboru 
ochrany ovzduší, jimž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 
415/2012 Sb., vydaného MŽP. 

Emise ze spalování zemního plynu pro účely vytápění a ohřevu teplé vody 

Znečišťující 
látka 

Spotřeba ZP 
[m3/rok] 

Příkon v palivu 
[kW] 

Emise NOx 
[t/rok] 

Emise CO 
[t/rok] 

 kotelna F 84 600 470 0,110 0,027 

 kotelna G2 253 000 1323 0,219 0,054 

 klub-kafé 3980 27 0,005 0,001 

 
Zdroje emisí z automobilového provozu – odvětrávání podzemních garáží 

Garáže v uvažovaném obytném souboru jsou podzemní a jsou odvětrávány 
vzduchotechnikou. Návrh záměru uvažuje ve fázi F s počtem 59 podzemních parkovacích 
stání, z toho 4 pro osoby pohybově postižené. Pro fázi G je navrženo 179 podzemních 
parkovacích stání, z toho 7 pro osoby pohybově postižené. Vjezd a výjezd do podzemních 
garáží je navržen pro fázi F ze severní strany a pro fázi G z jižní strany bloku příslušných 
bytových domů. Doprava z areálu je rozdělena směrem na východ na stávající komunikace 
(fáze A,B,C,G - zachovává kapacitu max 400 bytů) a ostatní (fáze D,E,F) se na stávající 
komunikační síť napojí přes novou komunikaci na západní hranici areálu do ulice K Ládví.  Při 
výpočtu emisí z pojezdu vozidel po podzemních garážích jsme vycházeli z programu MEFA 13 
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pro výpočet emisí a víceemisí ze studených startů silničních vozidel dle ujeté dráhy, doby stání 
a klimatických charakteristik uvažované lokality. 

Výpočet byl proveden pro sklon vozovky 7%, rychlost pojezdu 10 km/hod, plynulost 
provozu 5. Zastoupení vozidel dle ujeté dráhy do 1 km bylo uvažováno 100%, zastoupení 
vozidel dle doby stání 4-8 hod 100%, typ vozového parku Praha 2018. Roční průběh teplot se 
předpokládá od 6 do 22°C (předpoklad garážového stání kde by nemělo docházet k výskytu 
teplot nižších je než bod mrazu). Množství odsávaného vzduchu uvažujeme 300 m3/hod na 1 
podzemní garážové stání. Pojezd max. 500 m.  

Emisní faktory pro výpočet emisí z pojezdu po podzemních garážích:  

Emisní faktor NOx [g/km] PM10 [g/km] PM2,5 [g/km] 
benzen 
[g/km] BaP [µg/km] 

OS automobil 1,0001 0,0322 0,0216 0,0161 28,306 

Emisní faktory pro výpočet víceemisí z pojezdu po podzemních garážích:  

Emisní faktor NOx [g/km] PM10 [g/km] PM2,5 [g/km] 
benzen 
[g/km] BaP [µg/km] 

OS automobil 1,4641 0,1503 0,1257 0,9750 3,5328 

Celkové emise jsou pak dány součtem emisí z pojezdu a startů automobilů. 
 
Suma emisí ze startů a pojezdů vozidel v podzemních garážích: 

 Fáze F Fáze G 
  g/s g/den g/s g/den 
NOx 0,00126 18,9 0,00588 88,22 
PM10 0,00009 1,4 0,00044 6,53 
PM2,5 0,00008 1,13 0,00035 5,27 
benzen 0,00051 7,6 0,00237 35,48 
BaP (*1000) 0,00002 0,24 0,000076 1,14 

 
b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 
 Plošným zdrojem emisí z dopravy jsou povrchová parkovací stání, která jsou, na rozdíl 
od podzemních stání pro rezidenty, určena pro návštěvníky bytových domů. 

Ve fázi F je počet navrhovaných stání na terénu 7, pro fázi G 18. Počet navrhovaných 
parkovacích stání na terénu pro objekt park-kafé je 8. U těchto stání se počítá se zvýšenou 
obrátkovosti. Pro výpočet RS byl uvažován pohyb 65 OA/den a 4 LNV/den. 

Při výpočtu emisí z pojezdu vozidel na venkovních parkovištích jsme vycházeli z 
programu MEFA 13 pro výpočet víceemisí ze studených startů silničních motorových vozidel 
dle ujeté dráhy, doby stání a klimatických charakteristik uvažované lokality. Pojezd po 
venkovním parkovišti uvažujeme max. 350 m a rychlost pojezdu max. do 10 km/hod. 
Klimatická charakteristika byla dána průměrnými měsíčními hodnotami teploty vzduchu 
měřenými 2 m nad zemským povrchem. Výpočet byl proveden pro sklon vozovky 0 %, 
plynulost provozu 3. Zastoupení vozidel dle ujeté dráhy do 1 km bylo uvažováno 100 %, 
zastoupení vozidel dle doby stání do 1 hodiny 100 % LNV, 2-4 hodin 100 % OA.  
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Emisní faktory pro výpočet emisí z pojezdu po parkovišti:  

Emisní faktor NOx [g/km] PM10 [g/km] PM2,5 [g/km] 
benzen 
[g/km] BaP [µg/km] 

OS automobil 0,3111 0,0229 0,0127 0,0060 4,7161 
LNV 0,4492 0,1204 0,1257 0,0069 4,7413 

Emisní faktory pro výpočet víceemisí z pojezdu po parkovišti:  

Emisní faktor NOx [g/km] PM10 [g/km] PM2,5 [g/km] 
benzen 
[g/km] BaP [µg/km] 

OS automobil 0,5793 0,0317 0,0265 0,3104 0,7927 
LNV 0,7402 0,0261 0,0219 0,2233 4,8355 

Celkové emise jsou pak dány součtem emisí z pojezdu a startů automobilů. 

Suma emisí ze startů a pojezdů vozidel v areálu záměru: 

  g/s g/den 
NOx 0.00137 20.57 
PM10 0.00008 1.26 
PM2,5 0.00006 0.91 
benzen 0.00049 7.31 
BaP (*1000) 0.000008 0.13 

Vlastní provoz bytových domů (s výjimkou výše uvedených návštěvnických parkovišť) 
nebude plošným zdrojem znečištění ovzduší. Tím může být, do určité míry, staveniště 
domů, zejména v období terénních úprav. Vzhledem k omezenému rozsahu a způsobu vedení 
prací bude tento vliv minimalizován, v případě potřeby bude aplikováno kropení pro omezení 
prašnosti. Staveniště bude oploceno. 

 
c) hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší 

Liniovým zdrojem znečištění jsou obecně všechny pozemní komunikace.  

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší posuzovaného záměru bude vyvolaná 
automobilová doprava na příjezdových komunikacích.  

Dopravní intenzity a distribuce dopravy na stávajících komunikacích v lokalitě i na nově 
vybudovaném západním dopravním připojení byla pro jednotlivé časové horizonty stanovena 
v dopravní studii. Data byla převzata zpracovatelem rozptylové studie. 

Na každém úseku posuzovaných dopravních zdrojů byl vypočítán emisní tok pro 
stanovené škodliviny. Jako vstupní údaje byly použity emisní faktory v programu MEFA 13. 
Z hlediska příspěvkového znečištění vnějšího ovzduší jsou výpočty zpracovány pro 
nejvýznamnější druhy znečišťujících látek ze silniční dopravy, které mají vyhlášeny imisní 
limity z hlediska ochrany zdraví lidí NO2, PM10, PM2,5, BZN a B(a)P. Emise jsou vyčíslovaná 
pro definované úseky silničních komunikací podle typů vozidel, druhu paliva a dalších 
ovlivňujících okolností (délka úseků, rychlost jízdy, podélný sklon vozovky, klimatické 
charakteristiky apod.) podle předdefinované schémy vozového parku pro Prahu, rok 2018 
pomocí programu MEFA 13.  
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Vypočtené imisní koncentrace jsou uvedeny v kapitole D. tohoto oznámení a 
v rozptylové studii, která je v plném rozsahu v příloze tohoto oznámení. 

 

B.III.2.  ODPADNÍ VODY 
Provozem bytových domů obytného souboru Nové Chabry vznikají pouze splaškové a 

dešťové odpadní vody. 
a) Splaškové odpadní vody a splašková kanalizace 
Kanalizace 

Kanalizace pro obytný soubor Nové Chabry – fáze F+G bude řešena oddělenými 
kanalizačními řady pro splaškovou kanalizaci a dešťovou vodu. Splašková kanalizace bude 
řešena pro fáze F, G a klub-kafé. Rozvody splaškové kanalizace budou vedeny 
do kanalizačního řadu SK1 – KT DN300, zhotoveného pod jižní komunikací pomocí 
kanalizačních přípojek KP1 až KP4, PVC DN160 až DN200. 

 
Splašková kanalizace 

Svodné potrubí bude vedeno částečně pod stropem v 1. PP a částečně v zemi podél 
suterénu objektu. Potrubí bude vedeno ve spádu min. 2%. Potrubí vedené vně objektu bude 
vedeno v nezámrzné hloubce. Vnitřní svodné potrubí v objektu bude navrženo z PP trub se 
zvýšeným protihlukovým opatřením. Vnější svodné potrubí bude zhotoveno z PVC-KG a v 
místech s možností většího zatížení z PVC-Ultra RIB2. 

Bilance splaškových odpadních vod pro jednotlivé fáze F, G a klub-kafé: 

Fáze F      
kanalizace      

průměrné denní množství   17,28 m3/den 
průměrný celodenní odtok   0,20 l/s 

max. denní množství   22,29 m3/den 

 

Fáze G      
kanalizace      

průměrné denní množství   49,54 m3/den 
průměrný celodenní odtok   0,57 l/s 

max. denní množství   63,90 m3/den 

 

klub-kafé      
kanalizace      

průměrné denní množství   0,49 m3/den 
průměrný celodenní odtok   0,01 l/s 

max. denní množství   0,63 m3/den 
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b) Dešťové odpadní vody 
Pro posouzení možnosti vsakování dešťových vod byl v 06/2015 zpracován 

odborný posudek firmou K2H (RNDr. Jan Koretz), který je celý uveden v příloze v části H. 
tohoto oznámení. Zde uvádíme závěry tohoto posudku: 
Zasakování dešťových vod 

Zasakování dešťových vod je pro objekty A, B, C, D realizováno do kanalizačního 
sběrače přes vyrovnávací nádrž. U objektů E, F a G uvažoval projektant se zasakováním 
dešťových vod do horninového prostředí. Geologickými průzkumy byly ověřeny v některých 
oblastech zájmového území, především v rostlém terénu tvořeném sprašovými sedimenty, 
velmi nepříznivé poměry pro vsakování. Odpady ukládané v minulosti do vytěžené pískovny 
nepodléhaly v minulosti zvláštnímu režimu, protože se jednalo o tzv. inertní odpady. 
Provedené průzkumné a dosavadní stavební práce prokázaly, že není možno ve větších 
hloubkách pod terénem úplně vyloučit ojedinělé zvýšení koncentrací některých polutantů, 
které by se vlivem zasakované podzemní vody mohly mobilizovat. Z hydrogeologického 
hlediska by proto bylo vhodnější najít jiné řešení než zasakování do horninového 
prostředí. 

Přestože Analýza rizika neshledala reálné nebezpečí, domníváme se, že 
uvažované zasakování dešťových vod by mohlo iniciovat některé rozpustnější 
kontaminanty a umožnit jejich migraci do hlubších vrstev horninového prostředí. 

Při úvaze o zasakování dešťových vod do horninového prostředí je třeba brát 
zřetel na malou propustnost sprašových zemin, a tím i možnost negativního ovlivnění 
okolních pozemků. 
Závěr 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučujme upřednostnit 
zneškodňování dešťových vod jiným způsobem než metodou zasakování do 
horninového prostředí. 

Na základě tohoto posouzení bylo navrženo řešení odvodu dešťových vod tak, jak je 
v dalším textu této kapitoly popsáno. 

 

Dešťová kanalizace 
Dešťová voda bude retenována v retenční nádrži umístěné pod dětským hřištěm se 

zpevněnou plochou o minimálním retenčním objemu 400 m3. Jak bylo výše popsáno, 
zasakování není hydrogeologem doporučeno. 

Před zaústěním dešťového potrubí do dešťové přípojky bude instalována šachta 
s regulovaným odtokem 10l/s.ha. Regulovaný odtok bude zajištěn pomocí vírového regulátoru 
bez potřeby další energie a s minimální náročností na údržbu.  

Kanalizační propojení bude zaústěno do stávající splaškové kanalizaceSK1, KT 
DN300, součástí tohoto návrhu je předpoklad rekolaudace části stávající splaškové kanalizace 
na jednotnou. Pro zaústění dešťové kanalizace z retenční nádrže bude navržena kanalizační 
propojení KP-D1, PVC ULTRA RIB 2 DN200 o délce 17,25 m. 

Svodné dešťové potrubí bude vedeno částečně pod stropem 1. PP, částečně bude 
vedeno vně, podél objektu v zemi v předzahrádkách. Potrubí bude vedeno v nezámrzné 
hloubce. Svodné dešťové potrubí bude vedeno ve spádu 1,5 %. Potrubí vedené uvnitř objektu 
bude zhotoveno z protihlukových trub PP. Vnější svodné potrubí bude zhotoveno částečně z 
PVC-KG a v místech s možností většího zatížení PVC-Ultra RIB2. 

Výpočet bilance srážkových vod a velikosti retenční nádrže je uveden v kapitole 
D.I.4. 
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B.III.3. ODPADY 

Při provozu bytových domů Obytného souboru Nové Chabry – Fáze F a G budou 
vznikat odpady, které jsou podle vyhlášky MŽP č.381/2001, kterou se vydává Katalog odpadů 
v aktuálním  znění a stanoví další seznamy odpadů k zákonu č. 185/2001 Sb., v aktuálním 
znění o odpadech, zařazeny jako: 

 

Katalogové číslo Kategorie odpadu Název druhu odpadu 
20 - KOMUNÁLNÍ ODPADY 
20 01 - Složky z odděleného sběru (kromě 

odpadů uvedených  v podskupině 15 01) 
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

   20 01 35    N 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 
obsahující nebezpečné látky neuvedené pod 
čísly 200121 a 200123 

20 02 - Odpady ze zahrad a parků 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 
20 03 - Ostatní komunální odpady 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 
20 03 03 O Uliční smetky 

Tento odpad bude produkován přímo obyvateli  bytů a bude ukládán do nádob, jejichž 
počet byl v tabulce specifikován. Předpokládá se rovněž využití nádob na separovaný (tříděný) 
odpad, které jsou městskou částí Praha 12 na stanovených místech instalovány. 

Dále bude, jak uvedeno, produkováno určité množství dalších druhů odpadů, a to 
především z údržby zeleně, komunikací a společných prostor (např. garáží) ve správě 
bytového domu. 
 Některé druhy odpadů mohou vzniknout externí společnosti, která bude pro areál 
provádět služby (např. údržbu zeleně) a původcem odpadů při této činnosti vzniklé (20 02 01 
Biologicky rozložitelný odpad) bude právě tato externí společnost.  
 Objemově nejvýznamnějším druhem odpadu vznikajícím při provozu bude 
pravděpodobně Směsný komunální odpad. 
 Při provozu polyfunkčního domu budou vznikat v souvislosti s údržbou domu odpady 
jako např. zářivky, baterie a akumulátory, vyřazená elektrická a elektronická zařízení a 
podobně. Konkrétní druhy a množství těchto odpadů lze v současné době obtížně odhadnout.  
 
Nakládání s odpady se bude řídit následujícími obecnými pravidly: 

• Odpad bude tříděn minimálně na papír a lepenku, sklo, plasty, biologicky rozložitelný 
odpad z údržby zeleně, nebezpečný odpad, objemný odpad a směsný odpad, 

• Odpad bude shromažďován na vymezených sběrných místech ve sběrných nádobách, 
jejichž typ a množství bude nutno dohodnut s oprávněnými osobami – firmami, které 
budou zajišťovat odvoz a odstranění či využití jednotlivých druhů odpadů,  

• Frekvence, velikost shromažďovacích nádob a četnost svozu, stejně jako způsob 
využití či odstranění jednotlivých druhů odpadů bude upřesněn s oprávněnými osobami 
tak, že vytříděný využitelný odpad bude nabízen k využití, nebezpečné druhy odpadů 
budou předávány oprávněným osobám k odstranění a směs vytříděného komunálního 
odpadu bude předávána k odstranění ve spalovně či na příslušné skládce komunálního 
odpadu, 
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• Odpady z údržby domu jako jsou zářivky, vyřazené elektrické a elektronické zařízení, 
apod., budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií. 
Nebezpečné druhy odpadů budou shromažďovány v souladu s § 5, vyhlášky MŽP 
č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

• Odpady z údržby zeleně v areálu budou shromažďovány odděleně a předávány 
k využití jako biologicky rozložitelný odpad, 

Konkrétní způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů se bude u původce 
(provozovatele objektu) odvíjet podle skutečných vlastností odpadů, včetně možnosti, využít 
v souladu s § 38, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění možnosti zpětného 
odběru (odpadní oleje, výbojky a zářivky, olověné akumulátory). Tyto zpětně odebírané 
výrobky mohou být vraceny na místa zpětného odběru a mohou být vyloučeny z odpadového 
toku původce. 

 
Shromažďovací nádoby na nebezpečné odpady 
 Jako shromažďovací nádoby na nebezpečný odpad mohou být použity např. ocelové 
nebo plastové sudy o objemu přiměřenému množství a velikosti shromažďovaných 
nebezpečných odpadů. Při shromažďování nebezpečných odpadů, je vhodné podložit pod 
shromažďovací prostředky záchytné vany, aby bylo zabráněno případnému nežádoucímu 
úniku nebezpečných odpadů. V podmínkách původce je vhodné třídit minimálně tyto 
nebezpečné odpady: 

• Zářivky – shromažďovat např. v umělohmotné uzavíratelné krabici,  

• Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky – 
shromažďovat na vhodném uzavřeném místě. 

V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo 
shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační 
list shromažďovaného odpadu. 

Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové 
číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné 
za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. Na všechny vznikající (i potencionálně) 
odpady musí být vydán platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.     

K odvozu a odstranění odpadů budou využívány služby oprávněných osob, které mají 
příslušná oprávnění správních orgánů k provozování zařízení k využívání, odstraňování nebo 
výkupu odpadů.  
 
Nakládání s odpady se bude řídit následujícími obecnými pravidly: 

• Odpad bude shromažďován na vymezených sběrných místech ve sběrných nádobách, 
jejichž typ a množství bude nutno dohodnut s oprávněnými osobami – firmami, které 
budou zajišťovat odvoz a odstranění či využití jednotlivých druhů odpadů.  

• Frekvence, velikost shromažďovacích nádob a četnost svozu, stejně jako způsob 
využití či odstranění jednotlivých druhů odpadů bude upřesněn s oprávněnými osobami 
tak, že vytříděný využitelný odpad bude nabízen k využití, nebezpečné druhy odpadů 
budou předávány oprávněným osobám k odstranění a směs vytříděného komunálního 
odpadu bude předávána k odstranění ve spalovně či na příslušné skládce komunálního 
odpadu, 

• Odpady z údržby a oprav jako jsou zářivky a výbojky, znečištěné obaly, apod., budou 
shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií. Tyto odpady budou 
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odstraňovány prostřednictvím servisních firem, které budou na základě smluvního 
vztahu provádět konkrétní údržbu. 

Způsob manipulace s odpady a jejich ukládání bude podrobně uvedeno v projektové 
dokumentaci. 

Všechny odpady budou zneškodňovány na základě smluv s organizacemi, které mají 
povolení k likvidaci odpadů charakteru O, N. Smlouvy budou předloženy při kolaudaci 
polyfunkčního domu. 

 
Odpady z výstavby  

Při výstavbě a stavebních úpravách budou dočasně vznikat odpady z použitých 
stavebních materiálů, z jejich obalů, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty a podobně. 
Seznam odpadů dle jejich katalogových čísel, které mohou vznikat během realizace stavby, je 
uveden v následující tabulce.  

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v 
aktuálním znění zákona a jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů 
vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb. v aktuálním  znění, a vyhláškou č.383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady zajištěno odstranění všech odpadů. Povinností původce 
odpadů je kromě správného nakládání s odpady podle požadavků zákona o odpadech a jeho 
prováděcích předpisů především jejich minimalizace.  

Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude možná během 
realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování 
jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby. 

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při stavebních pracích:  
 

Kód odpadu Kategorie 
odpadu 

Název druhu odpadu 

15 - ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, 
ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY 
JINAK NEURČENÉ 

15 01 - Obaly 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 O Plastové obaly 
15 01 03 O Dřevěné obaly 
15 01 04 O Kovové obaly 
17 - STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  
17 01 - Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 O Beton 
17 01 02 O Cihly 
17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 
17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

17 02 - Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 O Dřevo 
17 02 02 O Sklo 
17 01 03 O Plasty 
17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 
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Kód odpadu Kategorie 
odpadu 

Název druhu odpadu 

látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné 

17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 

03 01 
17 04 - Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01 O Měď, bronz, mosaz 
17 04 02 O Hliník 
17 04 05 O Železo a ocel 
17 04 07 O Směsné kovy 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 06 - Izolační materiály 
17 06 03 O Izolační materiály neobsahující nebezpečné 

látky 
17 09 - Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 03* N Jiné stavební a demoliční odpady 

obsahující nebezpečné látky 
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

20  KOMUNÁLNÍ ODPADY 
20 03  Ostatní komunální odpady 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 

Provozovatel musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a jeho 
prováděcích předpisů zajištěno odstranění všech odpadů. Povinností původce odpadů je 
kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích 
předpisů především jejich minimalizace.  

Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány 
na odpovídající místa dle charakteru odpadu. Shromažďovací místa a prostředky musejí být 
označena v souladu s požadavky vyhlášky.č. 383/2001 Sb. Pro shromažďování uvedených 
druhů odpadů je nutno zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo 
zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů 
odpadů.  
 
 
B.III.4.  OSTATNÍ VÝSTUPY 
 
hluk a vibrace 
a) hluk 
Stacionární zdroje hluku 

Zdroji hluku v bytových domech jsou především technická zařízení zajišťující chod 
domu – jeho vytápění, větrání (případně chlazení) a provoz výtahů a garáží. Projevuje se 
rovněž hluk garážových vrat a vlastních osobních automobilů, které zajíždějí na jednotlivá 
parkovací místa. 
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Veškerá vzduchotechnická zařízení budou navržena tak, aby ve větraných 
místnostech, v místnostech sousedících s těmito místnostmi i ve venkovním prostoru byly 
splněny limity Nařízení vlády 272/2011 Sb. pro denní i noční provoz. 

 
Zdroje TZB záměru:  

Navrhovaná zástavba záměru bude připojena na nové vedení inženýrských sítí 
zbudované v rámci výstavby etapy A – E.  

Vytápění objektů bude řešeno plynovými kotelnami v jednotlivých fázích, které budou 
situovány v 1.PP objektů 

Každá bloková kotelna bude opatřena dvojicí plynových kondenzačních kotlů vhodného 
výkonu.Jednotlivé kotle budou odkouřeny každý samostatnou spalinovou cestou nad střechu 
objektů. Dle potřeby bude možné osadit kouřovody tlumiči hluku spalin. 
Součástí vzduchotechniky objektů budou následující VZT zařízení. 
 
- VZT pro větrání koupelny a WC bytů: 

Odvod vzduchu bude zajištěn malými axiálními ventilátory, které budou osazeny ve 
větraných místnostech. Výfuk vzduchu bude vertikálními stoupačkami nad střechu objektů. 

 
- VZT pro větrání kuchyní: 

Větrání kuchyní bude přirozené, doplněné odsávacími digestořemi nad sporákem. Výfuk 
vzduchu bude vertikálními stoupačkami nad střechu objektů. 

 
- VZT pro větrání garáží: 

Systém větrání garáží bude podtlakový, s nuceným odvodem vzduchu. Větrací jednotky 
budou umístěny ve strojovně vzduchotechniky / parkingu v podzemních prostorách. Přívod 
vzduchu bude otvory z fasády resp. přes vjezdové rampy. Odvod vzduchu je předpokládán 
v každém objektu jednou odvodní větrací jednotkou s radiálním ventilátorem nad střechu 
objektu. Sání ventilátorů bude připojeno přes tlumiče hluku na potrubní rozvod s 
odtahovými vyústkami. 

 
- VZT pro větrání sklepů: 

Nucené větrání sklepů bude zabezpečeno přívodem upraveného venkovního 
vzduchu.Vzduch bude nasáván přímo z fasády a po úpravě přiveden do prostoru sklepů. 
Vzduch bude unikat přetlakem z větraných prostor do garáží. 
 

- VZT pro větrání chodeb: 

V objektu budou nuceně větrány chodby, kde není možnost přirozeného odvětrání okny. 
Systém větrání bude přetlakový, s nuceným přívodem vzduchu. Úpravu a distribuci 
vzduchu do větraného prostoru zajistí sestava umístěná na střeše objektu.  
 

- VZT pro větrání kotelny: 

Systém větrání kotelny bude přetlakový s nuceným přívodem vzduchu. Přívod vzduchu 
bude zajišťovat větrací jednotka instalovaná v prostoru kotelny a bude potrubním 
rozvodem přivádět vzduch do prostoru sání kotlů. 
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Odvod větracího vzduchu z kotelny bude přetlakem neuzavíratelným otvorem u stropu 
kotelny. 

V akustické studii jsou stanoveny zdroje hluku TZB související s provozem objektů záměru 
Nové Chabry – fáze F a G následujícím způsobem: 

• Vyústění VZT stoupaček hyg. zařízení na střeše jednotlivých objektů: LW,A = 45 
dB/vyústění (předpoklad: 6x na objektu A, A+, resp. 7x na objektu B,B+). 

• Vyústění VZT stoupaček kuchyňských digestoří na střeše jednotlivých objektů: LW,A = 
45 dB/vyústění (předpoklad: 6x na objektu A, A+, resp. 7x na objektu B,B+). 

• Vyústění odtahu vzduch z garáží:  LW,A = 55 dB/vyústění (předpoklad: 1x na každém 
objektu A, A+, B, B+). 

• Vyústění VZT pro větrání sklepů a kotelen na fasádě:  LW,A = 45 dB/vyústění 
(předpoklad: 3x na každém objektu A, A+, B, B+). 

• VZT jednotka pro větrání chodeb na střeše každého objektu: LW,A = 65 dB/jednotku 
(předpoklad: 1x na každém objektu A, A+, B, B+). 

• Vyústění komínu kotelny na střeše každého objektu: LW,A = 65 dB/vyústění 
(předpoklad: 1x na každém objektu A, A+, B, B+). 
Zamezení hluku od zdrojů TZB bude řešeno instalací tlumičů hluku do VZT tras, resp. 

odvodu spalin a zastíněním VZT jednotky (případně i chladících jednotek) na střechách 
objektů záměru. Detailní návrh akustických úprav bude zpracován v dalším stupni projektu – 
jedná se pouze o běžná technická opatření na zdrojích TZB. 

V této fázi projektu lze konstatovat, že dílčí hodnota LAeq,T od souběhu zdrojů TZB bude 
v chráněném venkovním prostoru staveb chráněné zástavby v oblasti v úrovni: <35 dB. 
Poznámka: 
Dílčí hodnoty LAeq,T pouze od dopravy na vjezdech a výjezdech do garáží záměru 
(vjezdy/výjezdy jsou mimo půdorys navrhovaných objektů) jsou v chráněném venkovním 
prostoru staveb stávající okolní zástavby a navrhované zástavby pod hygienickým limitem 
LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne  a pod 
hygienickým limitem LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci (i při uvažování intenzity 
dopravy v průběhu nejhlučnější jedné hodiny v noci v úrovni 10% celkové parkovací kapacity 
garáže). 

 

Dopravní zdroje hluku 
Intenzity dopravy vyvolané posuzovaným záměrem byly uvedeny v kapitole B.II.4 

tohoto oznámení 
Pro stanovení dopravy generované posuzovaným záměrem a pro určení zatížení 

příjezdových komunikací včetně nově realizovaného západního dopravního připojení byla 
Technickou správou komunikací (TSK ÚDI) v 10/2015 vypracována dopravní studie „Dopravně 
inženýrské podklady pro akci „Nové Chabry – fáze F a G“. 

Na základě těchto údajů byla firmou AKUSTPROJEKT s.r.o., Ing. Jiří Králíček, 
vypracována v 11/2015 akustická studie, v níž je podrobně na základě měření a modelových 
výpočtů vyhodnocen stávající stav dané lokality a jejího okolí, jsou zde definovány nové zdroje 
hluku související s posuzovaným záměrem a jsou vypočteny hladiny akustického tlaku z těchto 
zdrojů, a to pro stav realizace záměru, období výstavby a výhledové stavy: rok 2018 – 
realizace záměru a pro úplnou zástavbu daného území v souladu s platným územním plánem. 

Jsou zde rovněž navržena taková dopravní opatření, která zajistí, že v důsledku 
realizace záměru nedojde k navýšení hlukové zátěže u stávající obytné zástavby.v okolí 
vlastní lokality záměru ani na příjezdových komunikacích. Podmínkou je realizace západního 
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dopravního připojení společně s realizací posuzovaného záměru výstavby obytného souboru 
Nové Chabry. 

Pro stanovení dopravy generované posuzovaným záměrem a pro určení zatížení 
příjezdových komunikací včetně nově realizovaného západního dopravního připojení byla 
Technickou správou komunikací (TSK ÚDI) v 10/2015 vypracována dopravní studie „Dopravně 
inženýrské podklady pro akci „Nové Chabry – fáze F a G“. 

Vyhodnocení stávající hlukové zátěže z dopravy je uvedeno v části C. tohoto 
oznámení, vlivy záměru jsou pak zdokumentovány v části D. Celá akustická studie je v příloze 
tohoto oznámení v části H. 

 

Hluk ze stavební činnosti 
Hluk ze stavební činnosti související s  výstavbou plánovaného záměru Nové Chabry 

bude v chráněném venkovním prostoru okolní stávající obytné zástavby v oblasti stavby, 
včetně nové zástavby na pozemcích fází  A - E vyjádřen hodnotami LAeq,14h v úrovni, resp. pod 
hygienickým limitem 65 dB stanoveným  pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin pro stavební 
činnost.  

Výsledky výpočtu hluku z dopravy  a navržená opatření pro snížení hlukové zátěže 
okolí v době výstavby jsou uvedena v části D. tohoto oznámení. 

 
b) vibrace 

V bytových domech se zdroje vibrací nevyskytují, veškerá technická zařízení musí být 
v dobrém technickém stavu a uložena tak, a by nemohlo dojít k přenosu hluku a případného 
chvění do konstrukce domu. Jedná se především o ventilátory pro větrání garáží a osobní 
výtahy. 

 
 

B.III.5.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
záření radioaktivní, elektromagnetické 

 V bytových domech obytného souboru Nové Chabry nebudou instalována 
zařízení, která by byla zdroji radioaktivního nebo elektromagnetického záření. 
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

C.I.  VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK 
DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Cílem záměru je výstavba souboru bytových domů v oblasti Dolní Chabry-Beranov 
včetně nového západního dopravního napojení.  

Lokalita v širším kontextu sousedí s rozsáhlými obytnými čtvrtěmi s panelovou 
zástavbou (Kobylisy, Čimice) a územní plán v této návaznosti navrhuje její budoucí rozvoj 
převážně pro bydlení a potřebné vybavení. 

V místě není v současnosti dostatečná občanská vybavenost. Návrh nové obytné 
zástavby počítá s jejím adekvátním rozšířením. Východně od řešeného území je již v přípravě 
výstavba mateřské školy, obchodů a další vybavenosti. 

V rámci urbanistické studie je navrženo vytvoření nového centra nově vznikající 
zástavby části Dolních Chaber umístěného zhruba uprostřed řešeného území - s klub-kafé, 
dětskými hřišti a parkovou plochou. V urbanistické studii bylo navrženo a založeno 
urbanistické propojení nově vznikajícího a starého centra Dolních Chaber lineárním parkem, 
jež propojuje centra a současně vytvoří pěší promenádu se zelení a drobnou architekturou / 
dětské hřiště, hrací prvky…/ a tím vytváří novou rekreační osu obce. Nově navržené centrum 
v rámci záměru je počátkem této nové urbanistické osy. 

Záměr řeší výstavbu fází F a G obytného souboru Nové Chabry plně v souladu 
s platným územním plánem, přičemž nová výstavba bezprostředně navazuje na již realizované 
etapy A až E. 

Schopnost lokality snést zátěž výstavby navrženého záměru bez narušení trvalé 
udržitelnosti je nepochybná.  

Přírodní zdroje se na lokalitě navržené výstavby nenachází.  
Záměr není v bezprostředním  kontaktu s územním systémem ekologické stability 

krajiny ani nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.  
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí 

k předpokladu jejich existence. Nejedná se o lokalitu, která by z hlediska složek životního 
prostředí byla nadlimitně ovlivněnou lokalitou.  

 
Extrémní poměry v dotčeném území 

Žádné extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.  
Vlivům na životní prostředí je věnována maximální pozornost - v tomto oznámení jsou 

vlivy na všechny složky podrobně posouzeny. Veškeré závěry a podmínky vyplývající 
z provedených posudků a studií v rámci oznámení EIA budou zapracovány do připravované 
projektové dokumentace. 

Lze konstatovat, že daná lokalita je schopna snést zátěž realizace navrženého 
záměru bez narušení trvalé udržitelnosti.  

V následujících kapitolách jsou jednotlivé složky životního prostředí v daném území 
podrobněji popsány. 
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C.I.1.   Ekosystém 
Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou 

navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předávání informací, a které se vzájemně 
ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase. 

Ve vlastním řešeném území se nenachází žádné významné přírodní ekosystémy 
vyžadující ochranu. 

 

C.I.2.   Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako vzájemně propojená 

soustava přírodně blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Je tvořen biocentry 
a biokoridory a interakčními prvky. 

Ochranná pásma přírodních prvků (ÚSES, vodní zdroje) a prvků technické 
infrastruktury nebudou dotčena. 

Realizací záměru nedojde k narušení systému ekologické stability zásahem do 
některého z biocenter nebo biokoridorů.  

Územním plánem se takto vymezený systém stává závazným pro úroveň 
nadregionální, regionální a lokální. 
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ÚSES v zájmové oblasti – zájmová lokalita v červeném kroužku (výřez územního plánu 

sídelního útvaru hl. města Prahy - www.uppraha.cz) 
V širším okolí výstavby jsou vedeny regionální biokoridor R3/33 a R4/33 Trojská – 

Ládví lesní půda a ostatní plochy, regionální biokoridor R4/34 U Ďáblic – pole, regionální 
biocentrum R1/10 Ládví – rozsáhlá lesní celek, lokální biocentrum L1/73 Čimický háj II – 
část rozsáhlého lesního celku a lokální biocentrum L2/74 Šenovská – pole. 

Regionální biocentrum R1/10 Ládví (část přírodní památky, 500 m jižně od záměru) – 
rozsáhlý lesní celek s významnou geomorfologickou lokalitou – skalním útvarem vytvořeným 
příbojovou činností druhohorního moře. Mezi významné druhy porostů, které se zde vyskytují, 
patří dub letní, zimní, dub červený, lípa, buk, jasan, bříza, habr, smrk a modřín.  

Regionální biokoridory R3/33 a R4/33 Trojská – Ládví (část přírodního parku Drahaň – 
Troja) – lesní půda a ostatní plochy. Biokoridor je vymezen pod areálem Šutky, v Čimickém 
háji a ve zbytcích porostů mezi Čimickým a Ďáblickým hájem. Mezi významné porosty patří 
akát, jasan, buk, dub a lípa. 

Lokální biocentrum L1/73 Čimický háj II (cca 800 m od záměru) východní část 
rozsáhlého lesního celku s kvalitní druhovou skladbou. Mezi významné porosty patří dub 
červený, borovice lesní a černá, habr a bříza. 

vysvětlivky: R1 regionální biocentrum funkční, R3 regionální biokoridor funkční, R4 regionální 
biokoridor nefunkční, L1 lokální biocentrum funkční, L2 lokální biocentrum nefunkční 

Navrhovaný záměr tyto prvek ÚSES nikterak nenaruší. 

Žádná z Evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, která je součástí 
systému Natura 2000, se v okolí lokality posuzovaného záměru nevyskytuje. 
 

C.I.3.   Významné krajinné prvky (VKP) 
Podle § 3, odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen 

zákona) je významný krajinný prvek definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotná část krajiny, utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. 

http://www.uppraha.cz/�
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Významnými krajinnými prvky jsou zejména lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 
nivy. 

V místě záměru se nenachází žádný taxativně vyjmenovaný VKP dle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších novel, ani žádný registrovaný, 
resp. navržený k registraci. 

Nejbližším významným krajinným prvkem je lesní celek Ďáblického a Čimického 
háje. Severně, ve vzdálenosti přes 1 km, se nachází registrovaný VKP, a to skalní výchoz v 
Dolních Chabrech s výskytem křivatce českého. 
Rozloha: Čimický háj – 25 ha,  
Ďáblický háj – 62 ha  
Katastrální území: Bohnice, Ďáblice, Kobylisy 
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, modřín opadavý a lípa srdčitá 
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh 
Věk porostů: Nejvíce je zastoupena 4. a 6. věková třída (61 - 80 a 101 - 120 let) 
Lesní porosty: 81,32ha 
Nelesní plochy: 5,8ha 
Vlastník lesa: Hlavní město Praha  
Správce lesa: Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
Údržbu provádí: Lesy hl.m. Prahy 

Zajímavosti: 
Vrch Ládví 

Kopec vysoký 359 m n. m. je nejvyšším místem v severní části Prahy. Nachází se zde 
Ďáblická hvězdárna a krásná vyhlídka na Ďáblice a severní Čechy. Vrch Ládví se nazýval také 
Hledví. Původ těchto jmen se skrývá ve slově „hleděti“ nebo ve jménu slovanské bohyně Lady, 
které naši předkové na vrchu Ládví obětovali dary.  
Ďáblická hvězdárna 

Počátky Ďáblické hvězdárny sahají do roku 1952, kdy se v Ďáblicích konala úspěšná 
přednáška o vesmíru. Na základě tohoto úspěchu byl několika Ďáblickými občany založen 
hvězdářský kroužek. O dva roky později zahájili členové tohoto kroužku stavbu hvězdárny. 
Stavba probíhala svépomocí, byly dokonce použity zbylé panely ze stavby prvního panelového 
domu v Československu. Stavba hvězdárny s pozorovatelnou, přednáškovým sálem a 
knihovnou byla dokončena v roce 1956. Dalekohled se povedlo získat z depozitáře Národního 
technického muzea. Lidová hvězdárna byla v roce 1969 předána hvězdárně Praha – Petřín. 
Lesní školka v Čimickém háji 

Při východním okraji Čimického háje se nachází malá  
lesní školka. V Praze jsou takové školky tři, ty další dvě se nachází v Kunratickém lese 

a v Nebušicích. Ve školkách se pěstují dřeviny přímo určené k výsadbám v Praze.  
V současné době se pro výsadbu upřednostňují především původní druhy dřevin. Jsou 

to zejména dub letní a zimní, buk lesní, habr obecný, lípa srdčitá a jedle bělokorá.  
Ďáblická jezírka  

Na východním okraji Ďáblického háje leží několik zpola zatopených lůmků. Drobné 
vodní plochy jsou výjimečné výskytem velkého množství druhů živočichů a rostlin vázaných na 
vodní prostředí, z nichž mnohé jsou chráněné. V Ďáblických jezírkách se pravidelně vyskytují 
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chránění obojživelníci - čolek velký a čolek obecný. V okolí můžeme spatřit několik druhů 
vážek. Jezírka jsou také významnou lokalitou výskytu kosatce žlutého. 

 

C.I.4.   Zvláště chráněná území (ZCHÚ) 
Lokalita navrhované výstavby se nenachází na zvláště chráněném území ve smyslu 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území 
národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní 
památky, přírodní rezervace, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. Na území 
stavby se nenachází ložiska nerostných surovin a stavba neleží v chráněném ložiskovém 
území. 
Nejbližší chráněná území: 

Přímo v řešeném území se nenachází žádné ZCHÚ. 
Nejbližším zvláště chráněným územím je PP Ládví (cca 1,2 km JV směrem) a PP Čimické 
údolí (cca 1,5 km z. směrem). 

PP Ládví 
Rozloha: 0.62 ha 

Kategorie: přírodní památka 

Ochranné pásmo: ochranné pásmo vyhlášené 

Zřizovací předpis: vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP 

Přírodní památka Ládví se nachází v severním svahu vrchu Ládví, který je tvořen 
odolnými proterozoickými horninami – buližníky. Vrch Ládví tvořil v době druhohor před asi 98 
miliony let ostrov, o který se tříštil příboj moře, které se v té době rozlévalo až do oblasti 
Krkonoš. Příboj byl tak silný, že v tvrdých buližnících vyhlodal několik „kapes“, kde se 
usazovaly opracované valouny o velikosti pár centimetrů až několik metrů. 

Dvě takové „kapsy“ byly odhaleny těžbou buližníků v největším z místních lomů. Lomy 
byly založeny ve dvacátých letech 20. století a vytěžený materiál byl používán pro stavební 
účely a na výrobu štěrku. Zásoby buližníku na vrchu Ládví však nebyly poprvé těženy až ve 
dvacátém století, první stopy po těžbě totiž pocházejí už z pravěku. Řadu menších lůmků na 
severní a na severní a východní straně vrchu Ládví využívali pravěcí lovci pro výrobu 
trvanlivých pěstních klínů a dalších nástrojů. Zajímavé také je, že řada tmavých, dobře 
opracovaných valounů buližníku byla upravena na tzv. prubířské kameny, které ještě 
donedávna sloužily k posuzování ryzosti zlata v řadě zlatnictví. 

Jedna z nejlépe dochovaných ukázek činnosti příboje cenomansko - 
spodnoturonského moře na území našeho státu. Výskyt fosilií vzácných druhů foraminifer. 
Vzhledem k zamokření v dolní části lomu je území bohaté na ocasaté obojživelníky.  

V buližníkovém lomu založeném ve dvacátých letech 20. století je v západní stěně 
odkryta "kapsa" vzniklá v příbojovém srubu tvořeném buližníky během cenomansko-
spodnoturonské mořské transgrese. V té době tvořily buližníky ostrov ve svrchnokřídovém 
moři. Kapsa je vyplněna dobře opracovanými velkými valouny buližníku o průměru od několika 
centimetrů do 2 metrů. Mezerní hmotu tvoří světle šedé vápnité jílovce obsahující relativně 
hojnou fosilní mikrofaunu. Mělké rankerové půdy.  

Botanicky nepřináší Ládví nic mimořádného, zajímavá je snad přítomnost několika 
druhů ostřic a tuřic (t.třeslicovitá) a sítin. Na vlhkém dně lomu jsou z jara husté porosty 
pryskyřníku plazivého a orseje jarního s podbělem.  

Některé duhy teplomilného a lesního hmyzu, v zamokřené části lomu čolek obecný. Z 
motýlů je tu zajímavá přežívající populace zástupce píďalkovitých Lycia isabella, z ostatních 
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čeledí jsou zde zástupci můrovitých, okáčovitých Aphantopus hyperanthus, babočkovitých 
Araschnia levana a běláskovitých.  

Přírodní památka Ládví představuje starý lom ve smíšeném, převážně dubovém lese 
zvaném Ďáblický háj. Okraje lomu přecházejí plynule do okolního lesa. Na dně lomu stíno- a 
vlhkomilné křoviny vrba obecná, krušina olšová aj. Na horní hraně nad čelní stěnou roste i 
několik exemplářů vrby bílé. Součást lesoparku s možností četných vycházek a výuky přímo v 
terénu. Je třeba udržovat lomovou stěnu volnou.  

Cílem ochrany území je zachování ojedinělého dokladu o činnosti druhohorního moře, 
které v západní a východní stěně lomu zanechalo dvě příbojové kapsy, vyplněné různě 
velkými valouny. Pozoruhodná je zejména kapsa v západní stěně, kde kromě řady menších 
valounků uvázl i hladce opracovaný dvoumetrový balvan. Prostor mezi valouny je vyplněn 
bělošedým jílem, který vzácně obsahuje mikroskopické fosilie jednobuněčných živočichů – 
dírkovců, kteří byli součástí mořského planktonu. 

Dno lomu v PP Ládví tvoří zastíněný mokřad, zarůstaný vrbami, v podrostu s převahou 
ostřic, tuřic a sítin. Okolí PP Ládví tvoří smíšený les Ďáblického háje. V jeho podrostu můžeme 
na jaře obdivovat kvetoucí sasanky - hajní a pryskyřníkovitou, orsej jarní a lechu jarní. Na 
východním okraji Ďáblického háje leží několik zpola zatopených lůmků, kde se pravidelně 
vyskytují chránění obojživelníci - čolek velký a čolek obecný. 

 
PP Čimické údolí 
Kategorie ZCHU: přírodní památka  

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 5/1968 Sb. NVP 

Důvod ochrany: Zachování obnažených skalních výchozů s teplomilnými společenstvy rostlin 
a živočichů 

Katastrální území: Bohnice, Čimice (Praha 8) 

Rozloha: 10,8 ha 

Přírodní památka Čimické údolí se rozkládá v mělkém údolí Čimického potoka v 
místech, kde na povrch vystupují skalky, tvořené pevnými břidlicemi předprvohorního stáří. Ty 
byly později, ve čtvrtohorách, překryty štěrkopískovými usazeninami, které sem přinesla Vltava 
a které byly později opět erodovány vodou. Jejich zbytky lze na území najít dodnes. 

Území bylo člověkem osídleno už v době kamenné a postupně bylo využíváno 
převážně zemědělsky. Úrodnější části území s hlubšími půdami jako pole, zatímco svahy, 
skalní výchozy a údolní niva jako pastviny. Jižní svahy území byly v pozdější době přeměněny 
na sady a nejvýchodnější skalka byla na začátku dvacátého století využívána jako lom. 
Odtěžený kámen byl použit mimo jiné i na stavbu silnice spojující Chabry s Čimicemi. 

Hlavním cílem ochrany území je zachování teplomilných společenstev skal a skalních 
stepí, které vznikly a byly udržovány zemědělskou činností člověka a pastvou. Na skalách a v 
mělkých půdách kolem nich roste v teplomilných trávnících s kostřevou waliskou a žlábkovitou, 
řada vzácných rostlin jako je křivatec český, koniklec luční český, bělozářka liliovitá a 
modravec tenkokvětý. Na několika místech skalních výchozů pokrývá mělké půdy porost vřesu 
obecného. 

Kromě skalních výchozů, které jsou uměle udržovány ve stavu bezlesí, jsou v území 
místy rozšířeny přirozené lesní porosty s dubem zimním a javorem klenem. Na svazích pod 
skalami je běžný skalník obecný a hloh obecný. Velká část území však byla v minulosti 
zalesněna smrkem a zejména nepůvodním trnovníkem akátem, který na mnoha místech 
zredukoval druhovou pestrost bylinného patra. 
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Z významných a chráněných živočichů se v území vyskytuje řada teplomilných 
zástupců hmyzu, především mandelinky, nosatci a dřepčíci. V údolní nivě jsou častými hosty 
ropucha obecná a skokan hnědý stejně jako v nedalekém Kostoprtském rybníčku, kde lze 
zahlédnout i čolka obecného nebo užovku obojkovou. V území hnízdí i řada ptáků, z nichž za 
zmínku stojí šoupálek krátkoprstý, žluva hajní, linduška lesní, stehlík obecný a oba druhy 
budníčků 
 

C.I.5.   Území přírodních parků (PP) 
Území vyhlášených přírodních parků, jimiž se rozumí dle § 12, odst. 3 zákona č. 

114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, území s významnými soustředěnými estetickými a 
přírodními hodnotami.  

Takovéto území se v lokalitě dotčené záměrem ani v blízkém okolí nevyskytuje. 

Nejbližším přírodní parkem je přírodní park Draháň – Troja, který se rozkládá na 
pravém břehu Vltavy od Jabloňky po severní hranici Prahy. Zahrnuje část Trojské kotliny se 
strmými skalnatými srázy a přilehlá údolí (Draháňské, Čimické, Bohnické). Jde o území 
odpradávna osídlené, což dokládají dvě významná pravěká hradiště - Zámky a Na Farkách. 
Od středověku byla oblast přírodního parku z velké části pokryta vinicemi, což dokládají nejen 
mnohá viničné usedlosti, ale i řada pozůstatků vinic v terénu (a dvě dodnes dochované). 
Zejména část severozápadně od Troji je z tohoto pohledu dosud unikátně zachovaným 
fragmentem historické krajiny. Z přírodovědného hlediska jsou nejcennější skalnaté svahy a 
výchozy se společenstvy skalních stepí, teplomilných křovin a vřesovišť s řadou vzácných 
druhů rostlin a bezobratlých. V oblasti je též několik významných pramenišť (Haltýř, Černá 
rokle, Draháňská rokle). Na území přírodního parku se rozkládají zoologická a botanická 
zahrada. K přírodnímu parku bezprostředně přiléhají sídliště Severního Města.  

Zvláště chráněná území:  
Přírodní památka jabloňka, přírodní památka Trojská, přírodní památka Velká skála, přírodní 
památka Havránka, přírodní památka Salabka, přírodní rezervace Podhoří, přírodní památka 
Bohnické údolí, přírodní památka Čimické údolí, přírodní památka Zámky 
 
Památkově chráněné objekty:  

Zámeček Jabloňka, pomník Mistra Jana Husa v Tróji, usedlost Kazanka, dům č.p. 224 
v Tróji, památková zóna Rybáře, panský statek (č.p. 7) a domy č.p. 13 a 238 v osadě Rybáře, 
viniční domek č.p. 34 Pod Havránkou, kaple sv. Kláry s vinicí, Trojský zámek se zahradou, 
oranžérií a bývalou hospodou, bývalý panský mlýn v Troji, bývalý panský pivovar v Troji, Trója 
č.p. 35 (u vstupu do ZOO), Gočárovy domky v areálu ZOO, viniční sloup v ZOO, usedlost 
Černohouska v areálu ZOO, usedlost Salabka, usedlost Pazderka, usedlost Sklenářka, kaple 
sv. Václava, hradiště Na Farkách, památková zóna Staré Bohnice (pouze menší částí), 
hradiště Zámky 

 
 

C.I.6.   Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) – NATURA 
2000 

Natura 2000 
Navržené lokality Natury 2000, tj. „Návrh evropsky významných lokalit“ ani 

„Návrh ptačích oblastí“ se území pro výstavbu obytného souboru Nové Chabry netýkají.  
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Tato skutečnost je doložena Stanoviskem orgánu ochrany přírody – Odborem životního 
prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 12.2.2015, SZn.S-MHMP-
0147904/2015/1/OZP/VI Ing. Václová 

V tomto stanovisku k záměru „Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G“ je uvedeno: 
Odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OZP MHMP), jako orgán 

ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení záměru „Nové 
Chabry, fáze F + G, parc.č. 1374/36, 1374/42, 1374/133, 1374/32, 1374/138, 1374/193, 
1374/146, 1374/148, 1374/144, 1374/143, 1374/37, 1374/141, 1374/60, 1374/139, 1374/134, 
1374/135, 1374/151, 1374/40, 1374/44, 1374/136, 1374/140, 1374/31, 1374/137,“ doručeného 
dne 28.1.2015 vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: 

Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani 
ptačí oblasti.  

Odůvodnění: Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné 
lokality (dále jen EVL) ani ptačí oblasti. Záměr nezasahuje na území žádné EVL ani ptačí 
oblasti, rovněž v okolí se nenacházejí EVL ani ptačí oblasti, které by mohly být s ohledem na 
charakter záměru významně ovlivněny. Nejbližší EVL od navrhovaného záměru je EVL 
Havránka a Salabka, která je od záměru vzdálena vzdušnou čarou cca 2,8 km. Jedná se o 
nejznámější a plošně jedny z nejrozsáhlejších suchých vřesovišť ve středních Čechách, která 
jsou předmětem ochrany v této EVL. Ohrožení všech suchých vřesovišť spočívá v zarůstání 
konkurenčně silnými travami, kterým vyhovuje akumulace dusíku v půdě, absence pastvy či 
vypalování.  

Uvedený záměr nemůže změnit přírodní podmínky na území EVL. Nemá vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry. 

Záměrem nebude ovlivněna ani žádná ptačí lokalita, na území hlavního města se tyto 
lokality nenacházejí. 

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

Celé stanovisko je uvedeno v přílohách tohoto oznámení v části H. 
 

 

C.I.7.   Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Zájmové území určené pro výstavbu obytného souboru Nové Chabry neleží na území 

Pražské památkové rezervace. Nenachází se v ani ochranném pásmu této památkové 
rezervace vyhlášené rozhodnutím bývalého odboru kultury NVP cj. Kul/5-932/81 ze dne 
19.5.1981 a jeho doplňkem ze dne 9.7.1981. Území neleží v památkové zóně vyhlášené 
vyhláškou HMP c. 10/1993 Sb., o prohlášení části území hl. m. Prahy za památkové zóny a o 
určení podmínek jejich ochrany. 

Podle dostupných údajů nejsou na plochách budoucí výstavby bytových domů v lokalitě 
Beranov - Dolní Chabry evidovány žádné architektonické ani historické památky. Na území 
Městské části Praha - Dolní Chabry se nachází množství hodnotných památek, z nichž většina 
má příměstský charakter (venkovské usedlosti, statky, vily, atd.). Nejbližší nemovitá kulturní 
památka, kostel Stětí svatého Jana Křtitele, se nachází přibližně 500 m severně od hranice 
posuzovaného území. V zájmovém území nejsou evidovány archeologické lokality ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Archeologické nálezy nejsou v území budoucí výstavby známy a s ohledem na dřívější 
využití území ani nejsou archeologické nálezy v dotčeném území pravděpodobné. 
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C.I.8.   Území hustě zalidněná 
Dolní Chabry jsou katastrálním územím Prahy, tvořícím území městské části Praha-

Dolní Chabry v městském obvodu Praha 8. Je zde evidováno 66 ulic, 1089 adres a žije zde 
téměř čtyři tisíce obyvatel ke 31.12.2014 zde bylo trvale registrováno 3 955 obyvatel).  

Při katastrální výměře 4,99 km2 je průměrná hustota obyvatel 793 obyvatel/km2 
Dolní Chabry zahrnují celé původní Chabry, které byly od poloviny 16. století tvořeny 

dvěma osadami. Dolní Chabry měly centrum v okolí Bíleneckého náměstí a ulice Na Dolíku, 
Horní Chabry u dnešního Hrušovanského náměstí, původně návsi obklopené velkými 
usedlostmi, a ulic Na pěšině a Kobyliská. Do roku 1951 patřila do chaberského katastrálního 
území i část dnešních Kobylis, včetně závěrečného úseku tramvajové tratě u vozovny 
Kobylisy. 

Dolní Chabry sousedí na západě s Čimicemi, na jihu s Kobylisy, na východě s 
Ďáblicemi a s Březiněvsí; na severu pak s obcí Zdiby a její částí Brnky. 

Dolní Chabry se nacházejí po obou stranách frekventované Ústecké ulice, dříve 
takzvané rumburské silnice z Prahy na sever, poté silnice I/8, dnes pražského pokračování 
silnice II/608. Silnice přes Ďáblice spojuje Chabry s nádražím, které v Čakovicích stojí od roku 
1872. 

 

C.I.9.   Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 
Akustická situace 
Na základě měření hluku a modelových výpočtů akustické situace provedených v 

zájmovém území v rámci zpracování tohoto oznámení lze konstatovat, že vlastní lokalita 
určená pro výstavbu bytových domů je relativně klidná, protože je od největších dopravních 
zdrojů hluku, zejména Ústecké ulice, dostatečně vzdálena a odstíněna stávající zástavbou. 

V případě chráněných objektů situovaných podél hlavních komunikací (Ústecká, 
Kobyliská, Spořická, K Ládví, Žernosecká a Horňátecká) se pohybují naměřené ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku v některých případech na hranici přípustných hygienických limitů. 

Znečištění ovzduší 
Z hlediska kvality ovzduší lze konstatovat, že stávající imisní zátěž předmětné lokality 

lze hodnotit jako mírně znečistěnou. Podle výsledku modelování kvality ovzduší zde nedochází 
k překračování imisních limitů s výjimkou benzo(a)pyrenu. 

Tato skutečnost je doložena údaji o stávajícím imisním zatížení, které jsou uvedeny 
v rozptylové studii a zrekapitulovány v kapitole C.II.1. Vyplývá z nich, že v daném území 
nedochází k překračování přípustných limitů u žádné ze sledovaných znečisťujících látek. 
Okolí závodu není obtěžováno ani čichově postižitelnými pachovými látkami. 

 Stávající hodnocení kvality ovzduší je uvedeno v kapitole C.II.1. 
 Staveniště pro realizaci záměru je v souladu s územním plánem.  

V zájmovém území se neuvažuje s těžbou ložisek nerostných surovin, která by 
omezovala realizaci daného záměru. 

 

C.I.10.  Staré ekologické zátěže 
V zájmovém území pro realizaci záměru nebyly až dosud evidovány žádné staré 

ekologické zátěže (evidence SEZ, MŽP). Protože zájmové území bylo v minulosti využíváno 
jako stavební dvůr pro stavby blízkých sídlišť a také pro navážky materiálu z výkopu a 
stavebního odpadu, nelze zcela vyloučit bodovou lokální kontaminaci těchto navážek. 



Oznámení záměru podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 56 

Nicméně, na základě dostupných informací o způsobu využívání pozemku se v zájmovém 
území žádná významná kontaminace nepředpokládá.  

V kapitole C.II.4 je shrnuta analýza rizik kontaminace daného území. Vyplývá z ní 
následující: 

V zájmovém území v Dolních Chabrech (prostor bývalé pískovny) vychází doporučení 
opatření z následujících faktů: 

• V zájmovém území byla zjištěna málo rozsáhlá a co do koncentrace poměrné nízká 
úroveň znečištění nesaturované zóny horninového prostředí, způsobené ropnými 
látkami (RL), stanovenými jako C10 – C40, PAU a některých TK (Cd, Cu, Ni a Pb). Pb. 

• Na lokalitě netrvá dotace znečištění do nesaturované zóny, velmi omezené je i 
případné šíření kontaminantů z nesaturované do saturované zóny horninového 
prostředí. Celkový pohyb kontaminantů lze hodnotit jako minimální, až zanedbatelný. 

Na lokalitě nebylo zjištěno znečištění podzemních vod. Výskyt souvislého zvodnění 
nebyl ověřen. 

 

C.I.11.  Extrémní poměry v dotčeném území 
Extrémní poměry v zájmové lokalitě nebyly zjištěny. 
 
 

C.II. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
Návrh obytného souboru fází F+G navazuje na již povolené fáze A,B,C,D,E. Jedná se 

tedy o dostavbu již realizované výstavby obytného souboru, která je plně v souladu s platným 
územním plánem.hlavního města Prahy. 

V rámci řešeného území jsou územním plánem definovány tyto funkční plochy:  

• plocha OV (D) – území všeobecně obytné s kódem míry využití území D, 
výměra  plochy OV dle UP 42 960 m2, 

• plocha OB (D) – území čistě obytné s kódem míry využití území D, plocha OB-
D 43 862 m2 – 9 586 m2 = 34 276 m2  
Záměrem investora ve fázích F a G je výstavba areálu „Obytný soubor Nové 

Chabry – fáze F a G“ včetně jednopodlažního objektu park-kafé. 

Součástí záměru je i návrh nového napojení západní části obytného souboru na 
ulici K Ládví v Praze 8. 

Navržené objekty budou sloužit k bydlení a částečně pro občanskou vybavenost. 
Východně od řešeného území je již v přípravě výstavba mateřské školy, obchodů a další 
vybavenosti. 

Lokalita se nachází na okraji městské části Dolní Chabry. Navazující území je 
zastavěno hlavně zástavbou rodinných domů. Stávající historické centrum Dolních Chaber 
je vzdáleno cca 0,65 km vzdušnou čarou. V těsné blízkosti území, na jeho východní 
straně je stávající zástavba rodinných domů (podél ulice Kobyliská) a na jižní straně z části 
výrobní a skladové areály a z části nevyužívané pozemky. Část plochy je zpevněna, v části 
jsou dočasné výkopy zeminy, území je možné charakterizovat jako brownfield.  
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Schopnost lokality snést zátěž realizace navrženého záměru bez narušení trvalé 

udržitelnosti je nepochybná.  
Stavba nemá vliv na prvky ÚSES, ZCHÚ, VKP ani na systém Natura 2000. Žádné 

limity území nejsou v rozporu s navrženou stavbou.  
Záměr svým charakterem provozu nepřekračuje stávající povolené hladiny hluku ani 

imisní limity v řešené lokalitě.  
Stavba neomezuje okolní budovy ve využití a funkci. Z hlediska emisí a hluku budou 

provedena opatření, popsaná v tomto oznámení, která prokazatelně zajistí splnění zákonných 
limitů imisních koncentrací a hluku. 

Lokalita navrhované výstavby není v současné době nadlimitně zatížena a příspěvek 
záměru nezpůsobí překročení přípustných limitů pro ochranu životního prostředí a zdraví 
obyvatel.  
 
 
C.II.1   Ovzduší a klima 
1) Klima                                                                                             

 Dle klimatických oblastí je zkoumané území zařazeno do mírně teplé oblasti T2. Oblast 
se vyznačuje méně než padesáti letními dny v roce s průměrnou červencovou teplotou 
přesahující 15°C. Klimatické a terénní znaky oblasti jsou vymezeny průměrnou lednovou 
teplotou nad – 3°C, pouze ojediněle do – 4°C. Další klimatické charakteristiky zájmového 
území jsou uvedeny v následující tabulce. 
Klimatické charakteristiky oblasti MT11 (dle Quitta 1971) 

Klimatická oblast T2, mírně teplá 
Počet letních dnů 50 - 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10⁰C a více 160 - 170 
Počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100 
Průměrná teplota v červenci 18 – 19 ⁰C 
Průměrná teplota v dubnu 8 – 9 ⁰C 
Průměrná teplota v říjnu 7 – 9 ⁰C  
Průměrná teplota v lednu -2 až -3 ⁰C 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 – 400 mm 
Srážkový úhrn v zimním období 200 – 300 mm 
Počet dnů zamračených 120 – 140 
Počet dnů jasných 40 – 50 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50 
Počet mrazových dnů 110 – 130 

 
2) Kvalita ovzduší 
Přípustné úrovně znečištění (imisní limity a cílové imisní limity) 

Imisní limity a cílové imisní limity jsou dány přílohou č. 1 zákona 201/2012 Sb., 
zákonem o ovzduší. Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné 
znečišťující látky se vztahují na standardní podmínky (objem přepočtený na teplotu 293,15 K a 
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normální tlak 101,325 kPa). U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná 
o aritmetické průměry. 

1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a přípustné četnosti jejich překročení  

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost 
překročení 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 μg.m-3 24 

Oxid siřičitý 24 hodin 125 μg.m-3 3 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 μg.m-3 18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 μg.m-3 - 

Oxid uhelnatý max. denní osmihodinový 
průměr (1) 10 mg.m-3 - 

Benzen 1 kalendářní rok 5 μg.m-3 - 

PM10 24 hodin 50 μg.m-3 35 

PM10 1 kalendářní rok 40 μg.m-3 - 

PM2,5 1 kalendářní rok 25 μg.m-3 - 

Olovo 1 kalendářní rok 0,5 μg.m-3 - 

Poznámka 

(1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením 
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných 
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, tj. první 
výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 
01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 
24:00.  

2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 

Znečišťující 
látka Doba průměrování Imisní limit 

Oxid siřičitý kalendářní rok a zimní období (1. října – 31. 
března) 20 μg.m-3 

Oxidy dusíku 1 kalendářní rok 30 μg.m-3 

3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro 
ochranu zdraví lidí 

 

Znečišťující 
látka Doba průměrování Cílový imisní 

limit 

Arsen 1 kalendářní rok 6 ng.m-3 

Kadmium 1 kalendářní rok 5 ng.m-3 

Nikl 1 kalendářní rok 20 ng.m-3 

Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng.m-3 
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4. Imisní limity pro troposférický ozon 

Poznámky: 

(1) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky;  

(2) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením 
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných 
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, tj. první 
výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 
01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 
24:00 hodin; 

(3) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let. 

(4) Pro účely tohoto zákona AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací 
větší než 80 μg.m-3 (=40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím pouze 
hodinových hodnot změřených každý dne mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený 
z hodinových hodnot v letním období (1. května – 31. července). 

5. Imisní limity pro troposférický ozon 

Charakteristiky kvality ovzduší: 

LH – limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na vědeckém základě 
s cílem odvrátit, předejít nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví nebo životní 
prostředí jako celek, který musí být dosažen v daném období a nesmí být překračován jinak, 
než je stanoveno. Je to pevná hodnota přípustné úrovně znečištění ovzduší, která nesmí být 
překračována o více než je mez tolerance (MT), vyjádřená jako podíl imisního limitu v 
procentech, o který může být tento limit v období stanoveném zákonem o ovzduší (po jeho 
vydání) a jeho prováděcími předpisy, překročen. 

MT – mez tolerance představuje procento imisního limitu, o které může být překročen 
za podmínek stanovených směrnicí 96/62/EC a směrnicemi souvisejícími.  

 
Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v předmětné lokalitě – imisní charakteristiky 
území 

Vyhodnocení kvality ovzduší v dané lokalitě bylo provedeno na základě více zdrojů. 
Níže uvedené údaje jsou převzaty z rozptylové studie vypracované v rámci tohoto oznámení. 
Rozptylová studie je v plném rozsahu včetně všech grafických výstupů uvedena v příloze 
tohoto oznámení. 

Účel vyhlášení Doba průměrování Cílový imisní 
limit 

Maximální 
počet 

překročení 
Ochrana zdraví 

lidí (1) 
max. denní osmihodinový průměr 

(2) 120 μg.m-3 25 

Ochrana vegetace 
(3) AOT40 (4) 18000 μg.m-3.h 0 

Účel vyhlášení Doba průměrování Cílový imisní limit 

Ochrana zdraví lidí max. denní osmihodinový průměr 120 μg.m-3 

Ochrana vegetace AOT40 6000 μg.m-3.h 
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1. vyhodnocení imisního zatížení škodlivinami na základě dat Automatizovaného 
imisního monitoringu 
 

Nejbližší měřící stanice AIM od uvažovaného záměru se nachází v lokalitě Praha 8 - 
Kobylisy. Hodnoty zde uvedené slouží pouze k dokreslení celkové imisní situace v okolí 
záměru na příkladu imisního zatížení v okolí nejbližší měřící stanice AIM.  

 
Stanice: AKOB 
umístění:  Praha 8 - Kobylisy 
data:    za rok 2014 
typ stanice:  pozaďová 
reprezent. dat:  okrskové měřítko (0,5 až 4 km) 
typ měř. programu: automatizovaný měřící program 
vzdálenost od záměru: cca 2,5 km 

 
 
Naměřené hodnoty: 
 

• oxid dusičitý (NO2) - maximální hodinová koncentrace – 120,3 µg/m3, imisní limit (IL) 
200 µg/m3  

   - četnost překročení IL – 0 případů/rok 
   - MV 19 – 90,7 µg/m3, IL nestanoven 
   - průměrná roční koncentrace 24,3 µg/m3, IL 40 µg/m3  

• částice PM10  - maximální denní koncentrace – 74,3 µg/m3, imisní limit (IL) 50 
   - četnost překročení IL – 9 případů/rok 
   - průměrná roční koncentrace 21,6 µg/m3, IL 40 µg/m3  

- částice PM2,5, benzen, benzo(a)pyren - neměřeno  

Dle hodnot naměřených na výše uvedené měřící stanici lze vyhodnotit imisní zatížení 
lokality sledovanými škodlivinami jako mírně znečištěné. Imisní limit pro průměrné denní 
koncentrace PM10 je zde překračován, avšak maximální povolená četnosti překročení tohoto 
limitu zde překročena nebyla. Imisní limity ostatních sledovaných škodlivin byly v této lokalitě 
v roce 2014 splňovány. Měření nebylo prováděné přímo v předmětné lokalitě záměru, ale 
v lokalitě vzdálenější.  

V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty na měřící stanici AKOB v letech 
2010-2014 Naměřené hodnoty jsou srovnány s hodnotou imisního limitu a výsledky jsou 
doplněny o průměrnou a střední hodnotu naměřených koncentrací. 
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Naměřené hodnoty na měřící stanici AKOB (praha 8 – Kobylisy) v letech 2010-2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 limit průměr medián 

NO2 roční koncentrace 

[µ
g/

m
3 ] 

25,5 23,8 23,3 22,3 24,3 40 23,8 23,8 

NO2 maximální hod. koncentrace 123,0 116,7 124,3 121,9 120,3 200 121,2 121,9 

NO2 četnost překroč. max. hod. konc.* 23,0 21,8 20,3 19,8 21,6 40 21,3 21,6 

PM10 roční koncentrace 23 21 13 13 9 35 16 13 

PM10 četnost překroč. denní konc. ** 25,5 23,8 23,3 22,3 24,3 40 23,8 23,8 

PM2,5 roční koncentrace 123,0 116,7 124,3 121,9 120,3 200 121,2 121,9 

Dle výše uvedených naměřených dat lze hodnotit stávající imisní situaci v předmětné 
lokalitě jako mírně znečištěnou. Imisní limit pro průměrné denní koncentrace PM10 je zde 
překračován, maximální povolený počet překročení tohoto limitu za rok zde byl v uvedeném 
období splňován. Imisní limity ostatních sledovaných škodliviny zde byly v  období 2010 – 
2014 splňovány. Měření nebylo prováděné přímo v předmětné lokalitě záměru, ale v lokalitě 
vzdálenější.  

 
2. vyhodnocení imisního zatížení na základě dat Atlasu životního prostředí v Praze 

K vyhodnocení stávající imisní zátěže v lokalitě lze využít údaje Atlasu životního prostředí 
v Praze veřejně dostupném na geoportále, (http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-
prostredi). Atlas obsahuje kromě imisních map průměrných ročních a krátkodobých (denní, 
hodinové) koncentrací znečištění ovzduší vybranými polutanty také výsledky modelování 
kvality ovzduší v pravidelné síti výpočtových bodů. Data prezentují stav v roce 2013.  
Vybrané body v okolí záměru a náhled výstupních dat  

 
 

Výběr z tabulky výstupných dat pro vybrané referenční body  

Číslo bodu 10596 10597 10598 10707 10708 
NO2 - prům. roční koncentrace [µg/m3] 18,415 18,678 19,119 18,448 18,798 

NO2 - max. hod. koncentrace [µg/m3] 88,683 91,469 91,35 82,448 79,799 

NO2 - četnost překroč. limitu hod. 
koncentrace [% hod. z roku] 0 0 0 0 0 

Benzen - prům. roční koncentrace [µg/m3] 0,354 0,373 0,451 0,357 0,399 
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Benzen - max. hod. koncentrace 1,959 2,352 2,822 1,784 2,206 

PM10 - prům. roční koncentrace 25,086 25,732 25,112 25,395 25,422 

PM10 - max. denní koncentrace 168,26 165,548 172,697 163,329 169,754 

PM10 - četnost překroč. limitu denní 
koncentrace [% hod. z roku] 6,3 6,85 6,58 6,58 6,58 

PM2,5 - prům. roční koncentrace [µg/m3] 13,633 13,879 13,791 13,754 13,828 

Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 se v lokalitě pohybují na úrovni do 
19,2 µg/m3. IL je 40 µg/m3. Za stávajícího stavu představuje imisní zátěž v lokalitě 48 % 
imisního limitu. Maximální hodinové koncentrace téže škodliviny se pohybují na úrovni do 
91,5 µg/m3, imisní limit je 200 µg/m3 s povolenou dobou překročení imisního limitu na úrovni 
18 hodin za rok. Modelovým výpočtem ATEM byla vyhodnocena četnost překročení imisního 
limitu na úrovni 0 %. 

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 se v lokalitě pohybují na úrovni do 
25,7 µg/m3. IL je 40 µg/m3. Za stávajícího stavu představuje imisní zátěž v lokalitě 64 % 
imisního limitu. Maximální 24-hodinové koncentrace téže škodliviny se pohybují na úrovni do 
172,7 µg/m3, imisní limit je 50 µg/m3 s povolenou dobou překročení imisního limitu na úrovni 
35 dnů za rok. Modelovým výpočtem ATEM byla vyhodnocena četnost překročení imisního 
limitu na úrovni 6,85 %. Což odpovídá 25 dnům za rok. Průměrné roční koncentrace PM2,5 se 
pohybují na úrovni do 13,9 µg/m3. Imisní limit je 25 µg/m3.  

Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen se v lokalitě pohybují na úrovni do 
0,451 µg/m3. IL je 5 µg/m3. Za stávajícího stavu představuje imisní zátěž v lokalitě 9 % 
imisního limitu. Maximální hodinové koncentrace téže škodliviny se pohybují na úrovni do 
2,82 µg/m3, imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. 

Mapy s izoliniemi znečisťujících látek (oxid dusičitý – NO2)  
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Mapy s izoliniemi znečisťujících látek (suspendované částice – PM10)  

 

Mapy s izoliniemi znečisťujících látek (benzen  

 
 
3. Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší: 

Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě §11 bod 6 zákona 
201/2012 Sb., „K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle 
odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za 
předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny 
zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup“.  

Vymezení oblastí OZKO (Oblastí zhoršené kvality ovzduší) bylo provedeno graficky 
a je patrno z následujících obrázků. 
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• NO2  - oxid dusičitý 

 
Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 jsou uvedeny na obrázku výše. Nejvyšší 

takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 23,7 µg/m3, tedy na 
úrovni 59,3 % imisního limitu. Pro maximální hodinové koncentrace nejsou takto hodnoty 
stanoveny.  

 
• PM10  - poletavý prach pod 10 µm 

 
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 jsou uvedeny na obrázku výše. Nejvyšší 

takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 25,1 µg/m3. Tedy na 
úrovni cca 62,8 % imisního limitu. 
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36. nejvyšší vypočtená koncentrace by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot 
nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu 
dosahují hodnot na úrovni 45,5 µg/m3. 

 
• PM2,5  - poletavý prach pod 2,5 µm 

 

•  

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 jsou uvedeny na obrázku výše. Nejvyšší 
takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 16,6 µg/m3. Tedy na 
úrovni cca 66,4 % imisního limitu. 
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• benzen 
 

 

Průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu jsou uvedeny na obrázku výše. Imisní 
limit pro tuto škodlivinu je 5 µg/m3. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné 
lokalitě pohybují na úrovni 1,4 µg/m3. Tedy na úrovni cca 28 % imisního limitu.  
 

• BaP – benzo(a)pyren 
 

  

Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP jsou uvedeny na obrázku výše. Imisní limit 
pro tuto škodlivinu je 1 ng/m3. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě 
pohybují na úrovni 1,08 ng/m3. Tedy na úrovni cca 108 % imisního limitu.  
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• SO2  - oxid siřičitý 
 

 
4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot 
nejvýše 125 µg/m3. Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu 
dosahují hodnot na úrovni 22,3 µg/m3. 
 
 
Závěrečné shrnutí imisní situace v posuzované lokalitě 
Automatizovaný imisní monitoring 

Dle hodnot naměřených na výše uvedené měřící stanici lze vyhodnotit imisní zatížení 
lokality sledovanými škodlivinami jako mírně znečištěné. Imisní limit pro průměrné denní 
koncentrace PM10 je zde překračován, avšak maximální povolená četnosti překročení tohoto 
limitu zde překročena nebyla. Imisní limity ostatních sledovaných škodlivin byly v této lokalitě 
v roce 2014 splňovány. Měření nebylo prováděné přímo v předmětné lokalitě záměru, ale 
v lokalitě vzdálenější.  

Imisní zatížení na základě dat Atlasu životního prostředí v Praze  
Stávající imisní zátěž předmětné lokality na základě dat Atlasu životního prostředí 

v Praze lze hodnotit jako mírně znečistěnou. Podle výsledku modelování kvality ovzduší zde 
nedochází k překračování imisních limitů. 

Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 se v lokalitě pohybují na úrovni do 
19,2 µg/m3. IL je 40 µg/m3. Za stávajícího stavu představuje imisní zátěž v lokalitě 48 % 
imisního limitu. Maximální hodinové koncentrace téže škodliviny se pohybují na úrovni do 
91,5 µg/m3, imisní limit je 200 µg/m3 s povolenou dobou překročení imisního limitu na úrovni 
18 hodin za rok. Modelovým výpočtem ATEM byla vyhodnocena četnost překročení imisního 
limitu na úrovni 0 %. 

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 se v lokalitě pohybují na úrovni do 
25,7 µg/m3. IL je 40 µg/m3. Za stávajícího stavu představuje imisní zátěž v lokalitě 64 % 
imisního limitu. Maximální 24-hodinové koncentrace téže škodliviny se pohybují na úrovni do 
172,7 µg/m3, imisní limit je 50 µg/m3 s povolenou dobou překročení imisního limitu na úrovni 
35 dnů za rok. Modelovým výpočtem ATEM byla vyhodnocena četnost překročení imisního 
limitu na úrovni 6,85 %. Což odpovídá 25 dnům za rok. Průměrné roční koncentrace PM2,5 se 
pohybují na úrovni do 13,9 µg/m3. Imisní limit je 25 µg/m3.  
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Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen se v lokalitě pohybují na úrovni do 
0,451 µg/m3. IL je 5 µg/m3. Za stávajícího stavu představuje imisní zátěž v lokalitě 9 % 
imisního limitu. Maximální hodinové koncentrace téže škodliviny se pohybují na úrovni do 
2,82 µg/m3, imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. 

Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší 
Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě §11 bod 6 zákona 

201/2012 Sb., „K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle 
odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za 
předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny 
zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup“.  

Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 jsou uvedeny výše. Nejvyšší takto 
stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 23,7 µg/m3. Tedy na 
59,3 % imisního limitu. Pro maximální hodinové koncentrace nejsou takto hodnoty stanoveny.  

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 jsou uvedeny na výše. Nejvyšší takto 
stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 25,1 µg/m3. Tedy na úrovni 
cca 62,8 % imisního limitu. 

36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla pro vymezení 
OZKO dosahovat hodnot nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro 
vyhodnocení stávajícího stavu dosahují hodnot na úrovni 45,5 µg/m3. 

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 jsou uvedeny výše. Nejvyšší takto 
stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 16,6 µg/m3. Tedy na úrovni 
cca 66,4 % imisního limitu. 

Průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu jsou uvedeny výše. Imisní limit pro tuto 
škodlivinu je 5 µg/m3. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují 
na úrovni 1,4 µg/m3. Tedy na úrovni cca 28 % imisního limitu.  

Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP jsou uvedeny na výše. Imisní limit pro tuto 
škodlivinu je 1 ng/m3. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují 
na úrovni 1,08 ng/m3. Tedy na úrovni cca 108 % imisního limitu.  

4. nejvyšší vypočtená koncentrace by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot 
nejvýše 125 µg/m3. Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu 
dosahují hodnot na úrovni 22,3 µg/m3. 

Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit 
imisní zatížení lokality jako znečistěné. Imisní limit pro benzo(a)pyren je zde překračován, 
imisní limity pro ostatní vyhodnocované škodliviny jsou v této lokalitě splňovány.  

 

C.II.2    Voda 
Hydrograficky přísluší zájmové území k povodí Labe a jeho dílčímu povodí číslo 1-12-

02 Vltava od Rokytky po ústí.  
Dle detailnějšího členění se území nachází v hydrologickém povodí číslo 1-12-02 -008 

Vltava od Drahaňského potoka. Drahaňský potok teče z Dolních Chaber Drahaňským údolím, 
kde tvoří severní hranici Prahy až k soutoku s Vltavou. 

Drahaňský potok není v zájmovém území významným vodním tokem ve smyslu 
vyhlášky Ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví seznam 
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. 

 



Oznámení záměru podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 69 

Drahaňský potok 
Délka toku: 4 km 
Plocha povodí: 6,7 km2  
Hydrologické pořadí toku:  1-12-02-008 
Přítoky: Luční potok, bezejmenný přítok DRP3P, bezejmenný přítok 
Správce toku: Hlavní město Praha zastoupené organizací Lesy hl. m. Prahy 
Zajišťování a financování správy toku: Odbor ochrany prostředí MHMP 
Údržba toku ve správě hl. m. Prahy: Lesy hl.m. Prahy 

Drahaňský potok pramení v obci Dolní Chabry, resp. požární nádrží v horní části obce. 
Celková délka toku je 4,0 km, plocha toku je o celkové výměře 6, 593 km2 a je pravobřežním 
přítokem Vltavy. Průměrný sklon povodí je 21,2 %. 

Charakteristika povodí 
Povodí Drahaňského potoka má směr východ – západ při severním okraji Prahy. 

Široké údolí s intravilánem obce Dolní Chabry navazuje v západní části na úzkou Drahaňskou 
rokli. Ta, se stále se zužující údolnicí, končí po 1,5 km zaústěním do hlavní údolnice Vltavy. 
Od Ďáblického háje terén směrem k severu až severozápadu postupně klesá z nadmořské 
výšky cca 320 – 330 m.n.m. do centrální části Dolních Chaber a dále do údolí, které pokračuje 
do Drahaňského údolí. Podél Drahaňského potoka klesá terén až k Vltavě s nadmořskou 
výškou 170 m.n.m. Na okraji zájmového území terén od údolních poloh stoupá k hranici 
rozvodí do nadmořské výšky 300 – 305 m.n.m. 

Fauna a flóra 
Vegetace celé horní části toku Drahaňského potoka (až po čistírnu odpadních vod) 

představuje náhradní, druhotnou vegetaci, tvořenou převážně ruderálními, zvláště nitrofilními 
druhy, popř. druhy se širokou ekologickou amplitudou, které mohou rovněž osídlovat ruderální 
stanoviště. Rozsáhlé porosty dominantní kopřivy dvoudomé a doprovodných druhů nelze 
považovat za zbylé fragmenty zaniklého přirozeného společenstva (ptačincové olšiny). Na 
celém toku Drahaňského potoka vstupují do bylinných a keřových pater břehových 
společenstev druhy ruderální, nitrofilní a neofytní. 

V žádném ze studovaných porostů nebyl zaznamenán výskyt druhu chráněného na 
základě zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 
situace z generelu Drahańského potoka 
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Vlastní hodnocené území pro výstavbu obytného souboru Nové Chabry – fáze F a G je 
suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani 
žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. Zájmové území se nenachází na území 
ochranného pásma vodního zdroje. Areál neleží v zátopovém území vodního toku. 
 
 
C.II.3    Půda 
Zábor půdy (zemědělské půdy, lesa) 

Pozemky trvale dotčené stavbou 
Navrhovaný záměr výstavby bytových domů Nové Chabry fáze F a G a nového 

připojení je situován na pozemky v katastrálním území Dolní Chabry a Čimice. 
 
Pozemky pro stavbu bytových domů 

Vlastník Číslo 
pozemku 

Druh pozemku Výměra (m2) Z toho zábor 
pro záměr 

(m2) 
Nové Chabry 
Development, 
s.r.o. 

 

1374/42 Orná půda 3052  
1374/133 Orná půda 314  
1374/32 Orná půda 889 889 
1374/138 Ostatní plocha 9  
1374/36 Orná půda 9780 9555 
1374/37 Ostatní plocha   21320 12860 
1374/42 Orná půda 3052  
1374/44 Orná půda 1747 95 
1374/141 Ostatní plocha 2333 1050 
1374/136 Ostatní plocha 14  
1374/243 Orná půda 19417 14675 
1374/60 Ostatní plocha 3581  
1374/193 Ostatní plocha 3837  

Nové Chabry 
- E, s.r.o. 

1374/41 Ostatní plocha 165 165 

1374/30 Orná půda 2740 2740 

Zájmová lokalita je v současné době bez přirozeného rostlinného pokryvu, na déle 
opuštěných místech začíná zmlazovat původně odstraněná zeleň, hojně se uplatňuje ruderální 
vegetace. Nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh rostlin ve smyslu vyhl. č. 395/1992 Sb., 
v platném znění.  

Pozemky pro dopravní stavbu – západní připojení jsou v ploše určené pro dopravní 
infrastrukturu v katastrálních územích Čimice a Dolní Chabry:  

• č. parc. 1119/1, 1018/21, 1018/17, 1062/1, 1018/46, 1018/26, 1017/3, 1017/6, 
1018/47, 1018/49, 1017/5, 1025/8 a 1033, k.ú. Čimice 

• č. parc. 1405/1 a 1373/9, k.ú. Dolní Chabry 
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Zábor ZPF a PUPFL 

Pozemky nejsou součástí PUPFL.  

Jak je uvedeno v tabulce záborů v této kapitole, některé z pozemků pro výstavbu 
bytových domů jsou součástí ZPF, proto bude potřeba v dalším stupni požádat o jejich 
vynětí ze ZPF. 

Uvedenou stavbou tedy nedojde k záborům pozemků určených k plnění funkce lesa 
(PUPFL). 
 

C.II.4    Horninové prostředí a přírodní zdroje 
Údaje v této kapitole jsou převzaty ze zprávy „Posouzení možnosti vsakování  

dešťových vod ve vztahu ke geologickým podmínkám a přítomnosti cizorodých látek v 
horninovém prostředí“, vypracované provedeného firmou K2H Praha v 06/2015. 

• Geologické a geomorfologické poměry 
Z regionálně geologického hlediska se zájmové území nachází v oblasti budované 

horninami svrchního proterozoika, které náležejí ke kralupsko-zbraslavské skupině sz. křídla 
Barrandienu. Popis geologických poměrů vychází z provedené archivní rešerše výsledků 
geologických průzkumů zájmového území a jeho okolí. 

Podloží zájmového území je tvořeno komplexem klastických jemnozrnných sedimentů, 
které vykazují výrazně flyšový charakter. Jedná se především o droby a drobové břidlice s 
vložkami prachovců. Horniny jsou při svém povrchu postiženy intenzivními zvětrávacími 
procesy. V okolí byla dokumentována povrchová zóna těchto hornin ve formě velmi silně 
zvětralých až eluviálně rozložených drobových břidlic dosahujících mocnosti až 4 m (Holeček, 
2005). Místy se vyskytují vložky velmi pevného buližníku. 

V nadloží proterozoických hornin vystupují denudační zbytky křídových sedimentů, 
které jsou ve větších mocnostech zachovány především v depresích předkřídového reliéfu. 
Zastoupeny jsou jednak perucko-korycanským souvrstvím (cenoman) tvořeným ve spodní 
části převážně pískovci a ve svrchní části převážně jílovci a jednak sedimenty nadložního 
bělohorského souvrství (turon) tvořenými převážně vápnitými jílovci až slínovci. 

Přibližně na kótě 290 m n.m. je povrch starších sedimentů zarovnán terciérní 
peneplenizací a překryt sedimenty nejstarší vltavské terasy tzv. zdibského stadia (pliocén). 
Terasové sedimenty jsou reprezentovány převážně písky, jílovitými hrubozrnnými písky až 
štěrkopísky, u báze často až písčitými štěrky. Celková mocnost terasových sedimentů se 
pohybuje okolo 10 až 15 m. Tyto štěrkopísky byly v minulosti v zájmovém území předmětem 
těžby. 

Kvartérní pokryv v nadloží sedimentů zdibské terasy je zastoupen v menší míře zbytky 
sprašových hlín a deluviálních sedimentů s úlomky podložních hornin.  

Převážnou a velmi významnou část povrchu terénu však tvoří různorodé antropogenní 
navážky, které vyplňují rovněž i prostor po vytěžených štěrkopíscích. Jedná se o směs 
nejrůznějších navážek (dříve nazývanou inertní odpad) s převahou písčito-kamenité složky. 
Výjimkou však není ani přítomnost dřeva, drátů, igelitu, škváry, pneumatik, kovu nebo plastů. 
Navážky jsou velmi heterogenní. 

 

• Hydrogeologické poměry širšího okolí 
Z hlediska hydrogeologického rajónování leží zájmové území při sv. okraji rajónu 625 – 

Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Z vodohospodářského hlediska se 
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nejedná o významnou oblast. Hlubší oběh podzemní vody je z regionálního hlediska 
soustředěn v proterozoických horninách především v přípovrchové zóně zvětrávání a 
rozpojení puklin v horninách zasahující do hloubek prvních desítek metrů. K oběhu podzemní 
vody může docházet zejména v oblasti významnějších tektonických poruch, případně v jejich 
křížení. Puklinový kolektor tvoří proterozoické droby, prachovce a břidlice. Průměrná hodnota 
koeficientu transmisivity v tomto kolektoru kolísá v rozmezí 4,6*10-6 až 6,3*10-4 m2/s. Hladina 
podzemní vody je volná nebo mírně napjatá. K dotaci vody do kolektoru dochází hlavně 
přímou infiltrací ovzdušných srážek přes kvartérní pokryv. V zájmovém území bude směr 
proudění podzemní vody generelně k severozápadu do údolí Drahaňského potoka.  Hladina 
podzemní vody proterozoického kolektoru nebyla realizovanými vrtnými pracemi zastižena. 

V reliktech nadložních křídových sedimentů mohou v širším okolí zájmového území 
plnit funkci kolektoru především pískovce spodní části perucko-korycanského souvrství 
s průlinovou a puklinovou propustností (cenoman), případně i slínovce bělohorského souvrství 
s převážně puklinovou propustností (turon). Vzhledem k malému plošnému rozsahu i mocností 
reliktů křídových sedimentů v zájmové oblasti je vodohospodářský význam těchto křídových 
kolektoru minimální. Směr proudění podzemní vody je v zájmovém území generelně 
k severozápadu do údolí Drahańského potoka. Hladina podzemní vody cenomanského i 
turonského kolektoru je volná nebo mírně napjatá, ale. nebyla realizovanými vrtnými pracemi 
zastižena. 

 Terciérní štěrkopískové sedimenty i sedimenty kvartérního pokryvu (antropogenních 
navážek) tvoří v zájmovém území mělký kolektor podzemní vody s průlinovou propustností. 
Variabilní charakter antropogenních navážek má za následek, že se v zájmovém území jedná 
pouze o dílčí zvodnělé vrstvy, které byly v rámci průzkumných vrtných prací zastiženy ve vrtu 
V-116 v hloubce – 1 m p.t., ustálená 11,6 m p.t. (stav dne 24.1.2012).  

Původní terciérní štěrkopísky byly zjištěny na severovýchodním okraji zájmového 
území (bývalé pískovny). Podzemní voda vázaná na terciérní štěrkopísky byla zastižena ve 
vrtech V-105 a V-106 a představuje přirozené pozadí zájmového území. Ustálená hladina 
podzemní vody od úrovně terénu dosahovala –11,63 m ve vrtu V-105 (stav dne 22.1.2011) a –
9,11 m ve vrtu V-106 (stav dne 22.1.2011). Vytěžený prostor v bývalé pískovně s největší 
pravděpodobností částečně odvodňuje terciérní štěrkopísky. 

Z hlediska využitelnosti podzemní vody pro zásobování pitnou vodou jsou podzemní 
vody v širším okolí zájmového území hodnoceny jako vody II. kategorie (podzemní vody 
vyžadující složitější úpravu). 

Poznámka: Podrobně jsou geologické a hydrogeologické poměry popsány v závěrečné 
zprávě o provedení inženýrsko-geologického průzkumu na který se v podrobnostech 
odkazujeme:  
Koretz J. Kořistka J.: Praha Chabry, Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum pro objekty C, 
D, E, F. K2H s.r.o. leden 2014 

 
• Hydrologické poměry posuzovaného území pro výstavbu 

Z hlediska ochrany podzemních vod se zájmové území nenachází v chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
Z hydrologického hlediska se zájmové území nachází v povodí Vltavy při rozvodnici mezi 
dílčími povodími  č. 1-12-01-007 a č. 1-12-01-008. Řeka Vltava se nachází od zájmového 
území západním směrem ve vzdálenosti cca 3,5 m. Povrchové odvodnění v zájmovém území 
zajišťuje Drahaňský potok, který se nachází ve vzdálenosti cca 1,5 km od zájmového území 
severozápadním směrem (zdroj: heis.vuv.cz). 
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• Analýza rizika  
V zájmovém území byla v roce 2012 zpracována analýza rizika a v následujících 

odstavcích krátce shrnujeme její výsledky.   

K2H s. r.o. (J. Kořistka, srpen 2012): Praha Chabry - Obytný soubor I. a II. Etapa, Vliv 
kontaminované nesaturované zóny horninového prostředí na životní prostředí, Zkrácená 
analýza rizik. 

Analýza rizika sloužila jako odborný podklad pro rozhodování o tom, zda bude nutno 
realizovat sanační práce a o jejich eventuelním  rozsahu a způsobu realizace.  

V zájmovém území v Dolních Chabrech (prostor bývalé pískovny) vychází doporučení 
opatření z následujících faktů: 

• V zájmovém území byla zjištěna málo rozsáhlá a co do koncentrace poměrné nízká 
úroveň znečištění nesaturované zóny horninového prostředí, způsobené ropnými 
látkami (RL), stanovenými jako C10 – C40, PAU a některých TK (Cd, Cu, Ni a Pb). Pb. 

• Na lokalitě netrvá dotace znečištění do nesaturované zóny, velmi omezené je i 
případné šíření kontaminantů z nesaturované do saturované zóny horninového 
prostředí. Celkový pohyb kontaminantů lze hodnotit jako minimální, až zanedbatelný. 

• Na lokalitě nebylo zjištěno znečištění podzemních vod. Výskyt souvislého zvodnění 
nebyl ověřen. 

 

Shrnutí celkového rizika z analýzy rizik  
V prostoru zájmového území v Dolních Chabrech bylo ověřeno znečištění horninového 
prostředí způsobené ropnými látkami, PAU, Cd, Cu, Ni a Pb.  
Jako reálné expoziční cesty byly vytipovány: 

• kontaminant v zemině nesaturované zóny – náhodné požití zemin (prachu), inhalace 
prachu a dermální kontakt (zeminy, prach) při provádění stavebních a výkopových 
(sanačních) prací. 
V rámci případného provádění stavebních (sanačních) prací na lokalitě nebylo zjištěno 

reálné riziko ohrožení zdraví vlivem prahového (nekarcinogenního) působení prioritních 
kontaminantů. 

Hodnocením expozice a odhadem zdravotního rizika nebyla žádná rizika ohrožení 
zdraví lidí zjištěna.  

Riziko ohrožení ekosystémů bylo stanoveno jako nereálné. 

Stávající kontaminace horninového prostředí areálu v areálu bývalé pískovny nepředstavuje 
reálné riziko pro člověka, či životní prostředí, a není tedy nutné realizovat žádná 
nápravná opatření. 

 

• Současný stav zájmového území  
Ke dni zpracování tohoto posouzení jsou postaveny objekty A, B, objekt C a D je ve 

výstavbě.  
V průběhu první etapy prací při výstavbě objektů A, B, C, D byl prováděn ekologický 

dozor, který na základě výsledků laboratorních rozborů zemin rozhodoval o dalším postupu 
prací. Během těžby zemin byly v zásadě ověřeny výsledky předcházejících průzkumných prací 
a Analýzy rizika. Případné bodové znečištění bylo sanováno a s odpady bylo naloženo podle 
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zákona 185/2001 Sb. O odpadech. O výsledcích monitoringu bude zpracována závěrečná 
zpráva, která bude k odsouhlasení předložen ČIŽP OI Praha.   
 

Kontaminace zemin v místě objektů D, E a F 
Z výsledků  archivních průzkumných prací je zřejmé, že v místě výše uvedených 

objektů je riziko zastižení kontaminovaných zemin menší, než ve zbylé části území. Jednak 
rozsah a mocnost navážek se v těchto místech zmenšuje a laboratorní analýzy prokázaly 
přítomnost menšího množství cizorodých látek.  

V místě uvedených objektů nebyla ověřena hladina podzemní vody, ale jen místní 
zavěšené zvodně. 
 

Zasakování dešťových vod  
Zasakování dešťových vod je pro objekty A, B, C, D realizováno do kanalizačního 

sběrače přes vyrovnávací nádrž. U objektů E, F a G uvažoval projektant se zasakováním 
dešťových vod do horninového prostředí. Geologickými průzkumy byly ověřeny  v některých 
oblastech zájmového území, především v rostlém terénu tvořeném sprašovými sedimenty 
velmi nepříznivé poměry pro vsakování. Odpady ukládané v minulosti do vytěžené pískovny 
nepodléhaly v minulosti zvláštnímu režimu, protože se jednalo o tzv. inertní odpady. 
Provedené průzkumné a dosavadní stavební práce prokázaly, že není možno ve větších 
hloubkách pod terénem úplně vyloučit ojedinělé zvýšení koncentrací některých polutantů, 
které by se vlivem zasakované podzemní vody mohly mobilizovat. Z hydrogeologického 
hlediska by bylo vhodnější najít jiné řešení než zasakování do horninového prostředí.     

Přestože Analýza rizika neshledala reálné nebezpečí, domníváme se, že možné 
vyluhování kontaminantů promýváním zasakovanou vodou by mohlo iniciovat některé 
rozpustnější kontaminanty a umožnit jejich migraci do hlubších vrstev horninového prostředí.   
 

Závěr  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučujme upřednostnit  
zneškodňování dešťových jiným způsobem než metodou zasakování do horninového 
prostředí. 

 

Geodynamické procesy 
V oblasti nejsou evidovány žádné svahové pohyby, taktéž není dokumentována žádná 

hlubinná těžba a s ní spojené vlivy poddolování. 
Území není náchylné k sesuvným jevům. 
Stabilita svahů závisí nejen na smykových parametrech zeminy nebo horniny, úrovni 

hladiny podzemní vody a výšce svahu, ale u hornin především na orientaci a drsnosti 
puklinového systému. Vzhledem ke skutečnosti, že v dané lokalitě při výstavbě bytových domů 
jsou uvažovány práce v zeminách typu jílovitý písek, je nutné provést podrobný stabilitní 
výpočet.   
 

C.II.5    Flóra řešené lokality 
Údaje v této kapitole vycházejí ze zprávy orientačního biologického průzkumu, 

provedeného na pozemcích dotčených záměrem výstavby fáze F a G obytného souboru Nové 
Chabry a jejich okolí firmou U24 s.r.o.  
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Dendrologický průzkum provedla firma KŘEČEK A PLUNDRA s.r.o., Praha 10. 
V dalším textu uvádíme výsledky těchto průzkumů. 

 
Biologický průzkum 

Dne 28. května a 28. června 2014 bylo provedeno terénní šetření za účelem zjištění 
aktuálního stavu vegetace v dotčeném území a blízkém okolí. Celá zájmová lokalita je 
oplocena a probíhá na ní v různém stupni výstavba viladomů (t. č. jsou rozestavěny 4 
viladomy, je provedeno zasíťování území). Pro větší část lokality platí územní rozhodnutí, 
průzkum byl zaměřen především na plochy bez územního rozhodnutí – severní část lokality. 

Zájmová lokalita představovala v minulosti areál bývalé pískovny a skládky, nyní je celá 
lokalita ovlivněna probíhající výstavbou (i části bez platného ÚR) a nenacházejí se zde žádné 
přirozené biotopy. V lokalitě byla provedena celoplošně skrývka zeminy a došlo k odstranění 
náletové zeleně, která začíná na méně využívaných místech opět zmlazovat (zejména nálety 
topolů). Ještě před počátkem výstavby (r. 2009) byla lokalita tvořena převážně devastovanými 
a skladovacími plochami, příp. deponiemi, parkovišti, opravárenskými bloky a náletovou zelení 
z okolí.  

V jižní části je lokalita oddělena od areálu AAA auto Praha vysokým zemním valem, 
který je zarostlý náletovými dřevinami (zejm. akát, topol, šípek) a ruderální vegetací s 
dominantní třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos) a zlatobýlem kanadským (Solidago 
canadensis). Plocha před zemním valem je zpevněna betonovými panely a oplocena. Jižní 
hranici lokality ohraničují vzrostlé akáty s křovinným podrostem (šípek, bez). Lokalita je ze 
západu a severu ohraničena obdělávaným polem (t. č. pšeničným), v budoucnu lze očekávat 
další výstavbu zejména ze severní strany, kdy dojde k propojení se stávající zástavbou 
Dolních Chaber. V platném územním plánu jsou západně od dotčené lokality navrženy 
namísto pole plochy systému městské zeleně. Severní hranici zájmové lokality tvoří liniová 
zeleň charakteru náletových křovin a dřevin s dominantním bezem černým a podrostem 
ruderální vegetace (kopřiva, ostružiník, lebeda, pelyněk apod.). V severní části řešeného 
území se nachází menší plocha (cca 0,6 ha) mimolesní zeleně, která v současné době 
představuje většinou neproniknutelnou houštinu šípků, bezu, akátiny a vrby s hojným 
ruderálním podrostem s dominantním ostružiníkem, kopřivou a dalšími ruderálními druhy. 
Zeleň je rostlá na navážkách, které místy představují spíše černou skládku. 

V následující tabulce je uveden výčet zaznamenaných druhů vyšších rostlin a dřevin. 
 

SEZNAM BYLINNÝCH DRUHŮ 
Český název Vědecký název 
bělotrn kulatohlavý Echinops sphaerocephalus  

škarda dvouletá  Crepis biennis 

srha laločnatá Dactylis glomerata 

třtina křovištní Calamagrostis epigejos 

svlačec rolní Convolvulus arvensis 

ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius 

lipnice obecná Poa trivialis 

vikev ptačí Vicia cracca 

smetánka lékařská Taraxacum sect. ruderalia 
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SEZNAM BYLINNÝCH DRUHŮ 
Český název Vědecký název 
mléč zelinný Sonchus oleraceus 

hulevník Loeselův Sisymbrium loeselii 

zlatobýl kanadský Solidago canadensis  

kopřiva dvoudomá Urtica dioica  

sveřep střešní Bromus  tectorum 

hluchavka bílá Lamium album 

kakost smrdutý Geranium robertianum  

svízel přítula Galium aparine  

rákos obecný Phragmites australis 

kuklík městský Geum urbanum  

netýkavka malokvětá Impatiens parviflora  

pcháč obecný Cirsium vulgare 

vratič obecný Tanacetum vulgare  

pelyněk černobýl Artemisia vulgaris  

divizna malokvětá Verbascum thapsus  

chrastice rákosovitá Phalaroides arundinacea  

rdesno ptačí Polygonum aviculare 

čekanka obecná Cichorium intybus  

mák vlčí Papaver rhoeas  

kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris  

merlík bílý Chenopodium album  

lebeda lesklá Atriplex sagittata  

laskavec ohnutý Amaranthus retroflexus  

bodlák obecný Carduus acanthoides 

opletník plotní Calystegia sepium  

lipnice luční Poa pratensis  

střemcha obecná Padus avium  

jetel pochybný Trifolium dubium  

vrbovka úzkolistá Epilobium angustifolium  

třezalka tečkovaná Hypericum perforatum  

pryšec obecný Euphorbia esula  

heřmánkovec přímořský Tripleurospermum maritimum  

pcháč oset Cirsium arvense  

štětka planá Dipsacus fullonum  
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SEZNAM BYLINNÝCH DRUHŮ 
Český název Vědecký název 
lopuch plstnatý Arctium tomentosum 

turan kanadský Erigeron canadiensis 

jetel plazivý Trifolium repens 

jitrocel větší  Plantago major 

pastinák setý Pastinaca sativa 

štírovník růžkatý Lotus corniculatus 

SEZNAM DŘEVINNÝCH DRUHŮ 

javor jasanolistý Acer negundo  

trnovník akát Robinia pseudoacacia  

bříza bělokorá Betula pendula  

javor klen Acer pseudoplatanus  

javor mléč Acer platanoides  

dub zimní Quercus petraea  

ořešák královský  Juglans regia 

bez černý Sambucus nigra  

topol osika Populus tremula  

růže šípková Rosa canina  

trnka obecná Prunus spinosa  

ostružiník  Rubus sp.  

vrba jíva Salix caprea  

topol kanadský Populus x canadensis 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior 

slivoň mirabelka Prunus domestica syriaca 

 

Dendrologický průzkum 
Dendrologický průzkum byl proveden na ploše mezi výstavbou obytného areálu (ul. K 

Beranovu) a zemědělsky obhospodařovanou plochou (pole), která tvoří horní severní hranici 
řešené plochy. Dále byla do průzkumu zahrnuta plocha na východní straně průmyslového 
areálu v půdorysu cesty a bezprostředního okolí až k ulici K Ládví.  

Stromy a stromové skupiny byly geodeticky zaměřeny, dalším podkladem je katastrální 
mapa a ortofotomapa. 
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Trvalé porosty se nachází na těchto parcelách, katastrální území Dolní Chabry: 
 

parcelní 
číslo vlastnické právo 

stromy, 
skupiny 
viz.tab. 

1374/243 Nové Chabry Development, s.r.o, Klimentská 1216/46, Praha 1 1 

1374/42 
1374/243 
1374/42 

Nové Chabry Development, s.r.o, Klimentská 1216/46, Praha 1 2 

1373/9 
Chvoj Miroslav Ing., Na Vinici 225/3, Praha 10 
Chvoj Zdeněk Doc. RNDr, Hábová, 1569/18, Praha 5 
Štrejchýřová Milena, S.K.Neumanna 996/17, Praha 8 

5, 6 

1374/32 
1374/37 

Nové Chabry Development, s.r.o, Klimentská 1216/46, Praha 1 3 

1374/36 Nové Chabry Development, s.r.o, Klimentská 1216/46, Praha 1 2, 4 

 
Dále na těchto parcelách, katastrální území Čimice: 

parcelní 
číslo vlastnické právo 

stromy, 
skupiny 
viz.tab. 

1018/17 

Janoušek František Ing., Zelenohorská 496/37, Praha 8 
Janoušek Pavel, Mezi školami 2471/1, Praha 5 
Janoušek Vladimír, Plavecká 404/4, Praha 2 
Vaňková Hedvika, Ratibořská 753/28, Praha 8 

9 

1018/21 

Janoušek František Ing., Zelenohorská 496/37, Praha 8 
Janoušek Pavel, Mezi školami 2471/1, Praha 5 
Janoušek Vladimír, Plavecká 404/4, Praha 2 
Vaňková Hedvika, Ratibořská 753/28, Praha 8 

10, 11 

1025/8 Nové Chabry Development, s.r.o, Klimentská 1216/46, Praha 1 7, 8 

   

Metodika hodnocení 
Dendrologický průzkum vyhodnocuje dřeviny:  
dle parametrů 

- obvod kmene (ve výšce 130 cm nad zemí) 
 pro ocenění byl použit matematický výpočet průměru kmene 
 v porostech byl použit výpočet průměru pro stromy s obvodem 30-64 cm … průměr 
kmene 15 cm, s obvodem 65-95 cm … průměr kmene 25 cm   
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 podle použité metodiky se neoceňují stromy s průměrem kmene do 10 cm (obvod 
do 30 cm) 

- celková výška 
- výška nasazení koruny 
- výška a průměr koruny stromu  

plocha skupiny stromů 
 
dle fyziologické vitality: 

0 – výborná 
 1 – mírně narušená 
 2 – zřetelně narušená 
 3 – výrazně snížená 
 4 – zbytkový vitalita 
 5 – odumřelý strom 

 
dle zdravotního stavu:  

0 – výborný 
 1 – dobrý 
 2 – zhoršený 
 3 – výrazně zhoršený 
 4 – silně narušený 
 5 – havarijní 
 

dle atraktivity umístění: 
Vysoká - solitérní strom nebo významný prvek malé skupiny stromů často v 

historických a zámeckých parcích, městských parcích, náměstích, arboretech,ale i významná 
krajinná dominanta často mimo zastavěné území apod. 

Střední - stromy v uličním stromořadí, stromy na okrajích větších skupin ve veřejně 
přístupných parcích, významný (dobře viditelný) prvek v jiných zpevněných plochách 
zastavěného území, stromy jako součásti zeleně hřbitova apod. 

Méně významná - zeleň na sídlištích, vnitroblocích domů, sportovních areálech, 
doprovodná zeleň komunikací I. a II. třídy, méně významné (nebo viditelné)stromy ve 
zpevněných plochách zastavěného území apod. 

Nízká - strom jako součást porostu, výrazně se nelišící od ostatních, břehové a 
doprovodné zeleně vodních toků a nádrží, skupiny ve volné krajině,v hospodářských areálech, 
stromy mimo zastavěné území, doprovodná zeleň komunikací III. třídy apod. 

 
dle sadovnické hodnoty (neovlivňuje ocenění stromu) 

1 - velmi hodnotné 
Typický habitus (neovlivněný zápojem ani jinak), již vzrostlé, zcela zdravé a 

nepoškozené, plně vitální a dlouhodobě perspektivní.  
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2 – nadprůměrně hodnotné 
Oproti předchozí kategorii určité nedostatky, které však významněji nesnižují jejich 

hodnotu, alespoň polovičních rozměrů dosažitelných na stanovišti, dlouhodobě perspektivní. 
3 - průměrně hodnotné 
Habitus se může i významně odchylovat od normálu (v důsledku zápoje atd.), případné 

poškození nebo výskyt chorob a škůdců podstatně neovlivňuje jejich vitalitu, střednědobě až 
dlouhodobě perspektivní. Do této kategorie řazeny i mladé plně vitální dřeviny s typickým 
habitem, které zatím nedosáhly přibližně polovičních rozměrů dosažitelných na stanovišti. 

4 - podprůměrně hodnotné 
V důsledku stáří, nevhodného stanoviště, chorob a škůdců nebo poškození podstatně 

snížená vitalita, pravděpodobná jen krátkodobá existence v přijatelném stavu (u stromů 
maximálně do 20 až 25 let). 

5 -  velmi málo hodnotné 
V důsledku stáří, nevhodného stanoviště, chorob a škůdců nebo poškození natolik 

snížená vitalita, že chybí předpoklady byť jen krátkodobé existence. Do této kategorie řazeny i 
exempláře, které je třeba okamžitě odstranit z bezpečnostních a fytopatologických 
důvodů(nebezpečné infekční choroby). 

  
Vyhodnocení (viz.tabulka: Vyhodnocení - stromy) 

Hodnoceno bylo 11 položek, z toho3 skupiny (1, 2, 3) a 8 stromů (4-11).  
Všechny stromy a skupiny jsou hodnoceny podle parametru „atraktivita umístění“ – 

nízká. 

V severovýchodní části šetřené plochy se nachází skupina (1) mladých náletů nebo 
stromů, které vznikly z kořenových výmladků dříve pokácených stromů (viditelné pozůstatky 
kácení nebyly na místě nalezeny). Vyrůstají na nerovném terénu, se zbytky stavební suti. 
Většina stromů jsou vícekmeny s obvodem kmene do 30 cm, ostatní kmene byly 
zaznamenány a jsou podkladem pro ocenění.  Ve skupině se vyskytují topoly (t. kanadský), 
břízy, trnovníky, ořešáky, jasany, pajasany, třešně, mahalebky, slivoně, javory (j. jasanolistý, j. 
mléč), vrba jíva. Jednotlivě nebo v několika kusech se v porostu nachází smrk ztepilý a 
vzrostlé keře (růže šípková, bez černý, svída krvavá, trnka obecná). V podrostu pod stromy je 
část plochy pokryta ostružiníkem a přísavníkem.  

Ostatní plocha je pokryta bylino travním porostem, typickým pro ruderální stanoviště. 
Tato skupiny má malou sadovnickou hodnotu, žádný strom nebo část skupiny nemá 

výraznou hodnotu, aby je bylo třeba chránit. Nyní slouží místy neproniknutelný porost jako 
úkryt pro drobné savce, ptactvo a hmyz.  

Podél části severní hranice tvoří menší skupinu (2) přestárlé keřové tvary javoru 
jasanolistého, slivoní a bezu černého, jehož větve dosáhly velkých průměrů a byly měřeny 
jako kmeny.  

Na obdélníkové ploše uprostřed šetřeného pozemku se nachází21 alejových stromů do 
nepravidelného sponu (skupina 3). Jedná se o lípy, javory, jeden habr a jednu katalpu, které 
jsou na ploše umístěny dočasně a budou přesazeny v březnu 2016 na jiný pozemek.  

Dále bylo hodnoceno 8 samostatných stromů: jedle bílá (4) u buňkoviště, která byla 
vysázena pravděpodobně záměrně, dále náhodné nálety při okraji cesty na západním okraji 
šetřené plochy – javor jasanolistý (5), mladý ořešák (6), slivoně (7, 8), přestárlé a rozlomené 
mahalebky (9, 10) a jedna jabloň (11).  
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Na šetřené ploše se nenachází žádný velmi hodnotný jedinec (sadovnická hodnota 1 
nebo 2), který je nutno chránit. 

Ocenění všech dřevin v Kč je dáno v následující tabulce: 

položka množství hodnota 

Stromy 8 ks 6 121 Kč 

Skupiny 2 skupiny (jedna 
nehodnocena) 88 861 Kč 

Celkem  94 982 Kč 

 

Kácení 
Z důvodu stavby nové komunikace – západního dopravního připojení - budou 

pokáceny stromy č.7, 8, 9, 10, 11. Dále z důvodu údržby hranice pozemku bude 
odstraněna skupina č.2. 

Hodnota všech kácených dřevin je 15 593 Kč. Situace s vyznačením kácených stromů 
je uvedena v dendrologickém průzkumu v příloze tohoto oznámení a v kapitole D.I.7. 

 

Kompenzační opatření 
Kompenzační opatření budou vycházet z náhradních výsadeb za odstraněné dřeviny. 

Důležité bude i provedení sadových úprav, které jsou popsány v kapitole D. 
 

Závěr hodnocení z hlediska flóry 
Nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh rostlin ani živočichů ve smyslu vyhl. č. 

395/1992 Sb., v platném znění. 
Záměrem nebude dotčeno žádné zvláště chráněné území, budou dotčeny nefunkční 

prvky ÚSES. 

 
C.II.6    Fauna řešené lokality 
Zoologické zhodnocení 

Samotná plocha pro výstavbu viladomů (na mapě v příloze vyznačeno jako hranice 
pozemků investora) nepředstavuje v současné době vhodný biotop v podstatě pro žádné 
druhy obratlovců. Lokalita představuje staveniště (terénními úpravami zarovnaná plocha bez 
přirozeného vegetačního krytu), na kterém probíhá výstavba I. etapy záměru. Na okolní 
obdělávané pole lze očekávat běžné druhy zemědělské krajiny či druhy osidlující biotopy na 
rozhraní drobných sídel a polí. Zástupci obojživelníků a plazů nebyly v době terénního šetření  
na ploše pro výstavbu viladomů zaznamenány, a ani se nepředpokládá jejich výskyt. 

Při terénním šetření byla zaznamenána přítomnost pouze čmeláka zemního (Bombus 
terrestris), který se nacházel v blízkosti zemního valu mezi areálem AAA auto Praha a 
dotčenou lokalitou (pouze přelet). Výskyt ostatních druhů v blízkém okolí není vyloučen, ale na 
dotčené lokalitě je z důvodu velmi pokročilé a stále probíhající výstavby, viz 
fotodokumentace,nepravděpodobný. 

Do řešeného území byla začleněna i menší plocha mimolesní zeleně (v severní části 
území na hranici se zemědělsky obhospodařovaným polem, v ortofotomapě označeno jako 



Oznámení záměru podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 82 

náletové dřeviny na navážce), do níž však nebude zasahováno, tedy ani nedojde ke kácení. 
Tato plocha tak nebyla ze zoologického hlediska detailně zkoumána, ale z hlediska 
izolovanosti lokality, stavu vegetace a dlouhodobému rušení z probíhajících stavebních prací 
se neočekává výskyt významných druhů obratlovců.  Plocha dozajista slouží jako útočiště pro 
drobné zemní savce, hmyz (lze očekávat chudou faunu bezobratlých) a ptactvo (zaznamenány 
běžné druhy – viz tabulka). Hnízdění ptactva v této ploše nelze vyloučit, ale lze očekávat 
pouze nejodolnější druhy (např. kos, sýkora, straka). Výskyt obojživelníků v této ploše není 
z hlediska absence vodní plochy (i v širším území) pravděpodobný. Výskyt plazů (zejména 
ještěrky, slepýš) by bylo vhodné ještě před případným zásahem do této plochy, tj. v dalších 
fázích záměru - pokud nastanou, ověřit. 

Zaznamenané druhy obratlovců uvádí následující tabulka. 

Český název Vědecký název 
zajíc polní Lepus europaeus 

krtek obecný Talpa europea 

bažant obecný Phasianus colchicus 

skřivan polní Alauda arvensis 

vrabec polní Passer montanus 

straka obecná Pica pica 

strnad obecný Emberiza citrinella 

káně lesní Buteo buteo 

hrdlička zahradní Streptopelia decaocto 

kos černý Turdus merula 

sýkora koňadra Parus major 

holub hřivnáč Columba palumbus 

pěnkava obecná Fringilla coelebs 

V širším okolí lze dále očekávat hojný výskyt drobných zemních savců jako hraboš 
polní (Microtus arvalis) a myšice křovinná (Apodemus sylvaticus), pravděpodobný je i výskyt 
ježka západního (Erinaceuseuropaeus). Cílený průzkum bezobratlých nebyl proveden - lze 
předpokládat chudé spektrum obecných expanzivních druhů stanovišť silně ovlivněných 
činností člověka. 

. 

Chráněné druhy živočichů a rostlin 
 Ve sledovaném území nebyly zjištěny (kromě přeletu čmeláka zemního) žádné 
rostlinné či živočišné druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 
Sb. o ochraně přírody. Rovněž se v tomto území nevyskytuje žádný památný strom (§46 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody). 

 
Závěr průzkumu flóry a fauny 

Oproti současnému stavu, kdy lokalita pro výstavbu viladomů představuje staveniště se 
všemi doprovodnými negativními jevy (hluk, prach), dojde po výstavbě a realizaci návrhu 
sídelní zeleně k zlepšení stávající situace. Zájmová lokalita je v současné době až na menší 
plochu mimolesní zeleně bez přirozeného rostlinného pokryvu.Na déle opuštěných místech 
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začíná zmlazovat původně odstraněná zeleň, hojně se uplatňuje ruderální vegetace. Nebyl 
nalezen žádný zvláště chráněný druh rostlin ani živočichů ve smyslu vyhl. č. 395/1992 Sb., v 
platném znění. Z živočichů byl mimo zájmovou lokalitu zaznamenán ohrožený čmelák zemní, 
který si často hledá noru v rumištích či členitém terénu na kypré půdě – záměrem nebude 
druh významně ovlivněn, vzhledem k terénním úpravám a probíhající výstavbě jsou vhodné 
úkryty vyloučeny. V samotné ploše pro výstavbu viladomů chybí vhodný biotop, resp. 
podmínky pro výskyt plazů a obojživelníků, resp. trvalý výskyt větších a středních savců a 
letounů, resp. i hnízdění ptáků. Vyskytovat se mohou běžné zemní druhy drobných savců a 
chudá fauna bezobratlých typických pro stanoviště silně ovlivněná činností člověka. Do 
zájmové plochy byla přidána plocha mimolesní zeleně, která slouží jako útočiště pro drobné 
zemní savce, hmyz a ptactvo. Hnízdění ptactva v této ploše nelze vyloučit, ale lze očekávat 
pouze nejodolnější druhy. Výskyt obojživelníků v této ploše není pravděpodobný. Výskyt plazů 
(zejména ještěrky, slepýš) by bylo vhodné ještě před případným zásahem do této plochy, tj. v 
dalších fázích záměru - pokud nastanou, ověřit. 

Záměrem nebude dotčeno žádné zvláště chráněné území, nebudou dotčeny vymezené 
prvky ÚSES, VKP, a ani jiné zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. 

Navržená opatření 

Konečné vegetační úpravy koncipovat pokud možno jako prvek přirozené krajinné 
zeleně s vegetační mozaikou stromových a křovinných skupin přirozených druhů a 
extenzivních trávníků s přirozenou rozptýlenou zelení. Výsadby realizovat nejlépe 
autochtonními, stanovištně přirozenými druhy, zároveň tolerantními k zatížení exhalacemi a 
prachem. Je třeba zajistit následnou péči o vysazenou zeleň. 

Před případnou úpravou (zejména terénní práce) plochy mimolesní zeleně, tj. v dalších 
fázích záměru - pokud nastanou, ověřit výskyt plazů (zejména ještěrky, slepýš). Veškeré 
kácení v této ploše provádět mimo dobu hnízdění ptactva. 

 

C.II.7    Krajina 
Zájmové území pro výstavbu bytových domů i jeho okolí je dlouhodobě významně 

krajinářsky ovlivněno působením člověka. Území pro výstavbu záměru se nachází v převážně 
nezastavené ploše situované na severním okraji Prahy. V posledních letech zde probíhá 
intenzívní výstavby bytových domů záměru Nové Chabry, jejímž je posuzovaný záměr 
pokračováním. 

 

C.II.8    Ekosystémy 
 Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, plnící funkci biocenter a 
biokoridorů. Biocentra slouží pro uchování regionálního genofondu rostlinných i živočišných 
organismů, biokoridory zajišťují komunikaci mezi nimi, a umožňují tak migraci a šíření 
společenstev do okolí s cílem udržení rovnováhy. 

Ochranářsky významná území (ZCHÚ, Natura 2000, VKP, ÚSES, přírodní parky) 
Zájmová lokalita nezasahuje do žádného ochranářsky významného území. 

 Vlastní zájmová lokalita se nedotýká bezprostředně žádného z funkčních prvků 
ÚSES. Jednotlivé prvky ÚSES byly podrobně popsány v kapitole C.I. 

Žádný z prvků ÚSES v okolí nebude posuzovanou stavbou nijak narušen ani nebude 
poškozena jeho struktura nebo funkce.  

Záměr nebude mít vliv negativní vliv na ekosystémy. 
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C.II.9   Obyvatelstvo 
Kulturní památky 

V lokalitě bezprostředně dotčené záměrem nejsou známa žádná archeologická 
naleziště ani se zde nenacházejí žádné historické ani kulturní památky. Nemovité památky 
zapsané ve státním seznamu v nejbližším okolí záměru nemohou být uvažovaným záměrem 
nijak ovlivněny. 

 
 
C.II.10   Jiné charakteristiky 
Stávající hluková situace 

Stávající hluková situace daného území je ovlivněna především dopravním hlukem na 
komunikacích, které územím procházejí. Podrobně je stávající akustická situace vyhodnocena 
v akustické studii firmy AKUSTPROJEKT s.r.o., Ing. Jiří Králíček, vypracované v 11/2015, 
v níž je podrobně na základě měření a modelových výpočtů vyhodnocen stávající stav dané 
lokality a jejího okolí, jsou zde definovány nové zdroje hluku související s posuzovaným 
záměrem a jsou vypočteny hladiny akustického tlaku z těchto zdrojů, a to pro stav realizace 
záměru, období výstavby a výhledové stavy: rok 2018 – realizace záměru a pro úplnou 
zástavbu daného území v souladu s platným územním plánem. 

Akustická studie je v plném rozsahu uvedena v příloze v části H tohoto oznámení. Zde 
rekapitulujeme základní údaje o stávajícím hlukovém zatížení chráněné obytné zástavby 
v okolí záměru. 
5.1.  Kalibrační měření hluku v oblasti záměru 

V oblasti plánovaného záměru bylo provedeno kontrolní měření hluku stávající situace 
v rámci kalibrace výpočetního modelu. V následujícím je měření hluku popsáno. Měření hluku 
probíhalo v následujících měřících bodech: 

MB č.1: Nachází se v ulici Ústecká na východní straně komunikace při hranici 
pozemku obytného domu č.p. 740/2 (ulice Ústecká) a č.p. 664/29 (ulice Ledčická). Bod je ve 
výšce 4 m nad přilehlou komunikací Ústecká. Bod je ve vzdálenosti 9 m od středu nejbližšího 
jízdního pruhu komunikace Ústecká (směr Sever). 

MB č.2: Je umístěn u křižovatky komunikací K Ládví x Pešinova na východní hranici 
pozemku domu č.p. 504/63 (ulice Přívorská). Bod je v úrovni 3.NP obytného domu č.p. 
504/63, ve výšce 7 m nad terénem – nad povrchem přilehlé komunikace K Ládví 

MB č.3: Je umístěn 1,5 m před východní fasádou panelového domu, vchod č.p. 
1078/54 ulice Mirovická (panelový dům má celkem 8 NP ze strany komunikace Mirovická). 
Bod je orientován směrem k ulici Horňátecká. Bod je ve výšce 7 m nad terénem, v úrovni oken 
2.NP ze strany komunikace Mirovická. 

MB č.4:Bod je u komunikace Žernosecká na severovýchodní hranici pozemku 
rodinného domu č.p. 1645/9 ulice Petra Bezruče. Bod je ve výšce 4 m nad povrchem 
komunikace Žernosecká. 

Popis situace u jednotlivých měřících bodů: 
MB č.1: Dominantním zdrojem hluku je doprava na komunikaci Ústecká. Komunikace 

je  obousměrná, v každém směru má dva jízdní pruhy, je to komunikace 2.třídy č. 608. 
Komunikace se mírně svažuje severním směrem. Povrch tvoří asfalt místy zvlněný 
a popraskaný, bez děr, resp. výrazných prasklin. Povrch je často opravován a vzniklé spáry 
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jsou místy vystouplé. Rychlost je zde oficiálně 50 km/hod, je však často překračována na 
úroveň 60 až 70 km/hod – zejména v nočních hodinách. Dopravu zde tvoří osobní automobily, 
nákladní automobily (všechny druhy) a autobusy MHD. 

Komunikace Kobyliská severozápadně od MB č.1 je obousměrná, povrch tvoří kvalitní 
asfalt bez děr a prasklin. Rychlost je zde 30 až 40 km/hod. Jezdí zde hlavně osobní 
automobily, občas malé NA. 

MB č.2: Dominantním zdrojem hluku je doprava na přilehlé komunikaci K Ládví, 
převážně autobusová doprava. Komunikace K Ládví je obousměrná, v každém směru má 
jeden jízdní pruh. Komunikace je v rovině. Rychlost automobilů je zde ve východní části 
komunikace (vede přes pole) kolem 70 km/hod, zejména v noci, přes den je zde rychlost cca 
60 km/hod. Automobily blížící se od východu jsou nucené zpomalit z důvodu dvou ostrých 
zatáček severně od MB č.2 na rychlost cca 30 km/hod. V opačném směru automobily 
vyjíždějící z ostrých zatáček zrychlují, což je v případě autobusové dopravy výrazný zdroj 
hluku. V západní části komunikace K Ládví je rychlost do 50 km/hod. Povrch komunikace je 
hladký asfalt, místy jsou zde malé praskliny a je zvlněný, ale bez děr. Dopravu zde tvoří 
osobní automobily, malé a střední nákladní automobily (vůči BUS jsou v menšině) a autobusy                     
MHD – pravidelné linky, během noci je zde vedena manipulační doprava autobusů. 

Komunikace Pešinova je málo frekventovaná, je sem zakázán vjezd z komunikace 
K Ládví (mimo dopravní obsluhu). Povrch tvoří dobrý asfalt, hrubší ale bez děr a prasklin. 
Rychlost je zde do 30 km/hod. 

MB č.3: Dominantním zdrojem hluku je doprava v ulici Horňátecká. V noci a v ranních 
hodinách je slyšet také tramvajová doprava v ulici Klapkova a na točně u křižovatky 
Horňátecká x Klapkova x Žernosecká a dále tramvajová doprava přes ulici Horňátecká do 
tramvajového depa č.p. 700/25 ulice Horňátecká.  

Komunikace Horňátecká má velice kvalitní asfaltový povrch a to v obou směrech. 
V každém směru má komunikace dva pruhy. Jižním směrem se komunikace svažuje do 4 %. 
Jezdí zde osobní a nákladní (malé a střední, občas těžké TIR) automobily a autobusy MHD. 
Rychlost je zde 50 až 60 km/hod. 

MB č.4: Dominantním zdrojem hluku je doprava na komunikaci Žernosecká. Dopravu 
zde tvoří osobní automobily a nákladní automobily (ojediněle TIR) a dále autobusy MHD. 
V nočních hodinách zde jezdí pouze autobusy manipulační jízdy. Rychlost je zde oficiálně 50 
km/hod, často je ovšem překračovaná na 60 až 70 km/hod. Povrch komunikace je hladký 
asfalt, ale zvlněný a popraskaný, místy jsou vystouplé spáry po opravách povrchu. 
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situace širších vztahů, měřící body MB č.1 a 2: 

 
Situace širších vztahů, měřící body MB č.3 a 4: 

Celkové výsledky z měření hluku v MB č.1 až 4: 
MB č.1 

Celková hodnota hluku v měřicím bodě MB č. 1 je logaritmický průměr ze 
zvýrazněných hodnot v tabulce č. 2 pro úseky měření v noci, tj. 2200 – 0600 a ve dne, tj. 
0600 – 1000: 

NOC 3. – 4. 9. 2014 v časovém úseku 2200 – 0600 hodin. 
• LAeq,22.00-06.00 h = 61,0 ± 2,0 dB 

DEN 4. 9. 2014 v časovém úseku 0600 – 1000 hodin. 
• LAeq,06.00-10.00 h = 70,4 ± 2,5 dB 

Charakter hluku v bodě MB č. 1 je proměnný bez výrazných tónových složek. 
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MB č.2 
Celková hodnota hluku v měřicím bodě MB č.2 je logaritmický průměr ze zvýrazněných 
hodnot v tabulce č. 3 pro úseky měření v noci, tj. 2200 – 0600 a ve dne, tj. 0600 – 1000: 

NOC 3. – 4. 9. 2014 v časovém úseku 2200 – 0600 hodin. 
• LAeq,22.00-06.00 h = 55,3 ± 2,0 dB 

DEN 4. 9. 2014 v časovém úseku 0600 – 1000 hodin. 
• LAeq,06.00-10.00 h = 60,8 ± 2,5 dB 

Charakter hluku v bodě MB č. 2 je proměnný bez výrazných tónových složek. 
MB č.3 

Celková hodnota hluku v měřicím bodě MB č.3 je logaritmický průměr ze zvýrazněných 
hodnot v tabulce č. 4 pro úseky měření v noci, tj. 2200 – 0600 a ve dne, tj. 0600 – 1000: 

NOC 20. – 21. 10. 2014 v časovém úseku 2200 – 0600 hodin. 
• LAeq,22.00-06.00 h = 55,8 ± 2,0 dB 

DEN21. 10. 2014 v časovém úseku 0600 – 1000 hodin. 
• LAeq,06.00-10.00 h = 65,4 ± 2,5 dB 

Charakter hluku v bodě MB č. 3 je proměnný bez výrazných tónových složek. 
MB č.4 

Celková hodnota hluku v měřicím bodě MB č.4 je logaritmický průměr ze zvýrazněných 
hodnot v tabulce č. 5 pro úseky měření v noci, tj. 2200 – 0600 a ve dne, tj. 0600 – 1000: 

NOC 20. – 21. 10. 2014 v časovém úseku 2200 – 0600 hodin. 
• LAeq,22.00-06.00 h = 58,4 ± 2,0 dB 

DEN21. 10. 2014 v časovém úseku 0600 – 1000 hodin. 
• LAeq,06.00-10.00 h = 68,2 ± 2,5 dB 

Charakter hluku v bodě MB č. 4 je proměnný bez výrazných tónových složek. 
Z výsledků měření vyplývá, že hladiny akustického tlaku v měřících bodech se pohybují 

pod, resp. v měřícím bodě č.1 na hranici platných hygienických limitů se zahrnutím korekce na 
starou hlukovou zátěž. 
 

C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 

Podrobný popis jednotlivých složek životního prostředí byl proveden v předchozím 
textu, v kapitolách C.I a C.II. 

Nejedná se o území nadlimitně zatížené z hlediska imisí ani hluku.  
Předložený záměr bude mít pouze minimální negativní vliv na životní prostředí - 

zejména na ovzduší v důsledku emisí z nově záměrem generované dopravy. V případě hluku 
díky nově vybudované komunikaci – západnímu dopravnímu připojení lokality Nové Chabry, 
bude stávající akustická situace zachována a v místech, kde jsou již dosahovány hygienické 
limity, nedojde k navýšení hlukové zátěže. 

Posuzovaný záměr tedy svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí 
stávající parametry životního prostředí prakticky nezhorší. Vlivy posuzovaného záměru 
nebudou v žádném směru nadlimitní a nezpůsobí překročení přípustných limitů ani 
ohrožení zdraví obyvatel. Realizace záměru neovlivní udržitelný rozvoj daného území. 
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ČÁST D.    KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH VÝZNAMNOSTI 

DI.    CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ 
JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

 
HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY: 
 

Kapitola  Předmět hodnocení Kategorie 
významnosti 

I. II. III. 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo  x  
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  x  
D.I.3. Vliv na hlukovou situaci  x  
D.I.4. Vliv na povrchové a podzemní vody   x 
D.I.5. Vliv na půdu  x  
D.I.6. Vliv na horninové prostředí a nerostné 

zdroje 
  x 

D.I.7. Vliv na floru a faunu   x  
D.I.7. Vliv na ekosystémy    x 
D.I.8. Vliv na krajinu   x 
D.I.9. Vliv na hmotný majetek a kulturní památky   x 

 
Vysvětlivky:  

I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost 

II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů 

III. - složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové  hodnocení 

 Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, 
lokality, do níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace 
záměru. Tabulka byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky. 
 

Záměrem investora ve fázích F a G je výstavba areálu „Obytný soubor Nové 
Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení“ včetně jednopodlažního objektu park-
kafé. 

Součástí záměru je i návrh nového napojení západní části obytného souboru na 
ulici K Ládví v Praze 8. 
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Navržené objekty budou sloužit k bydlení a částečně pro občanskou vybavenost. 
Východně od řešeného území je již v přípravě výstavba mateřské školy, obchodů a další 
vybavenosti. 

V jižní části řešeného území v současnosti proběhla výstavba bytových domů o celkové 
kapacitě 400 bytů. 

Proto je vliv na obyvatelstvo zařazen do II. kategorie významnosti, čímž je zdůrazněno, 
že se jedná bytovou výstavbu s doplňkovou občanskou vybaveností. Současně bude 
vybudováno nové dopravní připojení dané lokality, čímž bude zlepšena dopravní dostupnost již 
vybudovaných bytových domů, jakož i domů nově navrhovaných v tomto oznámení.  

Do II. kategorie významnosti byl zařazen rovněž vliv na ovzduší, a to z důvodu, že 
realizace záměru bude zdrojem emisí z automobilové osobní dopravy a z nízkoemisních 
vytápěcích plynových zdrojů. 

Z hlediska hluku je záměr významný tím, že generovaná doprava nesmí navýšit 
stávající hlukovou zátěž daného území v místech, kde je již dosaženo přípustných 
hygienických limitů, nebo se stávající akustická situace těmto limitům blíží. Z tohoto důvodu je 
součástí záměru západní dopravní napojení dané lokality, což umožní, společně s dopravně 
technickými opatřeními, zajistit, že v žádném místě u obytné zástavby nedojde k navýšení 
hladin hluku oproti stávajícímu stavu, a tedy ani k překročení přípustných limitů. 

Do II. kategorie byl zařazen vliv na půdu, a to z důvodů záboru zemědělské půdy pro 
výstavbu bytových domů. V případě flóry si pak záměr vyžádá určité nezbytné kácení dřevin 
podél nově budované komunikace – západního připojení.. 

Záměr nebude mít prakticky žádný vliv na další složky životního prostředí. Proto byly 
všechny tyto vlivy zařazeny do třetí, tedy nejméně významné kategorie. 
 

 
D.I.1.   VLIVY NA OBYVATELSTVO 

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 
Hodnocení zdravotních rizik (Health risk assessment) 

Z § 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyplývá následující vymezení pojmů: 
1)  Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je 
určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života.  
2)  Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém je obyvatelstvo nebo jeho skupiny 
vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo 
pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko 
poškození zdraví. 
3)  Hodnocením zdravotních rizik (posouzení vlivu na veřejné zdraví) je posouzení míry 
závažnosti zátěže populace, vystavené rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a 
způsobu života. Podkladem pro hodnocení zdravotního rizika je kvalitativní a kvantitativní 
odhad rizika. 

Každá industriální činnost přináší rizika pro člověka i životní prostředí. Zvyšující se míra 
zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu odolnosti organismu proti 
infekcím, poklesem fertility populace, rostoucím trendem výskytu zhoubných nádorů, 
vrozených vývojových vad, genetických dědičných defektů a psychosomatických poruch. 

Zdravotní riziko představuje pravděpodobnost poškození lidského zdraví účinkem 
expozice určitému faktoru – chemickému, biologickému, psychosociálnímu apod. Ekologické 
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riziko je na rozdíl od předchozího pravděpodobností poškození jakéhokoliv živočišného nebo 
rostlinného druhu, společenstva druhů na různých trofických úrovních či definovaného 
ekosystému. Environmentální riziko potom představuje souhrn zdravotních a ekologických 
rizik. Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému 
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj antropogenních 
aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví. 

Nebezpečnost (Hazard) je vlastnost látky způsobovat škodlivý účinek na zdraví člověka 
či na životní prostředí. Je to vlastnost „vrozená“ (danou látku ji nelze zbavit), projeví se však 
pouze tehdy, jsou-li člověk, či jednotlivé ekosystémy životního prostředí jejímu vlivu vystaveny, 
tj. exponovány. Riziko (Risk) je vyjádřeno jako matematická pravděpodobnost, s níž za 
definovaných podmínek (za definované expozice) může dojít k poškození zdraví (ve výskytu 
nepříznivých zdravotních projevů až smrti). V numerickém vyjádření se tato pravděpodobnost 
může pohybovat od 0 (k poškození vůbec nedojde) do 1 (k poškození dojde ve všech 
případech). Riziko se rovná 0 pouze v případě, že expozice daná látce neexistuje ( je nulová). 
Hodnocení rizika (Risk Assessment) je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů 
a nejlepší vědecký úsudek pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného určitým 
faktorem, dále určení, v jakém rozsahu byly, jsou, nebo v budoucnu mohou být působení 
tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a konečně charakterizace existujících či 
potenciálních rizik z uvedených zjištění vyplývajících. 

Proces hodnocení zdravotního rizika sestává ze čtyř kroků: 

• určení nebezpečnosti 

• určení vztahu dávka-odpověď 

• hodnocení expozice 

• charakterizace rizika 

Odhad zdravotních rizik běžně používaným konzervativním přístupem vychází z prosté 
komparace naměřených eventuálně modelovaných hodnot vytypovaných škodlivých faktorů 
v různých složkách životního prostředí se zdravotně bezpečnými „limity“. Konzervativní způsob 
neumožňuje zhodnotit vliv různých expozičních cest, současně u řady škodlivých faktorů 
nejsou stanoveny nejvýše přípustné hygienické limity tj. “zdravotně bezpečné“ limity. 

V  kroku identifikace nebezpečnosti látek je nutno identifikovat škodliviny, kterým je 
exponované obyvatelstvo vystaveno. Dále je nutno provést objektivizaci závažnosti škodlivých 
faktorů a to např. podle jejich nebezpečnosti a množství. 

V  kroku hodnocení vztahu dávky a účinku je popisován kvantitativně vztah mezi 
dávkou a rozsahem poškození organismu expozicí škodlivému faktoru. Kvantifikace vztahu 
dávka – účinek u chemických škodlivin vychází ze dvou základních způsobů působení tj. 
prahové působení a bezprahové působení. 

 

Charakterizace vlivu imisí na veřejné zdraví 

V průběhu vlastní výstavby záměru půjde především o vliv zvýšené prašnosti při 
stavebních pracích a při dopravě stavebních materiálů. Současně však půjde o vlivy 
časově omezené na dobu výstavby a minimálního rozsahu. Z tohoto pohledu jsou příspěvky 
posuzovaných látek k imisní zátěži během výstavby záměru nevýznamné, lze objektivně 
předpokládat jejich prakticky úplné překrytí imisním pozadím. 

 Ze stavebních mechanismů a z nákladních vozů budou emitovány běžné polutanty 
typické pro dopravu, především oxidy dusíku, oxid uhelnatý, pevné částice a uhlovodíky. 
Množství takto emitovaných znečišťujících látek nelze v současné době jednoznačně určit, 
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bude záviset především na organizaci stavby a technologické kázni na staveništi. Tento zdroj 
emisí bude působit pouze v období výstavby po dobu cca 3 měsíců.  

  

Provoz nových bytových domů obytného souboru Nové Chabry 
Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví byla vzata maxima dlouhodobých průměrů 

příspěvku imisí.  
Jak vyplývá z údajů v části B tohoto oznámení a následně z výsledků rozptylové studie, 

uvedených v kapitole D.I.2, dojde po realizaci výstavby bytových domů k produkci emisí 
z automobilové dopravy (osobní automobily) a z nízkoemisních vytápěcích zdrojů – plynových 
kotelen. 

Ovzduší v daném území, kde je situován posuzovaný záměr, je z hlediska koncentrací 
škodlivých látek na základě dat Atlasu životního prostředí v Praze klasifikováno jako mírně 
znečištěné, což je druhý stupeň z pětibodové škály. Znamená to, že žádný z přípustných 
imisních limitů, daných zákonem o ochraně ovzduší, není překročen. A k překročení nedojde 
ani po realizaci záměru, protože vypočtené imisní příspěvky jsou velmi nízké. 

Při vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší se vychází z hodnot pětiletých 
průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 – podle tohoto kriteria lze hodnotit stávající imisní 
zatížení lokality jako znečistěné. Imisní limit pro benzo(a)pyren je zde překračován, imisní 
limity pro ostatní vyhodnocované škodliviny jsou v této lokalitě splňovány. Příspěvek záměru 
k imisním koncentracím benzo(a)pyrenu je však velmi nízký, leží hluboko pod 1 % imisního 
limitu pro B(a)P, takže lze konstatovat, že zhoršení kvality ovzduší v důsledku realizace 
záměru je minimální, a nebude mít tedy žádný vliv na lidské zdraví. 

Závěr posouzení z hlediska chemických škodlivin: 

Souhlasně se závěry rozptylové studie je možné konstatovat, že z hlediska emisí 
a z nich vyplývajícího následného imisního zatížení lze záměr hodnotit jako přijatelný – 
povede pouze k zanedbatelnému zvýšení imisních koncentrací u obytné zástavby. Vliv 
na zdraví exponované populace bude tedy prakticky nulový. 

 
Posouzení vlivu expozice hluku na veřejné zdraví 

Stávající hluková situace daného území je ovlivněna především dopravním hlukem na 
komunikacích, které územím procházejí. Podrobně je stávající akustická situace vyhodnocena 
v akustické studii firmy AKUSTPROJEKT s.r.o., Ing. Jiří Králíček, vypracované v 11/2015, 
v níž je podrobně na základě měření a modelových výpočtů vyhodnocen stávající stav dané 
lokality a jejího okolí, jsou zde definovány nové zdroje hluku související s posuzovaným 
záměrem a jsou vypočteny hladiny akustického tlaku z těchto zdrojů, a to pro stav realizace 
záměru, období výstavby a výhledové stavy: rok 2018 – realizace záměru a pro úplnou 
zástavbu daného území v souladu s platným územním plánem. 

Z výsledků měření vyplývá, že hladiny akustického tlaku v měřících bodech se pohybují 
pod, resp. v měřícím bodě č.1 na hranici platných hygienických limitů se zahrnutím korekce na 
starou hlukovou zátěž. 

Výsledky měření hluku sloužily rovněž ke kalibraci výpočetního modelu, jehož cílem 
bylo vyhodnotit akustickou situaci po realizaci záměru výstavby bytových domů. 

Výsledky výpočtů jsou podrobně zdokumentovány v kapitole D.I.3 a celá akustická 
studie je v příloze tohoto oznámení v části H. 

Z výsledků výpočtu vyplývá, že v důsledku realizace záměru výstavby bytových domů 
Nové Chabry – fáze F a G při současné realizaci navržených dopravních opatření, která jsou 
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v akustické studii podrobně popsána, dojde ke změně hodnot LAeq,T od dopravy pro den i noc 
v úrovni 0,0 – 0,1 dB oproti nulové variantě, tj. bez realizace záměru. 

 
Vzhledem k tomuto výsledku lze konstatovat, že v žádném z referenčních výpočtových 

bodů nedojde k navýšení hladin hluku o více než 0,1 dB, a tedy ani nebudou zvýšena 
zdravotní rizika obyvatel. 

Jak vyplynulo z výsledků akustické studie, realizace záměru výstavby obytného 
souboru Nové Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení nepovede ke zvýšení 
zdravotních rizik obyvatelstva z expozice hlukem. Realizace záměru nebude mít žádný 
negativní vliv na veřejné zdraví ani pohodu obyvatel. 

 
 

D.I.2.   VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 
Zdroje emisí ze záměru výstavby bytových domů jsou popsány v kapitole B.III.1. a 

v rozptylové studii. 
Rozptylová studie byla spočtena jako příspěvková, tedy hodnotící vlivy nového záměru 

na stávající imisní situaci v dané lokalitě Nové Chabry a jejím okolí. 
Stávající imisní situace byla vyhodnocena na základě modelových výpočtů, výsledků 

měřící stanice AIM a údajů z MŽP. 
Rozptylová studie je celá uvedena v příloze tohoto oznámení v části H., hlavní její 

výsledky a závěry jsou zrekapitulovány v následujícím textu. 
Na základě objektivních fyzikálních zákonitostí platí, že k nejvyšším krátkodobým 

koncentracím všech znečišťujících látek dochází při špatných rozptylových podmínkách za 
silných inverzí a slabého větru. Jedná se o situace, kdy vlivem slabého rozptylu při inverzích 
slabě zředěná kouřová vlečka zasáhne tato výše položená místa. Ve všech těchto místech 
vypočtené koncentrace rychle klesají s rostoucí rychlostí větru. Za běžných rozptylových 
podmínek jsou několikanásobně nižší než při inverzích a v případě astabilního teplotního 
zvrstvení a rychlého rozptylu je tento rozdíl řádový. 

V níže položených místech naproti tomu k nejvyšším koncentracím bude obecně 
docházet při mírně zhoršených nebo dobrých rozptylových podmínkách, v blízkém okolí 
komína dokonce za podmínek dobrého nebo rychlého rozptylu exhalací, kdy může být 
termickou turbulencí kouřová vlečka krátkodobě stržena k zemi. Maxima dosahovaná za 
takových podmínek mají však nižší hodnoty, než maxima ve vyvýšených polohách za inverzí. 
Maxima krátkodobých koncentrací však nejsou nejlepší charakteristikou znečištění ovzduší 
daného místa, protože nedávají žádnou informaci o četnosti výskytu těchto hodnot. Ta závisí 
zejména na četnosti výskytu inverzí a na větrné růžici. Ve skutečnosti se nejvyšší koncentrace 
vyskytují jen po krátký čas několika hodin nebo desítek hodin během roku. Navíc jsou maxima 
více ovlivněná náhodnými jevy, a proto je přesnost jejich výpočtu nižší. 

Lepší charakteristikou je průměrná roční koncentrace, která obsahuje i vliv větrné 
růžice, a tedy i vliv četnosti výskytu krátkodobých koncentrací. Kromě toho je hodnota 
průměrné roční koncentrace méně ovlivněna náhodnými skutečnostmi, takže přesnost jejího 
výpočtu je vyšší. Proto může být tato hodnota spíše považována za míru znečištění ovzduší 
v daném bodě.   
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Typ vypočtených charakteristik 
Maximální imisní krátkodobé koncentrace: udávají maximální hodnotu vypočtenou v 

daném referenčním bodě s uvedením třídy stability, třídy rychlosti větru a směru větru, při 
kterém k maximální imisní koncentraci dochází. Hodnoty jsou uvedeny v mikrogramech/m3 
(µg.m-3). 

Průměrná roční koncentrace: udávají roční zatížení území. Hodnoty jsou uvedeny v 
mikrogramech/m3 (µg.m-3). 

Intervaly imisních hodinových koncentrací: udávají četnost výskytu koncentrací nad 
zadanou hodnotu (nad 10, nad 50, nad 100, nad 200, nad 500 a nad 1000 mikrogramů/m3. 
Hodnoty jsou uvedeny v % ročního časového fondu (roční časový fond činí obecně 8760 
hodin, což odpovídá nepřestupnému roku). 

 
Referenční body 

Pro výpočet imisní charakteristiky bylo vytvořeno zájmové území s rozlohou 2,4 x 1,8 
km. Toto území bylo pokryto základní sítí referenčních bodů v počtu 1850 s krokem 50 m. 
Tato síť byla dále doplněna sítí bodů podél dotčených komunikací ve vzdálenosti min. 25 m od 
středové osy  

Síť referenčních bodů je patrna z následujícího obrázku 

 
K tvorbě sítě referenčních bodů: 

Síť uzlových referenčních bodů pro potřebu výpočtu rozptylové studie je vytvářena 
nezávisle na zeměpisných souřadnicích dané lokality. Jejím účelem je pokrýt dané zájmové 
území tak, aby matematická modelace zatížení ovzduší dané lokality škodlivinami postihla v 
rámci zadaných dat co nejvěrněji reálný stav. 
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Rozsah a tvar území pokrytého sítí referenčních bodů stanovuje zpracovatel studie s 
ohledem na předpokládaný plošný rozsah hodnocených vlivů, obvykle ve tvaru jednoduchého 
geometrického obrazce libovolného tvaru. Krok jednotlivých referenčních bodů (jejich 
vzdálenost od sebe) je volen na základě obdobných požadavků, může být v rámci jedné sítě 
různý (např. v oblasti předpokládaných vyšších koncentrací škodlivin je síť hustší). 

Číslování referenčních bodů se provádí tak, že jeden bod je zvolen za počátek („0“) a 
ostatní body se číslují čísly dle vzestupné aritmetické řady (1,2,....n). Způsob zvolení počátku i 
systém dalšího číslování referenčních bodů závisí na úsudku zpracovatele rozptylové studie, 
na úroveň výsledků studie nemá žádný vliv. Obvykle je jako počátek volen bod nacházející se 
v levém spodním rohu sítě tak, aby při odečítání souřadnic nebylo nutno používat záporných 
hodnot. 
 

Výsledky výpočtu imisních koncentrací pro příspěvky posuzovaného záměru 
Pro výpočet jsme vycházeli z údajů o intenzitách osobní a nákladní dopravy na 

dotčených komunikacích II/230 a II/605 pro rok 2016. Výpočet byl proveden ve dvou 
variantách, z nichž varianta č.1 představuje nulovou variantu bez realizace záměru, varianta 
č.2 je aktivní varianta s realizací posuzovaného záměru. 

Výpočtová varianta 1 – Vyhodnocení příspěvku stacionárních, liniových a plošných 
zdrojů znečišťování ovzduší vyvolaných provozem záměru. Rozptylová studie byla zpracována 
pro průměrné roční koncentrace jednotlivých látek na průměrný provoz.  

Výpočet byl proveden na síti uzlových bodů a na vybraných referenčních bodech u 
nejbližší okolní obytné zástavby. Rozptylová studie je v plném rozsahu uvedena v příloze 
v části H. tohoto oznámení. 
 

a) výpočet na síti uzlových bodů 
Varianta č.1 - vyhodnocení příspěvků zdrojů posuzovaného záměru k imisnímu 

zatížení území, rok 2018 
 

Oxid dusičitý – NO2 
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace znečišťující látky NO2 z provozu 

záměru budou na úrovni do 0,896 µg/m3. Imisní limit je 200 µg/m3 s přípustnou četností 
překročení 18 hodin. 

 Příspěvek k nejvyšším průměrným ročním koncentracím téže škodliviny byl vypočten 
na úrovni do 0,0095 µg/m3. IL je 40 µg/m3. 

koncentrace imisní limit [µg/m3] příspěvky [µg/m3] 

prům. roční 40 0,0095 
max. hodinová 200 0,896 
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Částice frakce PM10 a PM2,5 

Příspěvek zdrojů k nejvyšším průměrným ročním koncentracím PM10 byl vypočten na 
úrovni do 0,164 µg/m3. Imisní limit je 40 µg/m3. Nejvyšší vypočtené průměrné denní 
koncentrace PM10 jsou na úrovni do 4,28 µg/m3. IL je 50 µg/m3 s přípustnou četností 
překročení 35 dnů. 

Vypočtené příspěvky k nejvyšším průměrným ročním koncentracím škodliviny PM2,5 se 
pohybují na úrovni do 0,042 µg/m3, IL je 25 µg/m3. 

koncentrace imisní limit [µg/m3] příspěvky [µg/m3] 

prům. roční PM10 40 0,164 
nejvyšší denní PM10 50 4,28 

prům. roční PM2,5 25 0,042 



Oznámení záměru podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 96 
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Benzen 

Příspěvek provozu záměru k nejvyšším průměrným ročním koncentracím benzenu byl 
vypočten na úrovni do 0,0072 µg/m3. 

koncentrace imisní limit [µg/m3] příspěvky [µg/m3] 

prům. roční 5 0,0072 
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Benzo(a)pyren 
Příspěvek záměru k nejvyšším průměrným ročním koncentracím BaP byl vypočten na 

úrovni do 0,0033 ng/m3, IL pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3. 

koncentrace imisní limit [ng/m3] příspěvky [ng/m3] 

prům. rok 1 0,0033 

 

 
 
 
Oxid uhelnatý - CO 

Příspěvek provozu záměru k nejvyšším průměrným denním koncentracím látky CO byl 
vypočten na úrovni do 0,02 µg/m3. 

Koncentrace imisní limit [µg/m3] příspěvky [µg/m3] 

prům. denní 10 0,2 
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b) Vyhodnocení příspěvků zdrojů ve vztahu k vybrané obytné zástavbě 

 
Vyhodnocení příspěvků zdrojů bylo provedeno na vybrané body nejbližší obytné 

zástavby, znázorněné na následujícím obrázku. Hodnoty vypočtených koncentrací pro 
jednotlivé znečišťující látky pro vybrané body stávající zástavby ve výšce 6 m nad povrchem 
jsou uvedeny v tabulce níže. 

Vybrané body obytné zástavby: 
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Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body stávající obytné zástavby 

 

Ref. 
bod Z [m] 

NO2  
max.hod 
[µg/m3] 

NO2         
prum.rok 
[µg/m3] 

PM10 
prum.rok  
[µg/m3] 

PM10 
prum.den  
[µg/m3] 

PM2,5 
prum.rok  
[µg/m3] 

Benzen 
prum.rok 
[µg/m3] 

BaP 
prum.rok 
[ng/m3] 

CO 
prum.den 
[µg/m3] 

1 326 0,674 0,0020 0,67 0,022 0,006 0,0007 0,0004 0,0013 
2 294 0,456 0,0021 1,00 0,020 0,005 0,0007 0,0004 0,0018 
3 310 0,637 0,0073 2,35 0,069 0,018 0,0028 0,0012 0,0080 
4 294 0,385 0,0022 0,86 0,016 0,004 0,0008 0,0003 0,0020 
5 304 0,772 0,0073 1,30 0,041 0,011 0,0029 0,0008 0,0096 
6 296 0,480 0,0055 1,06 0,034 0,009 0,0024 0,0006 0,0087 
7 296 0,323 0,0022 1,15 0,015 0,004 0,0008 0,0003 0,0025 

Nejvyšší vypočtená maximální hodinová koncentrace NO2 ve vybraných bodech obytné 
zástavby je v bodě 1129 a to na úrovni 0,772 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 
200 µg/m3 s povoleným počtem překročením IL 18 hod/rok. Nejvyšší příspěvky k průměrným 
ročním koncentracím NO2 ve vybraných bodech nejbližší obytné zástavby dosahují hodnot na 
úrovni 0,0073 µg/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NO2 je na úrovni 40 µg/m3. 

Nejvyšší vypočtené příspěvky k průměrným denním koncentracím PM10 jsou na úrovni 
do 2,35 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s povoleným počtem 
překročením IL 35 dnů/rok. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM10 byl vypočten 
na úrovni 0,069 µg/m3, což odpovídá cca 0,2 % imisního limitu 40 µg/m3. Vypočtené příspěvky 
k průměrným ročním koncentracím pro škodlivinu PM2,5 dosahují hodnot na úrovni do 
0,018 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 25 µg/m3. 

Vypočtené příspěvky imisních koncentrací ve vybraných bodech obytné zástavby pro 
škodlivinu benzen jsou na úrovni 0,0029 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3. 

Příspěvky k průměrné roční koncentraci pro škodlivinu BaP byly vypočteny na úrovni 
0,0012 ng/m3. Tedy na úrovni 0,1 % platného imisního limitu 1 ng/m3. 

Vypočtené příspěvky imisních koncentrací ve vybraných bodech obytné zástavby pro 
škodlivinu CO jsou na úrovni do 0,0096 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 
10 mg/m3. 
 
 
Závěry a diskuse výsledků rozptylové studie 
 
Automatizovaný imisní monitoring 

Dle hodnot naměřených na výše uvedené měřící stanici lze vyhodnotit imisní zatížení 
lokality sledovanými škodlivinami jako mírně znečištěné. Imisní limit pro průměrné denní 
koncentrace PM10 je zde překračován, avšak maximální povolená četnosti překročení tohoto 
limitu zde překročena nebyla. Imisní limity ostatních sledovaných škodlivin byly v této lokalitě 
v roce 2014 splňovány. Měření nebylo prováděné přímo v předmětné lokalitě záměru, ale 
v lokalitě vzdálenější.  
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Imisní zatížení na základě dat Atlasu životního prostředí v Praze 
Stávající imisní zátěž předmětné lokality na základě dat Atlasu životního prostředí 

v Praze lze hodnotit jako mírně znečistěnou. Podle výsledku modelování kvality ovzduší zde 
nedochází k překračování imisních limitů. 

Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 se v lokalitě pohybují na úrovni do 
19,2 µg/m3. IL je 40 µg/m3. Za stávajícího stavu představuje imisní zátěž v lokalitě 48 % 
imisního limitu. Maximální hodinové koncentrace téže škodliviny se pohybují na úrovni do 
91,5 µg/m3, imisní limit je 200 µg/m3 s povolenou dobou překročení imisního limitu na úrovni 
18 hodin za rok. Modelovým výpočtem ATEM byla vyhodnocena četnost překročení imisního 
limitu na úrovni 0 %. 

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 se v lokalitě pohybují na úrovni do 
25,7 µg/m3. IL je 40 µg/m3. Za stávajícího stavu představuje imisní zátěž v lokalitě 64 % 
imisního limitu. Maximální 24-hodinové koncentrace téže škodliviny se pohybují na úrovni do 
172,7 µg/m3, imisní limit je 50 µg/m3 s povolenou dobou překročení imisního limitu na úrovni 
35 dnů za rok. Modelovým výpočtem ATEM byla vyhodnocena četnost překročení imisního 
limitu na úrovni 6,85 %. Což odpovídá 25 dnům za rok. Průměrné roční koncentrace PM2,5 se 
pohybují na úrovni do 13,9 µg/m3. Imisní limit je 25 µg/m3.  

Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen se v lokalitě pohybují na úrovni do 
0,451 µg/m3. IL je 5 µg/m3. Za stávajícího stavu představuje imisní zátěž v lokalitě 9 % 
imisního limitu. Maximální hodinové koncentrace téže škodliviny se pohybují na úrovni do 
2,82 µg/m3, imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. 

 
Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší 

Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě §11 bod 6 zákona 
201/2012 Sb., „K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle 
odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za 
předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny 
zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup“.  

Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 jsou uvedeny výše. Nejvyšší takto 
stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 23,7 µg/m3. Tedy na 
59,3 % imisního limitu. Pro maximální hodinové koncentrace nejsou takto hodnoty stanoveny.  

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 jsou uvedeny na výše. Nejvyšší takto 
stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 25,1 µg/m3. Tedy na úrovni 
cca 62,8 % imisního limitu. 

36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla pro vymezení 
OZKO dosahovat hodnot nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro 
vyhodnocení stávajícího stavu dosahují hodnot na úrovni 45,5 µg/m3. 

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 jsou uvedeny výše. Nejvyšší takto 
stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 16,6 µg/m3. Tedy na úrovni 
cca 66,4 % imisního limitu. 

Průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu jsou uvedeny výše. Imisní limit pro tuto 
škodlivinu je 5 µg/m3. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují 
na úrovni 1,4 µg/m3. Tedy na úrovni cca 28 % imisního limitu.  

Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP jsou uvedeny na výše. Imisní limit pro tuto 
škodlivinu je 1 ng/m3. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují 
na úrovni 1,08 ng/m3. Tedy na úrovni cca 108 % imisního limitu.  
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4. nejvyšší vypočtená koncentrace by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot 
nejvýše 125 µg/m3. Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu 
dosahují hodnot na úrovni 22,3 µg/m3. 

Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit 
imisní zatížení lokality jako znečistěné. Imisní limit pro benzo(a)pyren je zde překračován, 
imisní limity pro ostatní vyhodnocované škodliviny jsou v této lokalitě splňovány.  
 

Vyhodnocení příspěvků z realizace záměru 
Na základě výsledků rozptylové studie lze vyhodnotit příspěvky z provozu uvažovaného 

záměru následujícím způsobem. 
Maximální hodinový imisní příspěvek škodliviny NO2 byl vypočten na úrovni do 0,896 

µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je stanoven na 200 µg/m3 s přípustnou četností 
překročení 18 hodin v roku. Příspěvky zdrojů k průměrným ročním koncentracím škodliviny 
byly v rámci budoucího provozu vypočteny na úrovni do 0,0095 µg/m3, tj. 0,02 % imisního 
limitu 40 µg/m3. Z hlediska dlouhodobých charakteristik nebudou mít tyto zdroje negativní 
dopad na kvalitu ovzduší v lokalitě. 

Nejvyšší vypočtený průměrný denní příspěvek škodliviny PM10 se v rámci 
uvažovaného provozu bude pohybovat na úrovni do 4,28 µg/m3. Imisní limit pro tuto 
charakteristiku je 50 µg/m3 s maximální četností překročeni 35 dnů. Vypočtený příspěvek 
zdroje k průměrným ročním koncentracím škodliviny PM10 je na úrovni do 0,164 µg/m3. 
Vypočtené příspěvky k průměrným ročním koncentracím této škodliviny jsou tak na úrovni 0,4 
% imisního limitu 40 µg/m3. Příspěvek zdroje k průměrným ročním koncentracím PM2,5 byl 
vypočten na úrovni do 0,042 µg/m3 (0,2 % imisní limitu 25 µg/m3). 

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny benzen byl vypočten na úrovni 
0,0072 µg/m3 Ani při uvažování stávající imisní zátěže nezpůsobí provoz záměru v lokalitě 
překročení platného imisního limitu 5 µg/m3.  

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny BaP byl vypočten na úrovni 
0,0033 ng/m3. Vypočtené příspěvky jsou tak na úrovni do 0,3 % imisního limitu 1 ng/m3.  

Nejvyšší vypočtené příspěvek k průměrným denním koncentracím škodliviny CO jsou 
na úrovni do 0,02 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je na úrovni 10 mg/m3. 

Celkově lze konstatovat, že provoz záměru nebude mít výrazný vliv na kvalitu 
ovzduší v předmětné lokalitě. Příspěvky záměru k průměrným ročním koncentracím 
uvažovaných škodlivin se pohybují pod 1 % platných imisních limitů.  

 

Význačný zápach 
Posuzovaný záměr výstavby obytného souboru Nové Chabry – fáze F a G nezpůsobí 

v posuzované lokalitě význačný zápach, budou emitovány pouze běžné škodliviny 
z automobilového provozu a z plynových kotelen s nízkoemisními hořáky. 

 
Jiné vlivy 

Jiné vlivy stavby na ovzduší nejsou známy. Stavba nebude mít žádný vliv na klima 
daného území. 
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D.I.3.  VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELNÍ DALŠÍ 
FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 

 
Hluk, vibrace 
a) hluk 

Zdroje hluku z provozu na dotčených komunikacích jsou dopravní – jedná se o hluk 
z provozu silničních motorových vozidel - osobních automobilů rezidentů a návštěvníků včetně 
návštěvníků klub-kafé, a dále stacionární – vzduchotechnická zařízení pro větrání garáží, 
sklepů, chodeb a kotelny. V případě bytů se jedná o větrání koupelen a WC a o odtahy 
digestoří kuchyní.  

Stávající hluková situace a situace po realizaci záměru výstavby obytného souboru 
Nové Chabry – fáze F a G – byla vyhodnocena v akustické studii, která je v příloze tohoto 
oznámení v části H. 

V kapitole C.II.10 byla v tomto oznámení popsána stávající akustická situace v dotčené 
lokalitě včetně kalibračního měření. 

V dalším textu této kapitoly (D.I.3) jsou shrnuty výsledky modelových výpočtů hluku pro 
jednotlivé varianty. 

Výpočet hluku byl proveden pro následující varianty zástavby zájmového území. 
Varianta A(rok 2014) – současný stav, na zájmovém území probíhá výstavba v rozsahu fáze 
A+B+C+D (kalibrační varianta). 
 
Varianta B1 (rok 2018) – schválená zástavba zájmového území v rozsahu fáze A+B+C+D+E 
+OV (občanská vybavenost – v současné době je ve fázi projednávání)  = toto je nulová 
varianta z hlediska záměru Nové Chabry. 
 
Varianta B2 (rok 2018) – po realizaci záměru Nové Chabry, zástavba zájmového území 
v rozsahu fáze A+B+C+D+E+F+G (včetně západního napojení) + OV  = toto je aktivní 
varianta z hlediska záměru Nové Chabry. 
 
Varianta C2 (ÚP SÚ – předpokladem je rok 2020) – po realizaci záměru Nové Chabry, 
zástavba zájmového území v rozsahu fáze A+B+C+D+E+F+G (včetně západního napojení) + 
OV. 
 
Poznámka: označení variant odpovídá označení dle dopravní studie 
 
Výsledky výpočtu pro jednotlivé varianty jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

 
Sledovaný 

bod: 

 
Výška 
bodu-

podlaží: 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A: 
Varianta A - kalibrační 

(2014) 
Varianta B1 - nulová  

(2018) 
Varianta B2- aktivní  

(2018) 
Varianta C2  

(ÚP SÚ) 
LAeq,16h (dB)  

pro den 
LAeq,8h (dB)  

pro noc 
LAeq,16h (dB)  

pro den 
LAeq,8h (dB)  

pro noc 
LAeq,16h (dB)  

pro den 
LAeq,8h (dB)  

pro noc 
LAeq,16h (dB)  

pro den 
LAeq,8h (dB)  

pro noc 
1 3.NP 67,9 60,6 68,1 60,7 68,1   (0,0) 60,8   (0,1) 69,6 62,2 
2 2.NP 66,1 58,7 66,3 58,9 66,3   (0,0) 58,9   (0,0) 67,8 60,3 
3 2.NP 65,9 58,5 66,0 58,6 66,1   (0,1) 58,7   (0,1) 66,8 59,3 
4 2.NP 66,0 58,6 66,1 58,7 66,2   (0,1) 58,8   (0,1) 66,3 59,0 
5 2.NP 65,8 58,4 66,0 58,6 66,0   (0,0) 58,6   (0,0) 66,1 58,7 
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Sledovaný 

bod: 

 
Výška 
bodu-

podlaží: 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A: 
Varianta A - kalibrační 

(2014) 
Varianta B1 - nulová  

(2018) 
Varianta B2- aktivní  

(2018) 
Varianta C2  

(ÚP SÚ) 
LAeq,16h (dB)  

pro den 
LAeq,8h (dB)  

pro noc 
LAeq,16h (dB)  

pro den 
LAeq,8h (dB)  

pro noc 
LAeq,16h (dB)  

pro den 
LAeq,8h (dB)  

pro noc 
LAeq,16h (dB)  

pro den 
LAeq,8h (dB)  

pro noc 
6 2.NP 70,1 62,7 70,3 62,9 70,3   (0,0) 62,9   (0,0) 70,4 63,1 

4.NP 70,9 63,5 71,1 63,7 71,1   (0,0) 63,7   (0,0) 71,3 63,9 
7 2.NP 70,5 63,1 70,6 63,1 70,6   (0,0) 63,1   (0,0) 70,9 63,4 
8 2.NP 70,5 63,1 70,6 63,2 70,6   (0,0) 63,2   (0,0) 70,9 63,4 
9 2.NP 70,4 62,9 70,4 63,0 70,4   (0,0) 63,0   (0,0) 70,6 63,1 

10 2.NP 57,3 48,4 59,6 50,6 59,6   (0,0) 50,6   (0,0) 59,6 50,7 
11 2.NP 56,8 47,9 59,5 50,6 59,5   (0,0) 50,6   (0,0) 59,4 50,5 
12 1.NP 53,9 45,0 55,8 47,0 55,8   (0,0) 47,0   (0,0) 55,5 46,7 
13 2.NP 56,0 47,0 57,6 48,7 57,6   (0,0) 48,7   (0,0) 57,2 48,1 
14 2.NP 58,8 50,0 58,6 49,9 58,6   (0,0) 49,9   (0,0) 58,2 49,3 
15 2.NP 61,6 53,0 62,5 53,9 62,5   (0,0) 53,9   (0,0) 61,9 53,4 
16 2.NP 69,3 60,7 69,7 60,9 69,7   (0,0) 60,9   (0,0) 68,9 60,5 
17 3.NP 63,0 54,1 63,1 54,3 63,1   (0,0) 54,3   (0,0) 60,4 52,4 
18 3.NP 59,8 51,1 60,0 51,3 60,0   (0,0) 51,3   (0,0) 57,6 49,7 
19 3.NP 63,7 55,0 63,9 55,2 63,9   (0,0) 55,2   (0,0) 61,4 53,5 
20 3.NP 67,7 59,0 67,8 59,1 67,8   (0,0) 59,1   (0,0) 65,3 57,4 
21 3.NP 60,3 52,4 61,3 53,2 61,4   (0,1) 53,3   (0,1) 59,2 51,6 
22 3.NP 65,6 57,4 66,6 58,3 66,6   (0,0) 58,3   (0,0) 64,0 56,1 
23 2.NP 62,0 53,8 63,0 54,7 63,1   (0,1) 54,7   (0,1) 60,5 52,6 

 
24 

2.NP 65,7 58,8 65,9 59,0 65,9   (0,0) 59,0   (0,0) 68,2 61,0 
5.NP 67,2 60,4 67,5 60,6 67,5   (0,0) 60,6   (0,0) 69,7 62,6 
8.NP 67,4 60,7 67,7 60,9 67,7   (0,0) 60,9   (0,0) 69,9 62,8 

25 2.NP 65,0 58,0 65,3 58,3 65,3   (0,0) 58,3   (0,0) 67,7 60,5 
26 2.NP 70,0 63,0 70,3 63,3 70,4   (0,1) 63,4   (0,1) 72,8 65,6 
27 4.NP - - 42,1 33,6 45,8 37,6 51,4 43,8 
28 4.NP - - 45,8 37,0 48,0 39,6 50,0 42,1 
29 4.NP - - 45,7 37,0 41,0 34,7 43,2 36,4 
30 4.NP - - 50,6 42,6 51,7 43,7 51,6 43,6 
31 4.NP - - 51,0 43,1 52,0 44,1 51,9 44,0 
32 4.NP - - 53,2 45,5 53,2 45,5 53,1 45,4 
33 5.NP - - 42,8 34,3 44,6 36,2 52,2 44,7 
34 5.NP - - 43,1 34,5 47,2 39,0 53,1 45,5 
35 5.NP - - 48,6 40,0 51,5 43,1 53,5 45,7 
36 6.NP - - - - 48,0 40,3 50,8 43,4 
37 6.NP - - - - 50,3 42,4 51,2 43,5 
38 5.NP - - - - 50,4 42,6 50,8 43,0 
39 5.NP - - - - 49,3 41,7 49,6 42,0 
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V následujícím textu této kapitoly je uveden rozbor výpočtem zjištěných hodnot 

v tabulce z hlediska hygienických limitů a stanovení dominantních zdrojů hluku. 
 

1) Stávající chráněná zástavba v oblasti záměru. 

• Varianta A (kalibrační) - rok 2014 (současný stav, na zájmovém území probíhá 
výstavba v rozsahu fáze A+B+C+D): 
- Chráněný venkovní prostor staveb objektů přilehlých k ulici Ústecká (sledované 

body č. 1 – 9): 

Dominantním zdrojem hluku je doprava v ulici Ústecká. 

V případě objektů těsně přiléhajících ke komunikaci Ústecká (body č. 6-9) jsou 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (LAeq,T) od dopravy v úrovni hygienického 
limitu LAeq,16h = 70 dB pro den pro starou hlukovou zátěž (překročení tohoto limitu je 
v úrovni pod nejistotou výpočtu 2 dB) a v úrovni nad hygienickým limitem  LAeq,8h = 
60 dB pro noc (překročení je nad nejistotou výpočtu 2 dB).  
V případech, kdy mezi objektem a okrajem silnice Ústecká je zahrádka šířky cca 15 
– 25 m (viz sledované body č. 1 – 5) jsou hodnoty LAeq,T od dopravy pod 
hygienickým limitem LAeq,16h = 70 dB pro den a pod, resp. v úrovni hygienického 
limitu LAeq,8h = 60 dB pro noc pro starou hlukovou zátěž.  

- Chráněný venkovní prostor staveb objektů přilehlých k ulici Kobyliská (sledované 
body č. 10- 14): 

Dominantním zdrojem hluku je doprava v ulici Kobyliská, dále se projevuje 
doprava v ulici Ústecká. 

Hodnoty LAeq,T od dopravy jsou v úrovni nad hygienickým limitem  LAeq,16h = 55 dB 
pro den i LAeq,8h = 45 dB pro noc, ale v úrovni pod hygienickým limitem LAeq,16h = 60 
dB pro den i  LAeq,8h = 50 dB pro noc, který platí pro hluk z dopravy na hlavních 
komunikacích.  

- Chráněný venkovní prostor staveb objektů přilehlých k ulici Spořická (sledované 
body č. 15 a 16): 

Hodnoty LAeq,T od dopravy překračují hygienický limit LAeq,16h = 60 dB pro den 
i LAeq,8h = 50 dB pro noc. Míra překročení závisí na vzdálenosti objektu od 
komunikace Spořická, která je dominantním zdrojem hluku. 

- Chráněný venkovní prostor staveb objektů přilehlých k ulici K Ládví (sledované 
body č. 17 - 20): 

Dominantním zdrojem hluku je doprava v ulici K Ládví (zejména BUS MHD). 

Hodnoty LAeq,T od dopravy jsou v úrovni nad hygienickým limitem LAeq,16h = 60 dB 
pro den i nad hygienickým limitem  LAeq,8h = 50 dB pro noc.  

- Chráněný venkovní prostor staveb objektů přilehlých k ulici Žernosecká (sledované 
body č. 21 - 23): 

Dominantním zdrojem hluku je doprava v ulici Žernosecká (zejména BUS MHD). 

Hodnoty LAeq,T od dopravy jsou v úrovni nad hygienickým limitem  LAeq,16h = 60 dB 
pro den i nad hygienickým limitem  LAeq,8h = 50 dB pro noc. Míra překročení závisí 
na vzdálenosti objektu od komunikace Žernosecká, která je dominantním zdrojem 
hluku. 
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- Chráněný venkovní prostor staveb objektů přilehlých k ulici Horňátecká (sledované 

body č. 24 - 26): 

Dominantním zdrojem hluku je doprava v ulici Horňátecká. 

V případě objektů těsně přiléhajících ke komunikaci Horňátecká (viz bod č. 26) jsou 
hodnoty LAeq,T od dopravy v úrovni hygienického limitu LAeq,16h = 70 dB pro den pro 
starou hlukovou zátěž a v úrovni nad hygienickým limitem  LAeq,8h = 60 dB pro noc 
pro starou hlukovou zátěž.  
U vzdálenějších objektů (viz sledované body č. 24 a 25) jsou hodnoty LAeq,T od 
dopravy pod hygienickým limitem LAeq,16h = 70 dB pro den a pod, resp. v úrovni 
hygienického limitu LAeq,8h = 60 dB pro noc pro starou hlukovou zátěž.  

 
• Varianta B1 (nulová varianta z hlediska záměru Nové Chabry) - rok 2018-schválená 

zástavba zájmového území v rozsahu fáze A+B+C+D+E + OV(občanská  
vybavenost – v současné době je ve fázi projednávání): 

Jedná se o nulovou variantu z hlediska plánovaného záměru Nové Chabry. 
Oproti předcházející variantě A dochází  k navýšení hluku v úrovni do 2,7 dB. 

 
• Varianta B2 (aktivní varianta z hlediska záměru Nové Chabry) - rok 2018-po realizaci 

záměru Nové Chabry, zástavba zájmového území v rozsahu fáze A+B+C+D+E+F+G, 
včetně západního dopravního napojení + OV): 

Jedná se o aktivní variantu z hlediska plánovaného záměru, tzn. v této variantě je 
realizován záměr Nové Chabry. 
Oproti nulové variantě B1 dochází k následující změně hodnot LAeq,T od dopravy pro 
den i noc (viz hodnoty uvedené v závorkách v tabulce č. 8). 
- Chráněný venkovní prostor staveb objektů přilehlých k ulici Ústecká (sledované 

body č. 1 – 9): 

Změna hodnot LAeq,T je většinou v úrovni 0,0 dB, pouze v některých případech 
dosahuje hodnoty 0,1 dB. Je to způsobeno tím, že dominantní část vyvolané 
dopravy související se záměrem Nové Chabry je v trase mimo ulici Ústeckou 
severně od křižovatky s ulicí Kobyliská. Příspěvek vyvolané dopravy související se 
záměrem vedoucí touto částí ulice Ústecká je tak malý – cca 110 jízd OA/24 hodin, 
že v celkové intenzitě předpokládané dopravy touto ulicí – cca  19000 OA/24 h a 
cca 1100 NA+BUS/24 h se téměř neuplatní.  
Vliv vyvolané dopravy související se záměrem v ulici Ústecka v úseku Kobyliská-K 
Ládví je značně eliminován výstavbou  nové západní komunikace směrem k ulici 
K Ládví, která se napojuje na ulici Ústeckou mimo zastavěnou oblast Dolních 
Chaber.  

Lze tedy konstatovat, že po zprovoznění záměru Nové Chabry nedojde ke 
zhoršení hluku u této zástavby.  

- Chráněný venkovní prostor staveb objektů přilehlých k ulici Kobyliská (sledované 
body č. 10 - 14): 

U této zástavby nedojde po zprovoznění záměru Nové Chabry ke zhoršení 
hluku. 

Důvodem je, že vliv vyvolané dopravy související se záměrem je značně eliminován 
výstavbou nové západní komunikace k ulici K Ládví. 
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- Chráněný venkovní prostor staveb objektů přilehlých k ulici Spořická (sledované 
body č. 15 a 16): 

U této zástavby nedojde po zprovoznění záměru Nové Chabry ke zhoršení 
hluku. 

Důvodem je, že vyvolaná doprava související se záměrem je zastoupena v této ulici 
pouze nepatrně. 

- Chráněný venkovní prostor staveb objektů přilehlých k ulici K Ládví (sledované 
body č. 17 - 20): 

U této zástavby nedojde po zprovoznění záměru Nové Chabry ke zhoršení hluku – 
změna hodnot LAeq,T od dopravy je v úrovni 0,0 dB. Důvodem je, že vyvolaná 
doprava související se záměrem je v úrovni pouze do40 OA/24 h a v celkové 
intenzitě předpokládané dopravy touto ulicí – cca  8700 OA/24 h a cca 
840 NA+BUS/24 h se téměř neuplatní, příspěvek je matematicky v úrovni0,0 dB. 

Lze tedy konstatovat, že po zprovoznění záměru Nové Chabry nedojde ke 
zhoršení hluku u této zástavby (kolem ulice K Ládví ve východní části Čimic).  

- Chráněný venkovní prostor staveb objektů přilehlých k ulici Žernosecká (sledované 
body č. 21 - 23): 

Změna hodnot LAeq,T je v úrovni do 0,1 dB. Jedná se zcela o zanedbatelný přírůstek 
hluku. Hodnoty LAeq,T budou v úrovni pod hygienickými limity pro starou hlukovou 
zátěž. 

Lze tedy konstatovat, že po zprovoznění záměru Nové Chabry nedojde ke 
zhoršení hluku u této zástavby (kolem ulice Žernosecká).  

- Chráněný venkovní prostor staveb objektů přilehlých k ulici Horňátecká (sledované 
body č. 24 - 26): 

Změna hodnot LAeq,T je v úrovni do 0,1 dB. Jedná se zcela o zanedbatelný přírůstek 
hluku. 

Lze tedy konstatovat, že po zprovoznění záměru Nové Chabry nedojde ke 
zhoršení hluku u této zástavby (kolem ulice Horňátecká).  

 
• Varianta C2 – ÚP SÚ (po realizaci záměru Nové Chabry, zástavba zájmového území 

v rozsahu fáze A+B+C+D+E+F+G, včetně západního dopravního napojení + OV): 
 

Oproti předcházející variantě B2 dojde v této variantě k nárůstu hluku v ulici 
Ústecká v úseku jižně od ulice Dopraváků do 1,6 dB (viz sledované body č. 1 – 3). 
Důvodem je přivedení  dopravy z nového obchvatu, který se bude napojovat na 
ulici Dopraváků do ulice Ústecká a dále na jih do ulice Horňátecká směrem na 
centrum. Tím dojde také k nárůstu hluku od dopravy u zástavby v ulici 
Horňátecká (viz  body č. 24 – 26) v úrovni do 2,6 dB.  
K výraznému poklesu hluku oproti předcházející variantě B2 dojde v 
ulici Žernosecká v úrovni do 2,5 dB a v ulici K Ládví v úrovni do 2,7 dB. 
Důvodem snížení hluku je pokles intenzity dopravy na komunikaci Žernosecká a 
K Ládví. 
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2) Nová zástavba obytných domů souvisejících se záměrem Nové Chabry. 
V chráněném venkovním prostoru staveb objektů záměru bude hluk od dopravy 

v oblasti stavby pro variantu B2 (aktivní) a pro variantu C2 (předpoklad dle ÚP SÚ) v úrovni 
pod hygienickým limitem LAeq,16h = 55 dB pro den a pod, resp. v úrovni hygienického limitu 
LAeq,8h = 45 dB pro noc. 

Lze tedy konstatovat, že hluk od dopravy na veřejné komunikační síti 
v chráněném venkovním prostoru staveb objektů záměru Nové Chabry tedy bude 
vyhovovat požadavkům Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

 

Vyhodnocení hluku v  chráněném venkovním prostoru staveb od stacionárních zdrojů 
TZB 
Zdroje hluku TZB související s provozem objektů záměru Nové Chabry, jsou následující: 

- Vyústění VZT stoupaček hyg. zařízení na střeše jednotlivých objektů: LW,A = 45 
dB/vyústění (předpoklad: 6x na objektu A, A+, resp. 7x na objektu B,B+). 

- Vyústění VZT stoupaček kuchyňských digestoří na střeše jednotlivých objektů: LW,A = 
45 dB/vyústění (předpoklad: 6x na objektu A, A+, resp. 7x na objektu B,B+). 

- Vyústění odtahu vzduch z garáží:  LW,A = 55 dB/vyústění (předpoklad: 1x na každém 
objektu A, A+, B, B+). 

- Vyústění VZT pro větrání sklepů a kotelen na fasádě:  LW,A = 45 dB/vyústění 
(předpoklad: 3x na každém objektu A, A+, B, B+). 

- VZT jednotka pro větrání chodeb na střeše každého objektu: LW,A = 65 dB/jednotku 
(předpoklad: 1x na každém objektu A, A+, B, B+). 

- Vyústění komínu kotelny na střeše každého objektu: LW,A = 65 dB/vyústění 
(předpoklad: 1x na každém objektu A, A+, B, B+). 
Zamezení hluku od zdrojů TZB bude řešeno instalací tlumičů hluku do VZT tras, resp. 

odvodu spalin a zastíněním VZT jednotky (případně i chladících jednotek) na střechách 
objektů záměru. Detailní návrh akustických úprav bude zpracován v dalším stupni projektu – 
jedná se pouze o běžná technická opatření na zdrojích TZB. 

V této fázi projektu lze konstatovat, že dílčí hodnota LAeq,T od souběhu zdrojů TZB 
bude v chráněném venkovním prostoru staveb chráněné zástavby v oblasti v úrovni: 
< 35 dB. 

 
Vyhodnocení hluku z výstavby posuzovaného záměru obytného souboru Nové Chabry – 
fáze F a G 
 

Podrobné výsledky počtů hluku ze stavební činnosti jsou uvedeny v akustické studii. 
Zde uvádíme jejich shrnutí a stanovené požadavky na výstavbu, které musí být dodrženy. 
 

 
Sledovaný bod: 

 
Výška bodu-podlaží: 

LAeq,14h (dB) 
od stavební činnosti 

Hrubá stavba F Výkop 
stavební jámy G 

Hrubá stavba F, vrtání 
základových pilot G 

1 3.NP 52 52 
2 2.NP 50 50 
3 2.NP 50 50 
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Sledovaný bod: 

 
Výška bodu-podlaží: 

LAeq,14h (dB) 
od stavební činnosti 

Hrubá stavba F Výkop 
stavební jámy G 

Hrubá stavba F, vrtání 
základových pilot G 

4 2.NP 50 50 
5 2.NP 50 50 
6 2.NP 54 54 

4.NP 55 55 
7 2.NP 55 55 
8 2.NP 55 55 
9 2.NP 55 55 
13 2.NP 45 46 
14 2.NP 43 45 
17 3.NP 44 44 
18 3.NP 41 41 
19 3.NP 44 44 
20 3.NP 48 48 
21 3.NP 42 42 
22 3.NP 46 47 
23 2.NP 43 43 
 

24 
2.NP 51 51 
5.NP 52 52 
8.NP 52 52 

25 2.NP 50 50 
26 2.NP 55 55 
27 4.NP 49 49 
28 4.NP 58 57 
29 4.NP 64 63 
30 4.NP 64 65 
31 4.NP 60 61 
32 4.NP 55 56 
33 5.NP 46 49 
34 5.NP 49 50 
35 5.NP 57 57 
40 5.NP 63 64 
41 5.NP 64 63 
42 3.NP 65 63 
43 3.NP 65 62 

Hluk ze stavební činnosti související s  výstavbou plánovaného záměru Nové Chabry 
bude v chráněném venkovním prostoru okolní stávající obytné zástavby v oblasti stavby, 
včetně nové zástavby na pozemcích fází  A - E vyjádřen hodnotami LAeq,14h v úrovni, resp. pod 
hygienickým limitem 65 dB stanoveným  pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin pro stavební 
činnost. 

V následujícím jsou uvedeny nutné úpravy a omezení stavby z hlediska hluku od 
stavební činnosti na okolní zástavbu, které je nutné dodržet, protože byly zohledněny ve 
výpočtu hluku: 
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• Je třeba provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně 
hlučné neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení 
dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší 
mechanismy, případný kompresor a elektrocentrálu je nutné používat pouze 
v protihlukové kapotě. Je nutné dodržet využití a hlučnosti mechanismů uvedených 
v tabulce č. 9 této studie. 

• Na stavbu je nutné přivážet již hotové díly. Při řezání ocelových profilů používat 
zejména strojní pilu, případně autogen, z hlediska hluku je nutné omezit  
rozbrušovačku. Používat systémové bednění. 

• Stavební činnost lze provádět pouze v denní době v časovém intervalu 7 – 21 hodin. Je 
nepřípustné provádět hlučnou stavební činnost v době od 21 do 7 hodin, kdy platí 
snížené limitní hodnoty hluku u chráněné zástavby v oblasti stavby.  

• Nákladní dopravu stavby je nutné vést ze staveniště provizorní komunikací západně od 
pozemku záměru ke komunikaci K Ládví.  

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

 
Na závěr této kapitoly o vlivu posuzovaného záměru na akustickou situaci lze konstatovat. 
 

Z výsledků výpočtu z provozu a výstavby záměru „Obytný soubor Nové Chabry – 
Fáze F a G a západní dopravní připojení“ vyplývá, že realizace tohoto záměru nezpůsobí 
navýšení stávající hlukové zátěže u stávajících ani nových chráněných objektů, a tedy  
nezpůsobí překročení hygienických limitů daných nařízením vlády č.272/2011 Sb. 

Tato skutečnost byla doložena akustickou studií zpracovanou v rámci oznámení EIA. 
Tato studie je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto oznámení. 

 

Shrnutí platných limitů dle NV č.272/2011 Sb. pro případ obytného území 
Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru a 
chráněném venkovním prostoru staveb:  

• z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách  

Druh prostoru Nejvyšší přípustná 
ekvivalentní   hladina 

akustického tlaku  LAeq,T 
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb, chráněný 
ostatní venkovní prostor   -  denní doba  

LAeq ,T.    = 55 dB 

Chráněný ostatní venkovní prostor   -  noční doba  LAeq ,T.    = 55 dB 
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb -  noční doba  LAeq ,T.    = 45 dB 
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• z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy 
v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je nad hlukem z dopravy na 
ostatních pozemních komunikacích 

Druh prostoru Nejvyšší přípustná 
ekvivalentní   hladina 

akustického tlaku  LAeq,T 
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb, chráněný 
ostatní venkovní prostor   -  denní doba  

LAeq ,T.    = 60 dB 

Chráněný ostatní venkovní prostor   -  noční doba  LAeq ,T.    = 60 dB 
Chráněný venkovní prostor  ostatních staveb -  noční 
doba  

LAeq ,T.    = 50 dB 

 
• v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou 

účelových komunikací 

Druh prostoru Nejvyšší přípustná 
ekvivalentní   hladina 

akustického tlaku  LAeq,T 
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb, chráněný 
ostatní venkovní prostor   -  denní doba  

LAeq ,T.    = 70 dB 

Chráněný ostatní venkovní prostor   -  noční doba  LAeq ,T.    = 70 dB 
Chráněný venkovní prostor  ostatních staveb -  noční 
doba  

LAeq ,T.    = 60 dB 

 
• pro hluk z provozu stacionárních zdrojů 

Druh prostoru Nejvyšší přípustná 
ekvivalentní   hladina 

akustického tlaku  LAeq,T 
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb, chráněný 
ostatní venkovní prostor   -  denní doba  

LAeq ,T.    = 50 dB 

Chráněný ostatní venkovní prostor   -  noční doba  LAeq ,T.    = 50 dB 
Chráněný venkovní prostor  ostatních staveb -  noční 
doba  

LAeq ,T.    = 40 dB 

 
Chráněným venkovním prostorem podle definice ze zákona č.258/2000 Sb. 

v novelizovaném znění se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, 
léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních 
pracovišť.  

Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí  prostor do 2 m okolo bytových 
domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, 
jakož i funkčně obdobných staveb 
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Další biologické a fyzikální charakteristiky 
S realizací záměru obytného souboru Nové Chabry – Fáze F a G není spojeno 

umístění žádného zdroje radioaktivního a elektromagnetického záření, který by se mohl 
projevovat v okolí. Jiné ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných, nejsou známy. 
 Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v následující 
tabulce.  

 
Ostatní vlivy stavby 
 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Hluk při výstavbě časově 
omezený 

V době zemních a stavebních prací vliv zejména na 
hlukovou situaci v okolí staveniště a podél 
příjezdových tras staveništní dopravy 

Hluk při provozu přímé, trvalé po realizaci výstavby včetně západního dopravního 
připojení a souvisejících dopravních opatření  
z dopravy; splnění přípustných hygienických limitů u 
dotčené obytné zástavby 

 
 
D.I.4  VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
Vliv na charakter odvodnění oblasti 
 
Zasakování dešťových vod 

Pro posouzení možnosti vsakování dešťových vod byl v 06/2015 zpracován odborný 
posudek firmou K2H (RNDr. Jan Koretz), který je celý uveden v příloze v části H. tohoto 
oznámení. Zde uvádíme závěry tohoto posudku: 

Zasakování dešťových vod je pro objekty A, B, C, D realizováno do kanalizačního 
sběrače přes vyrovnávací nádrž. U objektů E, F a G uvažoval projektant se zasakováním 
dešťových vod do horninového prostředí. Geologickými průzkumy byly ověřeny v některých 
oblastech zájmového území, především v rostlém terénu tvořeném sprašovými sedimenty, 
velmi nepříznivé poměry pro vsakování. Odpady ukládané v minulosti do vytěžené pískovny 
nepodléhaly v minulosti zvláštnímu režimu, protože se jednalo o tzv. inertní odpady. 
Provedené průzkumné a dosavadní stavební práce prokázaly, že není možno ve větších 
hloubkách pod terénem úplně vyloučit ojedinělé zvýšení koncentrací některých polutantů, 
které by se vlivem zasakované podzemní vody mohly mobilizovat. Z hydrogeologického 
hlediska by proto bylo vhodnější najít jiné řešení než zasakování do horninového 
prostředí. 

Přestože Analýza rizika neshledala reálné nebezpečí, domníváme se, že 
uvažované zasakování dešťových vod by mohlo iniciovat některé rozpustnější 
kontaminanty a umožnit jejich migraci do hlubších vrstev horninového prostředí. 

Při úvaze o zasakování dešťových vod do horninového prostředí je třeba brát 
zřetel na malou propustnost sprašových zemin, a tím i možnost negativního ovlivnění 
okolních pozemků. 
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Závěr 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučujme upřednostnit 
zneškodňování dešťových vod jiným způsobem než metodou zasakování do 
horninového prostředí. 

Na základě tohoto posouzení bylo navrženo řešení odvodu dešťových vod tak, jak je 
v dalším textu této kapitoly popsáno. 

 

Dešťová kanalizace 
Dešťová voda bude retenována v retenční nádrži umístěné pod dětským hřištěm se 

zpevněnou plochou o minimálním retenčním objemu 400 m3. Před zaústěním dešťového 
potrubí do dešťové přípojky bude instalována šachta s regulovaným odtokem 10l/s.ha. 
Regulovaný odtok bude zajištěn pomocí vírového regulátoru bez potřeby další energie a 
s minimální náročností na údržbu. Kanalizační propojení bude zaústěno do stávající splaškové 
kanalizace, součástí tohoto návrhu je předpoklad rekolaudace části stávající splaškové 
kanalizace na jednotnou. Dimenze propojení do jednotné kanalizace je navržena DN200. 

Svodné dešťové potrubí bude vedeno částečně pod stropem 1. PP, částečně bude 
vedeno vně, podél objektu v zemi v předzahrádkách. Potrubí bude vedeno v nezámrzné 
hloubce. Svodné dešťové potrubí bude vedeno ve spádu 1,5 %. Potrubí vedené uvnitř objektu 
bude zhotoveno z protihlukových trub PP. Vnější potrubí bude zhotoveno z PVC-KG. Pro 
zaústění dešťové kanalizace z retenční nádrže bude navržena kanalizační propojení KT 
DN200. 
Retence je navržena v souladu s Městskými standardy při využití metody Ing. Másla:  

• doba trvání přívalového deště 30min 

• periodicita 0,1 (desetiletý déšť) 

• intenzita deště 153 l/s.ha 

• maximální hodnota regulovaného odtoku 10l/s.ha – není uvažována pro výpočet 
objemu retenční nádrže 

Pro výše uvedené hodnoty je napočítán potřebný objem centrální retenční nádrže.  
 

bilance srážkových vod pro fázi F 
   

Typ plochy 
Součinitel  
odtoku F      

[-] 

Odvodňovaná 
plocha S [m2] 

Sumární 
odtok za 

dobu 
trvání     
[m3] 

střechy objektů (střechy s nepropustnou horní 
vrstvou) 1 1090 30,0 

zeleň na konstrukci, dlážděné chodníky (asfaltové 
a betonové plochy/dlažba s písk. spárami) 0,7 630 12,1 

SUMA   1720 42,2 
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bilance srážkových vod pro fázi G 
   

Typ plochy 
Součinitel  
odtoku F      

[-] 

Odvodňovaná 
plocha S [m2] 

Sumární 
odtok za 

dobu 
trvání     
[m3] 

střechy objektů (střechy s nepropustnou horní 
vrstvou) 1 3270 90,1 

zeleň na konstrukci, dlážděné chodníky (asfaltové 
a betonové plochy/dlažba s písk. spárami) 0,7 3080 59,4 

SUMA   6350 149,5 

 

bilance srážkových vod pro klub-kafé 
   

Typ plochy 
Součinitel  
odtoku F      

[-] 

Odvodňovaná 
plocha S [m2] 

Sumární 
odtok za 

dobu 
trvání     
[m3] 

střechy objektů (střechy s nepropustnou horní 
vrstvou) 1 250 6,9 

zeleň na konstrukci, dlážděné chodníky (asfaltové 
a betonové plochy/dlažba s písk. spárami) 0,7 1652 31,9 

Pojízdné komunikace asfaltové 0,9 463 11,5 

SUMA   2365 50,3 

 

Vliv na změny hydrologických charakteristik 
Při realizaci záměru nedojde k významným změnám hydrologických poměrů daného 

území, stavba se z tohoto hlediska projeví pouze lokálně v místě vlastní výstavby bytových 
objektů a zpevněných ploch. 

 
Vlivy na podzemní vodu 

Záměr výstavby obytného souboru nebude mít na podzemní vodu žádný negativní vliv.  
Příjezdové komunikace budou sloužit pro motorová vozidla, obsahující oleje a pohonné 

hmoty V případě, že dojde k havarijním únikům těchto látek, bude provedena sanace 
vhodnými sorbenty. Za běžného provozu tyto situace nenastanou. 

Po dobu výstavby bude nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 
staveniště vhodným způsobem stavbu zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění 
podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze staveniště 
při výstavbě bytových domů a nové komunikace.  
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Vliv na jakost vody 
Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může obecně nastat 

zejména v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního provozu. 

Vlastní provoz bytových domů i nové západní komunikace nebude mít žádný vliv na 
kvalitu vody. Jedinou možností znečištění vod jsou úkapy ropných látek z motorových vozidel. 
Za běžného provozu je pravděpodobnost úniku ropných látek minimální. V případě menšího 
havarijního úniku bude provedena sanace vhodným sorbentem.  

Únik enormního množství ropných látek, které by nebylo možné zlikvidovat výše 
uvedenými prostředky, se nepředpokládá. 

 
 

D.I.5  VLIV NA PŮDU 
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 

Záměr popisovaný v tomto oznámení vyžaduje vynětí půdy ze ZPF, a to pro pozemky 
vedené v katastru nemovitostí jako orná půda.  

Zábor půdy (zemědělské půdy, lesa) 

Pozemky trvale dotčené stavbou 
Navrhovaný záměr výstavby bytových domů Nové Chabry fáze F a G a nového 

připojení je situován na pozemky v katastrálním území Dolní Chabry a Čimice. 
 
Pozemky pro stavbu bytových domů 

Vlastník Číslo pozemku Druh pozemku Výměra 
Nové Chabry 
Development, 
s.r.o. 

 

1374/42 Orná půda 3052 
1374/133 Orná půda 314 
1374/32 Orná půda 889 
1374/138 Ostatní plocha 9 
1374/37 Ostatní plocha   21320 
1374/141 Ostatní plocha 2333 
1374/136 Ostatní plocha 14 

Nové Chabry - 
E, s.r.o. 

1374/41 Ostatní plocha 165 

1374/30 Orná půda 2740 

Zájmová lokalita je v současné době bez přirozeného rostlinného pokryvu, na déle 
opuštěných místech začíná zmlazovat původně odstraněná zeleň, hojně se uplatňuje ruderální 
vegetace. Nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh rostlin ve smyslu vyhl. č. 395/1992 Sb., 
v platném znění.  

Pozemky pro dopravní stavbu – západní připojení jsou v ploše určené pro dopravní 
infrastrukturu v katastrálních územích Čimice a Dolní Chabry:  



Oznámení záměru podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 116 

• Č.parc. 1119/1, 1018/21, 1018/17, 1062/1, 1018/46, 1018/26, 1017/3, 1017/6, 
1018/47, 1018/49, 1017/5, 1025/8 a 1033, k.ú. Čimice 

• Č.parc. 1405/1 a 1373/9, k.ú. Dolní Chabry 
 

Zábor ZPF a PUPFL 

Pozemky nejsou součástí PUPFL.  
Některé z pozemků pro výstavbu bytových domů jsou součástí ZPF, proto bude 

potřeba v dalším stupni požádat o jejich vynětí ze ZPF. 
Uvedenou stavbou tedy nedojde k záborům pozemků určených k plnění funkce lesa 

(PUPFL). 
 

Návrh skrývky kulturních vrstev půdy a jejich využití 
 Návrh skrývky kulturních vrstev půdy bude stanoven na základě šetření v terénu 
spojeném se sondáží pedologickou sondovací tyčí.  

Z provedeného průzkumu bude stanovena mocnost humózního horizontu a bilance 
humózní zeminy 
 Skrytá humózní zemina bude využita dle „Dohody o využití ornice“, kterou uzavře 
investor stavby s odběratelem ornice a předloží ji orgánu ochrany ZPF. 
 
Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na ZPF bude provedeno dle 
vyhlášky 13/1994 Sb., přílohy č. 5 

Výstavba nezasahuje do žádných ochranných pásem s výjimkou pásem inženýrských 
sítí, jejichž vedení je známo a jejich ochranná pásma budou respektována. Využití okolních 
pozemků nebude realizací posuzovaného záměru nijak dotčeno.  

 
Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže 

Možnost existence starých ekologických zátěží na dotčených pozemcích byla podrobně 
vyhodnocena v části C.II.4, a to na základě provedených průzkumů a analýzy rizik, včetně 
stanovení podmínek pro provádění výstavby posuzovaného záměru.  

Veškeré stavební činnosti bude provádět zkušená firma, která je zárukou, že stavba 
bude prováděna ekologicky a nezpůsobí žádnou ekologickou újmu.  

 
Vliv na znečištění půdy při výstavbě a provozu  

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole D.I.4., k potencionálnímu znečistění půdy 
během stavebních prací a při následném provozu může dojít následkem náhodných úkapů 
ropných látek z motorových vozidel na pojížděných a parkovacích plochách. Při dobrém 
technickém stavu vozidel však k těmto úkapům prakticky nedochází. 

Během výstavby budou veškeré látky zabezpečeny tak, aby ke znečištění půdy 
nemohlo docházet. 

Za provozu bytových domů a komunikací nejsou látky, které by mohly způsobit 
znečištění půdy, používány, s výjimkou pohonných hmot a minerálních olejů, které jsou 
obsaženy v automobilech. Na veškeré postupy při výstavbě je vypracován stavební firmou 
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provozní řád a bezpečnostní předpisy, jejichž dodržování je důsledně kontrolováno. Při 
běžném provozu komunikace je prakticky vyloučena kontaminace půdy a vody. 
 

Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 
Vlivem "zakrytí" ploch, zpevněnými povrchy a zatravněním zbývajících ploch je 

prakticky eroze půdy vlivem deště a větru znemožněna. Erozi půdy při výstavbě bude 
zabráněno použitím vhodných typů stavebních technologií v souladu s návrhy, specifikovanými 
ve výsledcích geologického průzkumu. 

 
D.I.6 VLIV NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ ZDROJE 

Podle současných znalostí nemůže záměr ovlivnit horninové prostředí lokality. Nejsou 
známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroženy nebo ovlivněny. 

Do vlastní zájmové lokality žádné chráněné ložiskové území nezasahuje. 
V rámci  územního  plánu  nejsou  navrhována  ani  vymezována  žádná  nová  

chráněná ložisková území (CHLÚ), dobývací prostory ani nová ložiska nebo otvírky nerostných 
surovin, tedy nejsou navrhovány žádné plochy těžby.  Stávající  geologické  jevy  jsou  limitem  
funkčního  využití  území  a  jsou  územním  plánem  respektovány – ložiska nerostných 
surovin, poddolovaná území aj. 
 

Změny hydrogeologických charakteristik 
Není předpoklad, že by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických charakteristik 

dané lokality.  

 
Vliv na chráněné části přírody 

Pozemky určené pro výstavbu obytného souboru Nové Chabry nejsou součástí 
žádného chráněného území. Stavba vzhledem ke svému charakteru nebude mít na blízká ani 
vzdálená zvláště chráněná území žádný negativní vliv.  

 
Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

S realizací záměru není spojeno ukládání odpadů. Odpady budou vznikat jak při 
výstavbě, tak při provozu bytových domů a budou zneškodňovány v souladu s platnou 
legislativou oprávněnými firmami, které budou zajišťovat výstavbu a následnou údržbu ploch 
kolem bytových domů. Z provozu bytových domů vzniká převážně komunální odpad a dále 
tříděný odpad. 

 
 

D.I.7  VLIV NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTÉMY 

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů 
K vyhubení chráněných rostlinných a živočišných druhů v žádném případě nedojde. Na 

pozemcích dotčených výstavbou nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin ani 
živočichů. 
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Vliv na floru 
Z důvodu stavby nové komunikace – západního dopravního připojení - budou 

pokáceny stromy č.7, 8, 9, 10, 11.Dále z důvodu údržby hranice pozemku bude odstraněna 
skupina č.2. 

Hodnota všech kácených dřevin je 15 593 Kč. Situace s vyznačením kácených stromů 
je uvedena v dendrologickém průzkumu v příloze tohoto oznámení a na následujícím obrázku. 
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V dendrologickém posudku jsou uvedeny způsoby ochrany stávajících dřevin tak, aby 
v průběhu realizace stavby, probíhající v jejich relativní blízkosti, nedošlo k jejich poškození 
nebo ohrožení. 
 

Sadové úpravy navržené v rámci výstavby obytného souboru Nové Chabry – Fáze F a G 
Po skončení stavebních prací budou provedeny sadové úpravy, které budou podrobně 

popsány v projektové dokumentaci. Zde je uvedena pouze jejich stručná charakteristika. 
Stávající stav lokality pro výstavbu bytových domů je bez kvalitní zeleně, v severní části 

je pak plocha náletové zeleně. 
Sadové úpravy budou řešeny v návaznosti na již povolenou fázi E. Sadové  úpravy 

budou v budoucnu vytvářet ucelený, propojený a logický systém sídlení zeleně.  
Návrh vytváří hierarchizaci zeleně od veřejné zeleně, přes poloveřejnou zeleň až k 

soukromé zeleni. 
Kolem již realizovaných komunikací je již realizováno a návrhem fáze F+G dále 

doplněno stromořadí. Stromy umístěné na rostlém terénu v zpevněných plochách budou mít 
vegetační plochu krytou mříží nebo valouny. 

V okolí objektu klub-kafé, jenž má být místem setkávání obyvatel, je navržena výsadba 
stromů pro zastínění prostranství a vytvoření příjemného veřejného prostoru. Stromy jsou pak 
doplněny trávníkovou plochou s různě vzrůstajícími travinami, nízkými keři, které vytvoří 
přírodní vlny a doplní prostor kolem dětského hřiště a klub-kafé.  

Severně od klubu je umístěna parková plocha, která je lemována stromořadím kolem 
dokola a rovněž podél pěší cesty. Dále zde bude květinová výsadba a travnaté plochy. 

Severně od fází E , F je navržena zelená zatravněná plocha s pěší cestou propojující 
fáze F a G s cyklostezkou na západě. Pěší cesta bude lemována stromořadím, zatravněné 
plochy jsou uvažovány pro volnočasové sportovní aktivity. 

Severně od fáze G je ponechána stávající plošná zeleň a budou zde doplněny nové 
stromy a travnaté plochy vhodné pro venčení psů. 

Na hraně soukromých předzahrádek a pěší komunikace mezi jednotlivými domy je 
navržen živý plot z listnatých keřů, stromy v nádobách na piazze uprostřed mezi domy 23 – 
26, popínavá zeleň pak na pergolách, „vstupních branách“ a při opěrných stěnách. 

Soukromá zeleň je umístěna u bytů situovaných v přízemí. Předzahrádky jsou 
vyvýšeny cca 1 m oproti veřejným chodníkům, resp. méně vůči chodníkům mezi domy. 
Výškové rozdíly budou řešeny pomocí opěrných stěn nebo svahováním. 

Konkrétní typy dřevin a rostlin budou upřesněny v dokumentaci pro stavební řízení. 
Zeleň a pěší cesty budou dále doplněny městským mobiliářem, lavičkami, herními 

prvky a pergolami s popínavou zelení. 
Opěrné stěny vymezují výškové úrovně terénů mezi chodníky a předzahrádkami a jsou 

navrženy z pohledového betonu, eventuelně v materiálu gabionových stěn. 
Oplocení a zábradlí: 
Oplocení jednotlivých soukromých pozemků bude pletivové s kovovými sloupky 

s předpokládanou výškou cca 1,5 m. Nad opěrnými stěnami je navrženo zábradlí výšky cca 
1,2 m. 
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Principy řešení sadových úprav 

 
Ochrana dřevin na staveništi v průběhu stavebních prací 
• Konkrétní ochranu dřevin na staveništi lze navrhnout pouze se znalostí informací 

obsažených v dokumentaci k provedení stavby (technologie stavby, organizace staveniště 
atp.). 

• Podrobně se ochraně dřevin na staveništi věnují: 
o ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích´; 
o V současnosti jsou zpracovávány AOPK oborové standardy 01 002 Ochrana stromů při 

stavební činnosti´ (před schválením; koncept k připomínkování veřejností dostupný 
zde: 
http://standardy.nature.cz/res/archive/198/025321.pdf?seek=1407920457; 

o příklady ochrany dřevin jsou vypracovány v rámci plakátu ´Zásady ochrany stromů na 
staveništi´ 
Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu 
(dostupné zde: http://www.arboristika.cz/images/stories/publikace/plakaty/ochrana_stro
mu_web.pdf); 

o tyto normy a standardy je vhodné respektovat a dodržovat. 

• Obecně pro ochranu dřevin na staveništi platí: 
o zákaz skládky materiálů v kořenovém prostoru stromu (obvykle prostor mezi kmenem 

a okapovou linií koruny) a ve vzdálenosti 1,5 m od okapové linie stromu (ochranné 
pásmo stromu); 

o zákaz skládky sypkých materiálů za podmínek uvedených výše, navíc ve vzdálenosti, 
která při sesutí materiálu do kořenového prostoru stromů nezasáhne; 

o zákaz skládky tekutých látek rizikových pro životní prostředí (pohonné hmoty, oleje aj.) 
za podmínek uvedených výše, navíc ve vzdálenosti, která při úniku nezasáhne do 
ochranného pásma stromů (např. bezpečná vzdálenost přechovávání látek bude ve 
svahu nad dřevinami větší než pod nimi); 

o v ochranném pásmu dřeviny nesmí být prováděny žádné další navážky materiálů 
(deponie zemin aj.); 

o v ochranném pásmu nesmí být půda odkopávána, nesmí v ní být hloubeny rýhy, koryta 
a stavební jámy; nesmí být rozděláván oheň 

o ochranné pásmo dřeviny nesmí být zatěžováno soustavným pojížděním a 
odstavováním strojů; 

o pokud je některá z činností v blízkosti stromů s ohledem na místní podmínky, charakter 
stavby a staveniště nezbytně nutná, platí pro ochranu stromů specifická opatření 
charakterizovaná ve výše uvedených normách a standardech. 
Okapovou linií dřevin (koruny) se rozumí obvod půdorysného průmětu koruny 
vyznačený kapající dešťovou vodou z listů dřeviny. 

Ochranným pásmem stromů je plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená 
okapovou linií) zvětšená o 1,5 m. 

http://www.technicke-normy-csn.cz/839061-csn-83-9061_4_74979.html�
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• Pro inventarizované dřeviny platí výše uvedená obecná opatření. U některých z nich je 
pravděpodobné narušení kořenové zóny a přerušení kořenů, konkrétní opatření závisí na 
vzdálenosti od kmene, tloušťce kořenů aj. (např. umístění kořenové clony, ruční odkop). 
Podrobnější způsob ochrany dřevin na staveništi bude určen v následujících stupních 
projektové dokumentace. 

 
Vliv na faunu 

Záměr výstavby obytného souboru nebude mít na faunu významnější negativní vliv. 
Stavba bude realizována převážně na plochách se silnými antropogenními vlivy.. 

 
Poškození ekosystémů 

Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v  jejím okolí. Realizací 
záměru investora nebude zasažen žádný evidovaný ekosystém, který má z hlediska 
ekologické stability krajiny nějakou hodnotu.  

Při provozu bytových domů bude na ekosystém působí jak vlastní provoz těchto 
objektů a navazujících komunikací, tak i práce spojené s údržbou (úklidové práce, péče o 
zelené plochy a pod.).  

 
Vliv na soustavu NATURA 2000 

Ve vlastním řešeném území, kterým je lokalita pro navrhovanou výstavbu 
bytových domů obytného souboru Nové Chabry – Fáze F a G, se nenachází žádná 
z lokalit Natury 2000 a záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani 
na evropsky významné lokality, což je doloženo stanoviskem Magistrátu hlavního města 
Prahy. 

Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry, fauny a celých 
ekosystémů, nebude mít navrhovaný záměr významný negativní vliv na své okolí.  

Shrnutí vlivů je provedeno v následující tabulce. 

Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce. 
 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Emise z dopravy 
při výstavbě 

Minimální, 
krátkodobé 

Minimální nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná 

Prach a hluk při 
výstavbě 

Krátkodobé, 
minimální 

Nepříznivý vliv při zemních pracích – zmírňující opatření 
jsou dostupná, oplocení celého staveniště plným plotem 

Emise  z dopravy a 
vytápění  v době 

provozu 

Trvalé, 
minimální 

Dojde k velmi malému navýšení stávajících imisních 
koncentrací, což nebude mít vliv na složky životního 
prostředí  

Hluk z dopravy 
v době provozu 

Nedojde k 
navýšení 

V důsledku navrhovaného dopravního řešení s využitím 
nového západního připojení lokality nedojde ke zhoršení 
stávající situace 

Vliv na jakost 
povrchové vody 

Minimální minimální nepříznivý vliv, nejsou používány látky 
nebezpečné vodám, pouze pohonné hmoty a náplně 
v automobilech 
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Vliv na flóru a 
faunu v době 

výstavby 

Kácení dřevin a 
kompenzační 

opatření 

za pokácené dřeviny rostoucí mimo les bude 
realizována náhradní výsadba v rámci sadových úprav 

Vliv na flóru a 
faunu v době 

provozu 

Neovlivní sadové úpravy, pravidelná údržba zelených ploch 

 
 
 
D.I.8  VLIVY NA KRAJINU 

Zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v §12: „Krajinný ráz, kterým je 
zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je ochráněn 
před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 
umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 
harmonické měřítko a vztahy v krajině.“ 

Podrobně je tato stavba popsána v kapitole B. tohoto oznámení.  
 Z urbanistického hlediska dojde k doplnění již dokončených fází výstavby obytného 

souboru obdobnými bytovými domy (viladomy). Začlenění nových bytových domů do stávající 
zástavby je dobře patrno z vizualizací v příloze v části H. tohoto oznámení. 

Realizace posuzovaného záměru bude tedy z hlediska vlivu na krajinný ráz plně 
akceptovatelná. 

Z hlediska zachování hodnot krajinného rázu ve smyslu ustanovení §12 zákona č. 
114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny lze konstatovat, že realizací uvedeného záměru 
nedojde ke snížení hodnot krajinného rázu. Využití území je navíc deklarováno vymezením 
odpovídající funkční plochy v platném územním plánu.  

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat únosnou míru vlivu uvedeného 
záměru na krajinný ráz místa ve smyslu citovaného zákona. 
 
Vlivy na rekreační využití krajiny 

V blízkém okolí stavby se rekreační plochy nevyskytují.  
Lze jednoznačně konstatovat, že posuzovaná výstavba nebude mít na rekreační využití 

krajiny žádný negativní vliv. 
 

 
 
D.I.9 VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
 
Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory 

Záměrem realizovaným převážně na volných pozemcích nebudou nepříznivě ovlivněny 
žádné další budovy ani architektonické a archeologické památky nebo jiné lidské výtvory 
nacházející se v okolí. Na pozemku určeném pro realizaci záměru se nenachází žádné 
objekty, které by byly tímto záměrem ohroženy. 
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Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu s § 22 (o 
náležitostech provádění archeologických výzkumů) a 23 zákona č.20/1987 Sb. o státní 
památkové péči.  

Z hlediska vlivů na stávající obytnou zástavbu byl zpracován firmou DALEA s.r.o., 
Praha 4, posudek vlivu záměru na denní osvětlení a oslunění těchto objektů, který je v plném 
rozsahu uveden v příloze v části H tohoto oznámení.Zde uvádíme závěry těchto posudků. 

 
Oslunění: 

Všechny byty bytových domů fáze E, Obytný soubor Nové Chabry, ovlivněné 
navrhovanou výstavbou bytových domů fází F a G, budou dostatečně osluněny dle požadavků 
ČSN 73 4301, tj. minimálně 90 minut k 1. březnu na 1/3 své obytné plochy, i po realizaci 
navrhované výstavby bytových domů fází F a G. 

Vzhledem k tomu, že realizované fáze A – D jsou od fází F a G situovány 
jižně,nemohou být tyto navrhovanou výstavbou vůbec dotčeny z hlediska oslunění. 
 

Denní osvětlení: 
Všechny obytné místnosti bytových domů fáze E, Obytný soubor Nové Chabry, 

ovlivněné navrhovanou výstavbou bytových domů fází F a G, budou mít vyhovující denní 
osvětlení dle požadavků ČSN 73 0580 – 2.  

Vlivem navrhované výstavby bytových domů fází F a G, nedojde ke snížení hodnot 
činitele denní osvětlenosti na fasádách sousedních objektů pod normové hodnoty požadované 
ČSN 73 0580-1: Denní osvětlení. 
 

 
D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A 
VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

 Vliv na dopravu 
Záměr spočívá ve výstavbě celkem 8 bytových domů. Obytný soubor obsahuje cca 172 

bytových jednotek, V domech č.21 a 22 je navrženo 30 bytů, v domech č.24,25,26 je navrženo 
28 bytů, v domě č. 23 je navrženo 27 bytů a 1 atelier.  

Počet navržených garážových stání v suterénech fáze F a G je 238 a dále je navrženo 
25 venkovních stání pro návštěvníky bytů. Pro jednopodlažní objekt – park kafé je navrženo 8 
venkovních parkovacích stání. Celkový počet parkovacích stání je 271. 

Těmto navrhovaným kapacitám odpovídá záměrem vyvolaná doprava.  
Pro zlepšení dopravního napojení dotčené lokality je součástí tohoto záměru i výstavba 

nové komunikace – západního dopravního připojení, která umožní, ve spojení s dopravně 
technickými opatřeními, odvézt veškerou záměrem generovanou dopravu na tuto novou 
komunikaci, takže nedojde ke zvýšení dopravy na komunikacích, jejichž kapacita je již 
v současnosti plně vytížena. 

Za účelem posouzení vlivu záměru na dopravní situaci, včetně kapacitního posouzení 
křižovatek, byla vypracována dopravní studie, která byla podkladem pro zpracování 
navazujících studií – akustické a rozptylové. 

Údaje o intenzitách dopravy na dotčených komunikacích byly uvedeny v kapitole B.II.4.  
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Kapacitní posouzení okolních křižovatek 
Na základě sdělení Odboru ochrany prostředí MHMP k oznámení podlimitního záměru, 

v němž byl uveden požadavek na kapacitní posouzení okolních křižovatek ovlivněných 
posuzovaným záměrem byla dopravní studie doplněna o toto posouzení. Tato doplněná studie 
je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto oznámení. 

Zde uvádíme její závěry. 
Předkládané doplňující dopravně inženýrské podklady byly pořízeny v návaznosti na již dříve 
provedené modelové výpočty obou specializovaných odborných pracovišť. 

Modelové výpočty vycházejí jednak ze širší databáze dlouhodobé řady průběžně 
prováděných průzkumů, které byly pro potřeby této práce doplněny aktuálními dopravními 
průzkumy a za druhé pak z údajů o předpokládaném postupu realizace a kapacitách v 
jednotlivých etapách výstavby dle podkladů poskytnutých objednatelem. Na základě výsledků 
provedeného dopravně inženýrské posouzení lze konstatovat, že: 

• křižovatka Ústecká x K Ládví ve stavu B2 pro návrhový rok 2018 je kapacitně 
nevyhovující, dochází k překročení kapacity na vjezdu do křižovatky na odbočení vlevo z 
ulice K Ládví do Ústecké (úroveň kvality dopravy F – nevyhovující, překročení kapacity), 

• při porovnání zátěží grafikonů křižovatky ulic Ústecká x K Ládví v návrhovém roce 2018 bez 
a s uvažovaným vlivem ze záměru stavby – fáze F+G – na kritickém vjezdu levého 
odbočení z ulice K Ládví do Ústecké, dochází k navýšení o 5 vozidel nešpičkové hodině 
průměrného pracovního dne roku, což z hlediska celku je možno považovat za 
nevýznamné, 

• jak dokládá provedené dopravně inženýrské posouzení pro rok 2013, hodnoty zátěží dle 
podkladového křižovatkového průzkumu TSK – ÚDI (příloha č. 6), na křižovatce ulic 
Ústecká x K Ládví docházelo k překročení kapacitních mezí křižovatky již v minulém období 
před realizací objektů obytného souboru Nové Chabry, 

• jak také dokládají běžné dopravní situace v současné době, křižovatka ulic Ústecká x K 
Ládví ve špičkových obdobích průměrného dne je přetěžována a s ohledem na požadavky 
bezpečnosti dopravy bude třeba se zabývat návrhem její úpravy, 

• zvýšení výkonnosti křižovatky ulic Ústecká x K Ládví spolehlivě zajistí její 
rekonstrukce včetně vybavení světelně signalizačním zařízením. Ve smyslu 
příslušných ustanovení ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, 
Příloha A, kapacita světelně řízené křižovatky závisí, kromě způsobu řízení, především na 
počtu řadicích pruhů. V tabulce A.1 „Orientační maximální kapacity typů úrovňových 
křižovatek“ se uvádí hodnota maximální celodenní kapacity světelně řízené křižovatky ve 
výši 36 – 77 tisíc vozidel, což s velkou rezervou překračuje požadovanou hodnotu zátěží na 
vjezdech do křižovatky Ústecká x K Ládví v zatěžovacím stavu pro návrhový rok 2018 
včetně zápočtu navýšení vlivem dopravy generované záměrem stavby – fáze F + G, ve výši 
32 tisíc vozidel. 

• ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích navrhovaná rekonstrukce křižovatky ulic Ústecká x K Ládví musí zajistit 
minimálně dosažení požadovaného stupně kvality dopravy pro místní komunikace v 
hodnotě „E“. 

• křižovatka ulic K Ládví x nová komunikace (západ) ve stavu B2 pro návrhový rok 
2018, včetně přitížení vyvolaného vlivem uvažovaného záměru – fáze F + G – 
kapacitně vyhovuje s dostatečnou rezervou kapacity na všech vjezdech do 
křižovatky (úroveň kvality dopravy B – dobrá, zdržení ještě bez front). 
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Na základě uvedeného posouzení křižovatek investor záměru „Obytný soubor Nové 
Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení“ akceptuje, že součástí záměru bude 
požadované zvýšení výkonnosti a bezpečnosti provozu křižovatky ulic Ústecká x K 
Ládví její rekonstrukcí a vybavením světelně signalizačním zařízením.    

Tato možnost byla konzultována dne 21.3.2016 zástupci Atelieru PROMIKA na Odboru 
dopravních agend (ODA) MHMP. Výsledkem jednání bylo konstatování, že uvedená úprava 
křižovatky ulic Ústecká x K Ládví je možná, avšak je třeba prokázat, že zřízením nového SSZ 
na křižovatce K Ládví - Ústecká nebude negativně ovlivněna možnost dopravního řešení 
dopravního uzlu Ústecká – Žernosecká – Horňátecká. 

Toto bylo Atelierem PROMIKA prokázáno:  

• S ohledem na vzdálenost křižovatek, K Ládví – Ústecká a Žernosecká – Ústecká, která je 
cca 200 m, a minimum dle ČSN je 150 m, je možné konstatovat, že řešení SSZ na 
křižovatce K Ládví – Ústecká je reálné. 

• Kapacitní problémy křižovatka v případě použití SSZ mít nebude. Zřízení nového SSZ je 
potřebné především z pohledu, již dnes nevyhovujícího, stavu bezpečnosti provozu levého 
odbočení z ulice K Ládví na Ústeckou. 

-       Vazba na druhou křižovatku Žernosecká – Ústecká tedy nebude, z pohledu kapacity 
obou křižovatek, rozhodující. 

 

Vliv navazujících souvisejících staveb a činností 
Posuzovaný záměr navazuje na již realizované etapy výstavby obytného souboru Nové 

Chabry – etapy A až F. Bezprostředně navazující záměry nejsou v současné době známy. 
Stavbou, která je součástí tohoto záměru a bez níž není možno záměr realizovat, je 

západní dopravní připojení. 

 
Vliv na rozvoj navazující infrastruktury 

Kromě výše popsaných staveb nebude mít realizace záměru žádný další vliv na rozvoj 
navazující infrastruktury. 

 
Vliv na estetické kvality území 

Vliv záměru na estetické kvality území je minimální – jedná se o moderně bytovou 
stavbu, která se v dálkových pohledech nijak významně neprojeví a přímo v dané lokalitě 
pouze doplní již realizovanou zástavbu. 

 

Vliv na rekreační využití krajiny 
Plochy pro výstavbu ani jejich blízké okolí nejsou využívány k rekreačním účelům. 

Záměr nemá na rekreační využití krajiny žádný vliv. 
 
Biologické vlivy 

Stavba nebude mít žádné přímé ani vedlejší biologické vlivy na prostředí s výjimkou 
nezbytného kácení dřevin, které jsou v kolizi s navrhovanou stavbou. 
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Možnost přeshraničních vlivů 
Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční vlivy z hlediska 

dopadu na stav životního prostředí nenastanou. 
 

Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční využití území je 
uvedeno v následující tabulce: 

Vlivy stavby na strukturu a funkční využití území: 
 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivů 
Pojezdy při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

minimální nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná 

Doprava při 
provozu 

přímé  Vzhledem k vybudování nové příjezdové 
komunikace nedojde ke zhoršení stávající dopravní 
situace. 

 

 

D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI 
MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH 

 
Možnosti vzniku havárií 

Obecně nelze možnost vzniku havárií nebo nestandardních stavů nikdy zcela vyloučit, 
je však třeba stavbu řešit tak, aby byl negativní dopad těchto havárií minimalizován. Pro případ 
těchto událostí je vypracován havarijní plán, jehož dodržení zajistí rychlou evakuaci osob a 
bude minimalizovat následky na zdraví i škody na majetku a životním prostředí. 

Mezi havarijní a nestandardní stavy patří zejména tyto události: požár, poruchy 
vodovodu a kanalizace, výpadky elektrického proudu, dopravní havárie, úniky ropných látek, 
teroristický útok, loupežný útok, vloupání, vytopení vodou, zásah blesku, únik zemního plynu, 
porucha vzduchotechniky a chlazení a další. 

Vzhledem k charakteru stavby – polyfunkční dům – je pravděpodobnost vzniku 
havarijních stavů minimální. 

Maximální snahou investora je takovýmto stavům předcházet. 

 
Dopady na okolí 
 Při dodržení běžných bezpečnostních opatření podle platných norem a předpisů je 
pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi nízká. 

V bytových domech nebudou používány látky, které jsou dle platné legislativy zařazeny 
mezi nebezpečné látky.  
 

 

 



Oznámení záměru podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 127 

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
1. Územně plánovací opatření 

Návrh obytného souboru fází F+G navazuje na již povolené fáze A,B,C,D,E. Jedná se 
tedy o dostavbu již realizované výstavby obytného souboru, která je plně v souladu s platným 
územním plánem.hlavního města Prahy. 

V rámci řešeného území jsou územním plánem definovány tyto funkční plochy:  

• plocha OV (D) – území všeobecně obytné s kódem míry využití území D, 
výměra  plochy OV dle UP 42 960 m2, 

• plocha OB (D) – území čistě obytné s kódem míry využití území D, plocha OB-
D 43 862 m2 – 9 586 m2 = 34 276 m2  
Záměrem investora ve fázích F a G je výstavba areálu „Obytný soubor Nové 

Chabry – fáze F a G“ včetně jednopodlažního objektu klub-kafé. 
Součástí záměru je i návrh nového napojení západní části obytného souboru na 

ulici K Ládví v Praze 8. 

Soulad s územním plánem 

Uvažovaný záměr je v souladu s tímto funkčním využitím, což je doloženo 
stanoviskem Úřadu MČ Praha 8, odboru územního rozvoje a výstavby ze dne 
29.12.2015, spis.zn. MCPP8 169171/2015/OV.Pet, č.j.MCP8 171125/2015, které je 
uvedeno v příloze tohoto oznámení. 

Navržené funkční využití pozemků (stavby pro bydlení) je v souladu se základním 
funkčním využitím ploch dle územního plánu. 

Navrhovaná zástavba vychází z objemů, principů a potřeb stávající zástavby a 
z urbanistického hlediska se do území vhodně začleňuje.  

Investiční záměr tedy odpovídá vymezení činností, pro které je dané území určeno. 
Část z pozemků pro navrhovanou výstavbu je  zařazena jako druh pozemku „orná půda“ 
s ochranou „zemědělský půdní fond“ (ZPF). Proto bude potřeba v dalším stupni požádat o 
jejich vynětí ze FPF. 
 

2. Technická opatření ve fázi přípravy záměru 
• Podat žádost o vynětí půdy na pozemcích dotčených stavbou, které jsou součástí ZPF.  

• Požádat o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les u příslušného orgánu ochrany 
přírody. Je nutné minimalizovat rozsah kácení dřevin. V rámci kompenzačních 
opatření, pokud budou předepsány orgánem ochrany přírody, je třeba plánovat 
náhradní výsadby. 

• Nezbytné kácení dřevin je třeba načasovat mimo dobu hnízdění ptáků a mimo 
vegetační období, tj. v měsících listopad až březen 

• Zpracovat projekt sadových úprav. 

• Navrhnout způsob ochrany stávajících dřevin v průběhu výstavby. 
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• Navrhnout zvýšení výkonnosti křižovatky ulic Ústecká x K Ládví její rekonstrukcí 
včetně vybavení světelně signalizačním zařízením. 

 
3. Technická opatření ve fázi realizace - při výstavbě 

Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada, v předkládaném 
oznámení jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou rozpracována a řešena v projektu 
ke stavebnímu povolení. 
Technická opatření pro ochranu vod v průběhu výstavby: 

• Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 
technickém stavu, je nezbytné je pravidelně kontrolovat především z hlediska možných 
úkapů ropných látek.                        

Technická opatření pro ochranu půdy: 

• Zajistit skrývku ornice a podorničí a naložit s nimi v souladu s rozhodnutím a podle 
pokynů referátu životního prostředí.  

• Po dokončení výstavby využít deponovanou v rámci realizace sadových úprav 
zelených ploch 

• Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a 
provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební techniky, mechanismy 
odstavovat na nepropustné ploše. 

• Všechna zařízení stavenišť budou realizována zásadně na zpevněných plochách. 

• Případné deponie zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. 

Technická opatření pro ochranu ovzduší: 
• Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce, volbou 

technologie a maximálním zkrácením doby výstavby. 

• Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a komunikací v nejbližším 
okolí. 

Technická opatření na ochranu před hlukem: 

• Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude splňovat 
požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb. v platném novelizovaném znění 

• Během provozu dodržovat veškeré požadavky nařízení vlády č.272/2011 Sb.  

Technická opatření na ochranu stávajících dřevin: 

• Během výstavby chránit stávající dřeviny způsobem popsaným v dendrologickém 
průzkumu a v tomto oznámení, v souladu s platnými normami. 

Ostatní opatření: 
• Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost 

narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního 
klidu. 

• Veškerá zařízení stavenišť v rámci stavby je třeba po ukončení stavebních prací uvést 
do původního stavu 

• Ke kolaudaci předložit doklad o smluvním zajištění odvozu komunálního odpadu 
oprávněnou firmou. 
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Preventivní opatření: 

• Elektroinstalace bude navržena dle platných norem. Budou se provádět pravidelné 
revize elektrických zařízení dle platných norem. 

• Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, předpisy a 
vyhláškami. 

• Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním značením. Je třeba 
provádět pravidelné kontroly všech technických zařízení včetně funkčnosti dopravního 
značení. 

 

4. Technická opatření při provozu 
Opatření pro případ havárie 

Dodavatel stavby má, v souladu s  vyhláškou č. 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 
175/2011 Sb. vypracován Havarijní plán (plán opatření pro případ havárie). 

 Havarijní plán je součástí opatření pro případ úniku závadných látek do prostředí a 
zabývá se možnými cestami úniku jednotlivých závadných látek, způsoby řešení vzniklých 
havárií, stanoví podmínky hlášení a odstranění následků havárií. Uživatelé závadných látek 
musí s nimi nakládat tak, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily 
jejich prostředí (§ 39 odst. 1 vodního zákona), a řídí se při tom výstražnými symboly, 
uvedenými na obale výrobku s obsahem konkrétní závadné látky, a pokyny pro bezpečné 
zacházení s nimi, které stanoví zvláštní právní předpisy. 

 
Opatření při havarijním úniku závadných látek:  

Dojde-li k havarijnímu úniku závadných látek, je nutno chránit bezpečnost osob, čistotu 
povrchových a podzemních vod a zabezpečit požární ochranu ohrožených zařízení včasným 
provedením opatření, která budou v havarijním plánu podrobně popsána. 

 
 
D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ  A 

VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 
 

Při hodnocení vlivu záměru „Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G a západní 
dopravní připojení“ byly použity podklady vyjmenované v seznamu použitých podkladů 
tohoto oznámení.  

Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací. 
Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v 
přílohách. 

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s normovanými limity, 
které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech, u nichž 
normované limity nejsou stanoveny, je předpokládaný dopad verbálně zhodnocen. 

Základním podkladem byla projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí na tuto 
stavbu, zpracovaná společností LOXIA a.s.  

Poloha záměru je dána funkčními plochami vymezenými územním plánem hlavního 
města Prahy.  
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Zdrojem informací pro vypracování oznámení byla i konzultace se zástupci zadavatele 
a veřejnoprávních orgánů.  

Dalšími podkladem byla detailní prohlídka místa staveniště včetně měření hluku u 
okolní obytné zástavby a rešerše jednotlivých složek životního prostředí. 
 
Právní normy: 

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č.93/2004 Sb., 
163/2006 Sb., č.186/2006 Sb., č.216/2007 Sb., č.128/2008 Sb., č.223/2009 Sb., č.227/2009, 
č.436/2010 Sb., č. 85/2012 Sb. a č..39/2015 Sb.   

Zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Vyhláška č.415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení o ochraně ovzduší 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění zákonů č. 254/2001 Sb. , č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb. , č. 76/2002 Sb.,č. 
86/2002 Sb., č.120/2002 Sb., č.309/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 356/2003 
Sb.,č. 167/2004 Sb., č. 326/2004 Sb. a č. 562/2004 Sb., č.125/2005 Sb., č.253/2005 Sb., 
č.381/2005 Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 471/2005 Sb.) ve znění 
zákonů č. 59/2006 Sb., č.74/2006 Sb., č.186/2006 Sb., č.189/2006 Sb., č.222/2006 Sb., č. 
264/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č.110/2007 Sb., č.296/2007 Sb.., č.124/2008 Sb., č.130/2008 
Sb., č.274/2008 Sb., č.41/2009 Sb., č.227/2009 Sb., č.281/2009 Sb. a č.301/2009 Sb. 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Vyhláška č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných 
chemických přípravků 

Vyhláška č. 540/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.221/2004 Sb., kterou se stanoví 
seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž 
uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, 
ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 
zákonů (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost), ve znění 
zákonů č.186/2004 Sb., č.125/2005 Sb. a č.345/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem 
č.440/2008 Sb.) ve znění zákona č.227/2009 Sb.,  č.281/2009 Sb. a zákona č. 371/2009 Sb.  
Vyhláška č.232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických 
látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů týkajících se klasifikace, balení 
a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků ve znění pozdějších 
předpisů vyhláška č.28/2007 Sb., č.389/2008 Sb. 

Vyhláška č.234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu 
chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení 
a označování  nebezpečných chemických látek a chemických přípravků   

Vyhláška č.28/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 
některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek 
a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb. 

Vyhláška č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných 
chemických přípravků 

Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, ve znění vyhlášky 
č.279/2005 Sb. 
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Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 
jejich škodlivých následků 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č.258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
č.320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících s ukončením činnosti 
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) ve znění 
pozdějších předpisů č.362/2007 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. a č.488/2009 Sb.  

Zákon č.488/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o 
změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 
zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, 
(zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č.41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška č.95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle 
§ 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.  

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezení znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a  změně některých zákonů (zákon o integrované inspekci), ve znění zákonů č. 
521/2002 Sb., č. 437/2004 Sb., č.695/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 222/2006 Sb., úplné znění 
vyhlášeno pod č. 435/2006 Sb.  

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu při provádění biologických expozičních  testů a náležitosti hlášení prací s azbestem 
a biologickými činiteli  

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 
emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a nařízení č. 198/2006 Sb. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákonů č. 
477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb. (nabyl 
účinnosti s nabytím účinnosti zákona č. 356/2003 Sb.), č. 167/2004 Sb., č.188/2004 Sb., č. 
317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění 
zákona č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č.222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb. a 154/2010 Sb. 

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., 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) ve znění vyhlášky 
pozdějších předpisů č. 503/2004 Sb.,č.168/2007 Sb., a  č.374/2008 Sb. 

Vyhláška č.41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška č.95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle 
§ 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.  

Vyhláška MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášek 
č.41/2005 Sb., č.297/2005 Sb., č.353/2005 Sb. a č.61/2010 Sb.  

Vyhláška č.168/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
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souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky 
č. 503/2004 Sb.  

Vyhláška č.95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle 
§ 55 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb.  

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření 
předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákonů č.289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 
3/1997 Sb., č.16/1997 Sb., č.123/1998 Sb., č. 161/1999 Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., 
vyhlášky č.216/2001 Sb., zákonů č. 254/2001 Sb.,  č. 76/2002 Sb.,  č. 320/2002 Sb. , č. 
100/2004 Sb.,  č. 168/2004 Sb. a č.218/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 460/2004 
Sb.) ve znění zákonů č.287/2005 Sb., č.444/2005 Sb., č.186/2006 Sb. a č.222/2006 Sb., 
č.96/2007 Sb., č.141/2007 Sb. a č. 349/2009 Sb. 

Vyhláška č.141/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České 
republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášek č. 105/1997 Sb., 
č.200/1999 Sb.,  č. 85/2000 Sb., č. 190/2000 Sb., č.116/2004 Sb., č.381/2004 Sb., č.573/2004 
Sb., č.574/2004 Sb., č.452/2005 Sb., č.175/2006 Sb., č.425/2006 Sb., č.96/2007 Sb., 
č.141/2007 Sb., a č. 267/2007 Sb. 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákonů č. 10/1993 
Sb. a č.98/1999 Sb. (úplné znění zákon č. 231/1999 Sb.) , ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 
320/2002 Sb.,č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., 167/2008 Sb., 9/2009 Sb., 
227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 402/2010 Sb., 375/2011 Sb., 503/2012 Sb., 64/2014 Sb. a 
41/2015 Sb. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
zákonů č.76/2002 Sb., č.320/2002 Sb., č.274/2003 Sb., č.20/2004 Sb., č.413/2005 Sb., 
č.444/2005 Sb., č.186/2006 Sb., č.222/2006 Sb., a č. 342/2006 Sb. 

Zákon č.150/2010  Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 
do kanalizací a o citlivých oblastech (nabyl účinnosti dnem 1.března 2003 s výjimkou § 6 odst. 
11, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008), ve znění nařízení vlády č.229/2007 Sb. 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992 Sb. 

Zákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění 
vyhlášky č. 502/2006 Sb. 

Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb  

Vyhláška č.195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných 
zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky 
pro určení energetických zařízení 

Vyhláška č.  499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území  
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření 

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 
věcech stavebního řádu 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci  
 
Použitá literatura a webové stránky: 
Územní plán hlavního města Prahy 
Internetové stránky města Prahy Městské části Dolní Chabry, MHMP, ŘSD, KHS, ČIŽP – 
Oblastní inspektorát Praha, MŽP, Cenie, ČHMÚ, a další 
Metodika SYMOS 1997 (ČHMÚ), "Systém modelování stacionárních zdrojů" 
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č.36 – Emisní faktory pro motorová vozidla 
Farkač J., Král D., Škorpík M. (2005):Černý a červený seznam ohrožených druhů České 
republiky: Bezobratlí. AOPK ČR. Praha 
Hudec, K., Šťastný, K. a kol. (2005): Fauna ČR. Ptáci – Aves 2/I, 2/II, Academia, Praha. 
Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (2001): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR. Praha. 
Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J., Štěpánek J. eds. (2002): Klíč ke 
květeně ČR. Academia. Praha 
Procházka F. a kol. (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav 
v roce 2000). Praha. 
Šťastný K., Bejček V., Hudec K. (2006):Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR v letech 2001-03. 
Aventinum Praha. 

V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité metody a základní 
údaje potřebné při hodnocení vlivů. 
 
Metody použité při hodnocení vlivů stavby: 
 

Vliv Metoda hodnocení Základní podklady 
Dopravní intenzity Dopravní studie – 

modelový výpočet 
Umístění a kapacity záměru, 
generovaná doprava, údaje o novém 
komunikačním napojení lokality 

Imisní zatížení  
dopravy 

Modelový výpočet, 
rozptylová studie 

Emisní faktory MEFA, dopravní zátěž 

Hluk z provozu a 
dopravy 

Modelový výpočet, 
měření hluku 

Podklady od projektanta a investora,  
měření hluku  

Vliv na flóru a 
faunu 

Orientační biologický 
průzkum, 
dendrologický 
průzkum 

Údaje z provedených průzkumů 



Oznámení záměru podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 134 

Vliv Metoda hodnocení Základní podklady 
Vliv na horninové 
prostředí a 
podzemní vody 

Hydrogeologický 
průzkum a průzkum 
kontaminace, 
analýza rizik 

Údaje z provedených hydrogeologický. 
Analýza rizik kontaminace a starých 
ekologických zátěží. Posouzení 
možnosti vsakování dešťových vod. 

Vliv na půdu Pedologický 
průzkum, žádost o 
vynětí ze ZPF 

Údaje z provedených průzkumů 

Ekosystémy 
ÚSES 

Rešerše Údaje z webových stránek města Prahy, 
KÚPK, AOPK a dalších 

Vliv na jakost vod Bilanční výpočet 
dešťových vod 

Množství dešťových vod, výpočet 
kapacity retenční nádrže  

Krajinný ráz Metodika hodnocení 
krajinného rázu   

Údaje z projektové dokumentace 

Vliv na půdu Bilance Podklady od projektanta a investora  

 

 

 

D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A 
NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE 

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi 
přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí vychází 
ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy stavby. 

Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z výstavby a 
provozu obdobných investičních záměrů. V daném případě se jedná o pokračování výstavby 
bytových domů, která navazuje na již realizované fáze, proto bylo možno využít údajů o již 
dokončených stavebních objektech. 
 Podklady pro zpracování oznámení záměru odpovídají stádiu projektových příprav, 
v němž se oznámení předkládá. Zpřesňování podkladů proběhne v rámci dalších stupňů 
přípravné dokumentace k výstavbě. 

Dojde zejména k upřesnění některých údajů o technickém řešení, sadových úpravách 
a pod. Tyto údaje však nebudou mít zásadní vliv na výstupy v tomto oznámení uvedené.  

Lze však jednoznačně konstatovat, že v průběhu zpracování oznámení se nevyskytly 
takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by významně snižovaly vypovídací 
schopnost odhadu vlivů na životní prostředí. Jedná se o výstavbu bytových domů za použití 
vyzkoušených stavebních technologií, které jsou na obdobných stavbách běžně  používány, 
tedy o záměr, u něhož jsou výstupy dobře predikovatelné, a nelze tedy předpokládat výskyt 
takových negativních vlivů, které by nebyly v tomto oznámení zhodnoceny. Dodavatelem 
stavby, jakož i jejím provozovatelem bude zkušená firma, která je zárukou bezproblémového 
provozu nové komunikace. 
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ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
Popis uvažovaných variant řešení 

Návrh obytného souboru fází F+G navazuje na již povolené fáze A,B,C,D,E. Jedná se 
tedy o dostavbu již realizované výstavby obytného souboru, která je plně v souladu s platným 
územním plánem.hlavního města Prahy. 

V rámci řešeného území jsou územním plánem definovány tyto funkční plochy:  

• plocha OV (D) – území všeobecně obytné s kódem míry využití území D, 
výměra  plochy OV dle UP 42 960 m2, 

• plocha OB (D) – území čistě obytné s kódem míry využití území D, plocha OB-
D 43 862 m2 – 9 586 m2 = 34 276 m2  
Záměrem investora ve fázích F a G je výstavba areálu „Obytný soubor Nové 

Chabry – fáze F a G“ včetně jednopodlažního objektu park-kafé. 

Součástí záměru je i návrh nového napojení západní části obytného souboru na 
ulici K Ládví v Praze 8. 

Navržené objekty budou sloužit k bydlení a částečně pro občanskou vybavenost. 
Východně od řešeného území je již v přípravě výstavba mateřské školy, obchodů a další 
vybavenosti. 

Lokalita se nachází na okraji městské části Dolní Chabry. Navazující území je 
zastavěno hlavně zástavbou rodinných domů. Stávající historické centrum Dolních Chaber 
je vzdáleno cca 0,65 km vzdušnou čarou. V těsné blízkosti území, na jeho východní 
straně je stávající zástavba rodinných domů (podél ulice Kobyliská) a na jižní straně z části 
výrobní a skladové areály a z části nevyužívané pozemky. Část plochy je zpevněna, v části 
jsou dočasné výkopy zeminy, území je možné charakterizovat jako brownfield.  

Pozemek záměru se nachází v městské části Dolní Chabry, západně od ulice Ústecká. 
Z jihu sousedí s rozsáhlým areálem autoservisu AAA, východně sousedí s pozemky, kde je 
uvažována výstavba rodinných domů. Na západní a severní straně je území bez zástavby. 

 V jižní části řešeného území v současnosti proběhla výstavba bytových domů o 
celkové kapacitě 400 bytů. 

 

Soulad s územním plánem 

Uvažovaný záměr je v souladu s tímto funkčním využitím, což je doloženo 
stanoviskem Úřadu MČ Praha 8, odboru územního rozvoje a výstavby ze dne 
29.12.2015, spis.zn. MCPP8 169171/2015/OV.Pet, č.j.MCP8 171125/2015, které je 
uvedeno v příloze tohoto oznámení. 

Navržené funkční využití pozemků (stavby pro bydlení) je v souladu se základním 
funkčním využitím ploch dle územního plánu. 

Navrhovaná zástavba vychází z objemů, principů a potřeb stávající zástavby a 
z urbanistického hlediska se do území vhodně začleňuje.  

Investiční záměr tedy odpovídá vymezení činností, pro které je dané území určeno. 
Část z pozemků pro navrhovanou výstavbu je  zařazena jako druh pozemku „orná půda“ 
s ochranou „zemědělský půdní fond“ (ZPF). Proto bude potřeba v dalším stupni požádat o 
jejich vynětí ze FPF. 
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Zvolené pozemky jsou pro stavbu navrhovaného rozsahu a funkce vhodný, má 
vyhovující dopravní napojení, možnost přípojek na inženýrské sítě. Umístění domů splňuje 
všechny podmínky dané platnou legislativou, zachovává dostatečné odstupy od okolní 
zástavby. Stavba nezpůsobí svým provozem nadměrný hluk a bude produkovat pouze 
minimální množství škodlivin (ze související autodopravy a vytápění).  

Z hlediska dopravního napojení stávající i nově navrhované výstavby je součástí 
záměru vybudování nového západního dopravního připojení celé lokality na ulici K Ládví, čímž 
bude umožněn nový příjezd automobilů do lokality bez toho, aby došlo k navýšení dopravního 
zatížení stávajících komunikací. 

Z botanického, dendrologického a zoologického posudku vyplývá, že na pozemku pro 
navrhovanou stavbu se nenachází žádné chráněné druhy rostlin ani živočichů. Po dokončení 
výstavby bytových domů budou provedeny sadové úpravy jeho okolí a výsadba dřevin, které 
přispějí k harmonickému začlenění nových domů do dané lokality. 

Staveniště je dobře přístupné ze stávajících komunikací. Zařízení staveniště bude 
realizováno přímo na pozemku investora a vlastní výstavba způsobí jen malé a krátkodobé 
zhoršení pohody obyvatel v okolí stavby v důsledku zvýšení hladin hluku a prašnosti z provozu 
stavebních strojů. Technická opatření specifikovaná v tomto oznámení i projektové 
dokumentaci povedou k maximálnímu možnému zmírnění těchto negativních jevů 
provázejících každou stavbu. 

Z uvedených důvodů se navržená lokalita pro daný záměr jeví vhodná a vzhledem ke 
skutečnosti, že se jedná o území určené pro obytnou zástavbu, nebylo uvažováno s jinými 
variantami realizace daného záměru..  

Uvažované varianty v tomto oznámení jsou tedy pouze: 

1.  Varianta A -  bez realizace projektu – zachování stávajícího stavu (nulová varianta, 
varianta bez činnosti) 

2.  Varianta B - realizace stavby podle záměru investora v souladu s územním plánem a 
použitím všech opatření ke zmírnění negativních vlivů na jednotlivé složky životního 
prostředí (aktivní, ekologicky optimální varianta) 

 

Varianta A, nulová -  bez realizace záměru, byla popsána v kapitole C., kde je 
podrobný popis stávajících charakteristik dané lokality. 

Varianta B – aktivní varianta, předpokládající realizaci záměru, byla podrobně 
popsána v části D., v níž byly vyhodnoceny vlivy záměru na jednotlivé složky životního 
prostředí i na zdraví obyvatelstva. 

Z vyhodnocení obou variant vyplývá, že realizace záměru se neprojeví žádnými 
významnými negativními vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel, a to za předpokladů 
dodržení všech podmínek a navržených opatření v rámci tohoto oznámení záměru. 

Součástí záměru bude zvýšení výkonnosti křižovatky ulic Ústecká x K Ládví, 
které dle výsledků dopravní studie spolehlivě zajistí její rekonstrukce včetně vybavení 
světelně signalizačním zařízením. 

 

Na základě výše uvedených aspektů se aktivní varianta stavby obytného souboru 
Nové Chabry – Fáze F a G a západního dopravního připojení jeví jako vhodná pro 
realizaci hodnoceného záměru. Podmínkou je, jak je opakovaně uvedeno v tomto 
oznámení, současná realizace západního dopravního připojení. 
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ČÁST F.  ZÁVĚR 
Předmětem posuzovaného záměru výstavba obytného souboru Nové Chabry – fáze F 

a G a západní dopravní připojení, a to fází F a G, která navazuje na již povolené fáze 
A,B,C,D,E. Jedná se tedy o dostavbu již realizované výstavby obytného souboru, která je plně 
v souladu s platným územním plánem.hlavního města Prahy. 

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí „Obytný soubor 
Nové Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení“, slouží pro zjišťovací řízení a bylo 
vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu dle přílohy č.3. 

Záměr je podlimitní k tomuto bodu přílohy č.1 k citovanému zákonu (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení): 

10.6 Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 
ha.  
Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou 
výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních 
středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy. 
Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu 

V tomto případě bude v podzemních garážích a pozemním parkovišti zřízeno 
celkem pro fáze F + G včetně objektu park – kafé celkem 271 parkovacích stání. 

Pro stavby kategorie II, které nedosahují limitů stanovených v jednotlivých bodech, je 
vyžadováno zpracování oznámení podlimitního záměru v rozsahu podle přílohy č.3a zákona. 

Toto oznámení podlimitního záměru bylo dne 23.12.2015 předloženo Odboru ochrany 
prostředí MHMP  pod kódem záměru PHA3125P. 

Dne 3.2.2016 vydal Odbor ochrany prostředí MHMP pod č.j. MHMP 
184106/2016/EIA/3125P/Vč. toto sdělení: 

„Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám 
uvedeným v příloze č.2 zákona příslušný úřad konstatoval, že může dojít k významnému 
ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad proto dle § 22 písm. a) zákona 
sděluje, že podlimitní záměr „Obytný soubor Nové Chabry - fáze F a G a západní dopravní 
připojení” podlého zjišťovacímu řízení podle citovaného zákona. 

Příslušný úřad doporučil zaměřit se především na vyhodnocení vlivů záměru na 
akustickou situaci, na kvalitu ovzduší, na dopravní situaci (včetně kapacitního 
posouzení okolních křižovatek), na přírodu a krajinu (např. přírodovědný průzkum, 
dendrologický průzkum, návrh sadových úprav), zjištění možnosti zasakování 
dešťových vod, vyhodnocení případných kumulativních vlivů s okolními záměry. 

V tomto oznámení byly vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí a 
zdraví obyvatelstva podrobně vyhodnoceny. 

V oznámení bylo doloženo, že výstavbou ani provozem nových obytných domů 
nedojde k významnému zásahu do životního prostředí ani nedojde k ohrožení zdraví obyvatel. 
Podmínkou je současné vybudování nové komunikace, západního dopravního připojení, bez 
níž není možno navrhovanou stavbu realizovat, protože by došlo k neúměrnému zatížení 
stávajících příjezdových komunikací, a tím i k navýšení hlukové a imisní zátěže obyvatel. 

Při zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. byly konkretizovány všechny 
charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní prostředí požadované v příloze č.3 zákona 
č.100/2001 Sb. Předložené oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména 
projektové dokumentace záměru, legislativních předpisů a rešerše základních složek životního 
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prostředí. Na základě výše zpracovaného oznámení je patrné, že záměr z hlediska emisí a 
hluku nebude mít významný vliv  na životní prostředí a lidské zdraví. 

Součástí záměru bude zvýšení výkonnosti křižovatky ulic Ústecká x K Ládví, 
které dle výsledků dopravní studie spolehlivě zajistí její rekonstrukce včetně vybavení 
světelně signalizačním zařízením. 

K posuzovanému záměru se souhlasně vyjádřila Rada MČ Dolní Chabry na svém 
23. zasedání dne 3.2.2016. Ve svém usnesení pro zjišťovací řízení EIA č.16/262/RMČ 
souhlasí se západním připojením lokality Beranov – Nové Chabry a její fáze F+G. Toto 
usnesení je v příloze oznámení v části H. 

Rovněž Hygienická stanice hlavního města Prahy se vyjádřila k uvedenému 
záměru souhlasně, což je doloženo zápisem z jednání dne 3.2.2016. Toto vyjádření je 
v příloze oznámení v části H. 

 

Fáze F a G  - dotčenou obcí je městská část Dolní Chabry. 
Západní připojení se dotýká městské části Dolní Chabry a Městské části Praha 8. 
 

Zpracovatel Oznámení záměru „Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G a 
západní dopravní připojení“, při svém hodnocení dospěl k závěru, že realizací této 
stavby nebude přírodní prostředí výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z 
ekologického hlediska přijatelná.  

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Záměr realizace 
fází F a G obytného souboru Nové Chabry lze tedy jednoznačně doporučit k realizaci, a 
to za podmínky současného vybudování západního dopravního připojení, které je 
nedílnou součástí tohoto záměru. 

 
Podpis oprávněné osoby – zpracovatele oznámení: 
 

 

............................................................ 

      Ing. Jiří Blažek, CSc. 
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ČÁST G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí „Nové Chabry – fáze F 
a G a západní dopravní připojení“ bylo vypracováno podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 
Sb. v platném znění. 

 Návrh obytného souboru Nové Chabry - fází F+G - navazuje na již povolené fáze 
A,B,C,D a E.  

Záměrem investora ve fázích F a G je výstavba areálu „Obytný soubor Nové Chabry 
– fáze F a G“ včetně jednopodlažního objektu park-kafé a současného vybudování nového 
západního dopravního připojení západní části obytného souboru na ulici K Ládví v Praze 8. 

Navržené objekty budou sloužit k bydlení a částečně pro občanskou vybavenost. 
Východně od řešeného území je již v přípravě výstavba mateřské školy, obchodů a další 
vybavenosti. 

Pozemek záměru se nachází v městské části Dolní Chabry, západně od ulice Ústecká. 
Z jihu sousedí s rozsáhlým areálem autoservisu AAA, východně sousedí s pozemky, kde je 
uvažována výstavba rodinných domů. Na západní a severní straně je území bez zástavby. 

 V jižní části řešeného území v současnosti proběhla výstavba bytových domů o 
celkové kapacitě 400 bytů. 

Lokalitou zvolenou investorem je Městská část Dolní Chabry.  
Výstavba bytových domů je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru 

hlavního města Prahy. Dotčené pozemky v katastrálním území Dolní Chabry se nacházejí 
v území OV - všeobecně obytné, s kódem míry využití území D a OB - čistě obytné, s kódem 
míry využití území D. 

 Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je OOP Magistrátu hlavního 
města Prahy, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí. 

V tomto oznámení záměru byl v části C. podrobně vyhodnocen stav daného území, na 
němž má být navrhovaný záměr realizován a byla provedena rešerše jednotlivých složek 
životního prostředí na základě dostupných dat, místních průzkumů a šetření.  

Vlivy posuzovaného záměru byly podrobně vyhodnoceny v části D. Jedná se 
především o vliv na ovzduší a na hlukovou situaci v dané lokalitě. Vyhodnocení těchto vlivů 
bylo provedeno modelovým výpočtem – akustickou a rozptylovou studií, které vycházely ze 
zpracované dopravní studie. V té je řešeno i nové napojení dané lokality na ulici K Ládví, a to 
vybudováním tak zvaného Západního dopravního připojení, které umožní příjezd a odjezd 
od nových i stávajících bytových domů, aniž by došlo k navýšení dopravních zátěží, a tedy i 
hladin hluku u stávající obytné zástavby. Součástí dopravní studie (dopravně inženýrských 
podkladů), je i posouzení stávajících křižovatek, jak bylo požadováno ve sdělení Odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy k oznámení podlimitního záměru. Z tohoto 
posouzení vyplynula nutnost zvýšení výkonnosti křižovatky ulic Ústecká x K Ládví, které dle 
výsledků dopravní studie spolehlivě zajistí její rekonstrukce včetně vybavení světelně 
signalizačním zařízením. Součástí posuzovaného záměru je tedy i úprava této křižovatky. 

Z výsledků výpočtu akustické studie vyplývá, že navrhované dopravní řešení je 
z akustického hlediska vyhovující – v žádném z posuzovaných referenčních bodů u obytné 
zástavby v blízkém i širším okolí posuzovaného záměru nedojde k navýšení stávajících hladin 
akustického tlaku.  

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že posuzovaný záměr bude mít velmi malý 
příspěvek ke stávající imisní situaci a u žádné škodliviny nezpůsobí překročení imisních limitů. 
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Jedinou škodlivinou, u níž je v daném území v současnosti překračován imisní limit, je 
benzo(a)pyren. Příspěvek záměru k imisním koncentracím této škodliviny je nižší než 1 % 
přípustného imisního limitu, proto nejsou vyžadována kompenzační opatření. 

Z hlediska flóry a fauny bylo na základě provedených biologických a dendrologických 
průzkumů zjištěno, že na ploše pro navrhovanou výstavbu se nenachází žádné chráněné 
rostliny ani živočichové, takže z tohoto hlediska nebude mít záměr žádný negativní vliv. Kácení 
stromů bude omezeno na minimum, jedná se především o dřeviny podél nové komunikace – 
západního dopravního připojení. Za tyto kácené dřeviny bude realizována náhradní výsadba 
v rámci sadových úprav. 

Při zpracování tohoto oznámení byla řešena i problematika vsakování dešťových vod. 
Z podrobných hydrogeologických průzkumů a analýzy rizik jednoznačně vyplynulo, že 
vsakování se v dané lokalitě nedoporučuje. Proto byl v případě bytových domů navržen záchyt 
dešťových vod v retenční nádrži a jejich postupné vypouštění do kanalizace. U komunikace 
západního dopravního připojení je vsakování dešťových vod navrženo. 

Součástí tohoto oznámení je i posudek na denní osvětlení a zastínění stávajících 
okolních obytných objektů. Z posudků vyplývá, že nové viladomy nezastíní stávající zástavbu 
nad míru povolenou platnými předpisy. 
 Z údajů uvedených v částech C a D tohoto oznámení je tedy možno zjistit všechny 
předpokládané vlivy navrhovaného provozu na okolí. Vyplývá z nich, že výstavba obytného 
souboru Nové Chabry – fáze F a G neovlivní životní prostředí ve svém okolí nad míru 
povolenou platnými zákony a předpisy a že nedojde k ohrožení zdraví obyvatelstva. 

Realizace tohoto záměru nezpůsobí žádné nenapravitelné škody okolní přírodě, 
nedojde ke znečištění půdy ani vody ani k ohrožení chráněných druhů rostlin a živočichů. 
Stromy, které zůstanou zachovány v blízkosti staveniště, budou v průběhu stavby důsledně 
chráněny před poškozením. 
 Při projednávání tohoto záměru vstoupili odpovědní pracovníci investora, zpracovatelé 
oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí a projektanti v jednání s veřejnoprávními 
orgány. Požadavky těchto orgánů byly v oznámení zohledněny a v případě kladného ukončení 
zjišťovacího řízení budou zapracovány do projektové dokumentace daného záměru. 

Podle vyjádření Úřadu MČ Praha 8, odboru územního rozvoje a výstavby, je 
navrhovaná stavba plně v souladu se schváleným územním plánem a navrhované využití je 
plně v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Součástí záměru bude zvýšení výkonnosti křižovatky ulic Ústecká x K Ládví, 
které dle výsledků dopravní studie spolehlivě zajistí její rekonstrukce včetně vybavení 
světelně signalizačním zařízením. 

Závěrem tohoto netechnického shrnutí je možno konstatovat, že zpracovatelé 
oznámení záměru „Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G a západní dopravní 
připojení“ při svém hodnocení dospěli k závěru, že realizací této stavby nebude přírodní 
prostředí ani zdraví obyvatel výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z ekologického 
hlediska přijatelná.  

 

Navrhovanou stavbu lze doporučit k realizaci. 
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ČÁST H.  PŘÍLOHY 
 
 
SEZNAM PŘÍLOH: 
 
 

 Příloha číslo Obsah 
H.I. Situace širších vztahů (doprava, ortofotomapa a urbanizmus) 
H.II. Koordinační situace: 

a) koordinační situace obytného souboru fáze F a G 
b) koordinační situace západního dopravního připojení 

H.III.  Dopravní studie (Dopravně inženýrské podklady): 
a) Dopravně inženýrské podklady od TSK 
b) Posouzení křižovatek – Atelier Promika 

H.IV. Akustická studie 
H.V. Rozptylová studie 
H.VI. Biologické průzkumy 
H.VII. Dendrologické průzkumy 
H.VIII. Posudek možnosti vsakování 
H.IX. Studie oslunění, zastínění 
H.X. Fotopříloha současného stavu lokality 
H.XI. Vizualizace záměru 
H.XII. Vyjádření ÚMČ Praha 8 k souladu s ÚP 
H.XIII. Stanovisko MHMP k NATURA 2000 
H.XIV. Souhlas Rady MČ Dolní Chabry s realizací záměru 
H.XV. Vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy k záměru 
H.XVI. Výkresy finálního dopravního řešení: 

a) varianta A 
b) varianta B 

H.XVII. Autorizace zpracovatele oznámení EIA 
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