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Věc: „Obytné domy Werichova, parc.č. 1184/37, 1184/11, 1184/70, 1184/25, 1184/9, 

k.ú. Hlubočepy“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), v platném znění 

 
Dne 18.03.2016 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení 
s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru 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.) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), v platném znění. 
 
Kód záměru: PHA3260P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia) 
 
Charakter záměru: 
Záměrem je novostavba 4 bytových domů A, B, C a D. Bytové domy A a D mají mít 2 
podzemní podlaží (PP) a 8 nadzemních podlaží (NP), přičemž 7. a 8. NP je navrženo jako 
ustupující. Bytové domy B a C mají mít 2 PP a 9 NP, přičemž 7., 8. a 9. NP je navrženo jako 
ustupující.  
V objektech je navrženo celkem 314 bytových jednotek o velikostech 1+kk až 4+kk. 
 
Vytápění objektů bude dálkovým teplem napojením na rozvody Pražské teplárenské a.s. 
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Doprava v klidu je řešena 268 parkovacími stáními (PS) v objektech a dále 100 PS na povrchu, a 
to převážně v jižní části areálu okolo příjezdové komunikace do garáží. 
Vjezd a výjezd z nově navržených bytových domů bude západním směrem novou komunikací 
mezi navrženými bytovými domy a mezi bytovým domem Výhledy Barrandov a dále na 
komunikaci Werichova, Wassermannova, popř. Štěpařská a K Barrandovu. 
Záměr vyvolá 736 obousměrných pojezdů osobních automobilů za 24 hodin, z toho 40 pojezdů 
v noční době. 
Napojení areálu je na ul. Werichovu popř. ul. Wassermannovu. 
 
Zásobování vodou bude řešeno vodovodním řadem DN 110, který bude napojen na stávající řad 
LT DN 150 realizovaný v rámci projektu Výhledy Barrandov. Řad bude veden paralelně s ulicí 
Werichova, kde bude napojen na stávající vodovodní řad DN 200. 
Pro odkanalizování lokality je navržena nová kanalizační stoka DN 300 vedená v nově 
navrhované komunikaci, která je napojena na stoku realizovanou v rámci projektu Výhledy 
Barrandov. Dále budou splaškové vody čerpány přes čerpací stanici až do ulice Werichova. 
Dešťové vody budou odváděny areálovou dešťovou kanalizací do trubní retence DN 1200. 
Trubní retence je zaústěna do areálové čerpací stanice dešťových vod. Z čerpací stanice je 
navržen výtlak PEHD 160, zaústěný přes krátký úsek gravitační kanalizace do revizní šachty 
přípojky. Napojení areálové dešťové kanalizace na stoku DN 1000 v ul. Werichova je navrženo 
přípojkou DN 200. 
 
Plocha pozemků ve vlastnictví investora činí 16 063 m2, z toho zastavěná plocha objekty A, B, C 
a D bude 3 760 m2 (4 x 940 m2) a zeleň na rostlém terénu činí 3 610 m2. 
 
Umístění: kraj: Hlavní město Praha 
 obec: hlavní město Praha 
 městská část: Praha 5 
 katastrální území: Hlubočepy 
 
 
Oznamovatel: EKOSPOL a.s. 
  Dukelských hrdinů 747/19 
  170 00  Praha 7 
  IČ: 63999854 
 
Zpracovatel oznámení: Ing. Martin Vejr, držitel autorizace dle zákona 
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Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany 
přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám 
uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění 
životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 
citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr 
 
„Obytné domy Werichova, parc.č. 1184/37, 1184/11, 1184/70, 1184/25, 1184/9, k.ú. 
Hlubočepy“ 
 
nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona. 
 
Odůvodnění: 
 
Příslušný úřad při svém rozhodování přiměřeně přihlédl ke kritériím, která jsou stanovena 
v příloze č. 2 zákona. Tato kritéria charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné 
zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na veřejné zdraví 
a životní prostředí. 
 
K předloženému oznámení podlimitního záměru podle přílohy č. 3a zákona byly doloženy 
následující přílohy: 
 

• Příloha č. 1 – Výkresová dokumentace 
o Celkový situační výkres (Obytné domy Werichova, č. výkresu C.2, 07/2015 – 

rev. 10/2015) 
o Výpočet zeleně zákres do Úpn (Obytné domy Werichova, č. výkresu C.5.2, 

07/2015) 
o Objekt 1 (sekce A,B) půdorys 2PP (Obytné domy Werichova, č. výkresu D.1.1, 

07/2015) 
o Objekt 2 (sekce C,D) půdorys 2PP (Obytné domy Werichova, č. výkresu D.1.6, 

07/2015) 
o Sekce A,B (resp. C,D) řez A-A (́Obytné domy Werichova, č. výkresu D.2.1, 

07/2015) 
o Sekce B,C řez B-B  ́(Obytné domy Werichova, č. výkresu D.2.2, 07/2015) 
o Sekce A,B (resp. C,D) řez C-C (́Obytné domy Werichova, č. výkresu D.2.4, 

07/2015) 
o Sekce C,D řez D-D (́Obytné domy Werichova, č. výkresu D.2.5, 07/2015) 
o Sekce A,B (resp. C,D) pohled na jižní fasádu (Obytné domy Werichova, č. 

výkresu D.2.7, 07/2015) 
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o Sekce D pohled na východní fasádu (Obytné domy Werichova, č. výkresu D.2.9, 
07/2015) 

o Sekce B pohled na východní fasádu, sekce C pohled na východní fasádu (Obytné 
domy Werichova, č. výkresu D.2.10, 07/2015) 

• Příloha č. 2 – Vizualizace 
o Zákres do letecké fotky (Obytné domy Werichova, č. výkresu C.5.3, 07/2015) 

• Příloha č. 3 – Hluková studie 
o Obytné domy Werichova (Ing. Jana Barillová, červenec 2015 – revize 2) 

• Příloha č. 4 – Rozptylová studie 
o Obytné domy Werichova (Ing. Martin Vejr, červenec 2015) 

• Příloha č. 5 – Odborný posudek vlivu záměru na krajinný ráz 
o Obytné domy Werichova v k. ú. Hlubočepy (Ing. Robert Škrášek, listopad 2015) 

• Příloha č. 6 – Inženýrsko-geologický průzkum 
o  Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu pro akci Výhledy 

Barrandov II (Geodrilling, s. r. o., prosinec 2015) 
• Příloha č. 7 – vyjádření stavebního úřadu 

o Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho 
využití a posouzení souladu záměru s Územním plánem sídelního útvaru hl. m. 
Prahy č.j. OSI.Hl.p. 1184-38152/2015-Mi ze dne 17.08.2015 

• Příloha č. 8 – Vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy 
o Závazné stanovisko HS HMP k projektové dokumentaci pro ÚR – Bytové domy 

Werichova na parcele č. 1184/1 a dalších při ulici Werichově, k. ú. Hlubočepy 
č.j. HSHMP 2805/2016 ze dne 22.1.2016 

 
Dále bylo doloženo Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb. č.j. MHMP 463149/2016 ze dne 18.03.2016. 

 
Při určování, zda záměr má významné vlivy, dále příslušný úřad přihlížel též k internímu 
vyjádření dotčeného správního orgánu odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města 
Prahy ze dne 02. 05. 2016 (dále jen interní vyjádření). 
 
Záměr je umísťován na území městské části Praha 5, severně od ul. Werichova. Západní hranicí 
záměr sousedí s vyprojektovaným bytovým souborem Výhledy Barrandov a východní hranicí 
s obratištěm tramvaje. Severně se nachází zemědělské pozemky a za jižní hranicí prochází ul. 
Werichova, za kterou se nachází vícepodlažní bytová zástavba. Pozemky, na nichž je plánována 
výstavba, jsou v současné době nezastavěné. 
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Dle platného územního plánu SÚ hl. m. Prahy (ÚPn) je záměr navržen v ploše SV – všeobecně 
smíšené se stanovenou mírou využití území H. Přilehlé parkovací plochy v severní části jsou 
umístěny v území OV – všeobecně obytném se stanovenou mírou využití území D.  
 
Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění byl samostatnou přílohou oznámení podlimitního 
záměru Odborný posudek ve věci posouzení vlivu záměru na krajinný ráz ve smyslu § 12, 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Závěrem odborného posudku je 
konstatováno, že navržená výstavba je navržena s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu a 
je proto hodnocena jako únosný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Navrhovaná stavba představuje v minimální míře 
rušivý zásah do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu, 
přičemž tento zásah je hodnocen ve čtyřech případech jako slabý a ve čtyřech případech nebyl 
identifikován vliv na zákonná kritéria krajinného rázu. 
Souhlas k umístění a povolení stavby z hlediska krajinného rázu vydal příslušný orgán ochrany 
přírody (OCP MHMP) dne 18.03.2016 pod č.j. MHMP 463149. Podkladem k vydání závazného 
stanoviska byl mj. i výše uvedený odborný posudek. 
 
Realizací záměru nevzniknou nároky na vynětí půdy ze ZPF, bytové domy budou umístěny na 
pozemky, které jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. 
 
V současné době je zájmové území využíváno jako pole, které je intenzivně obhospodařováno. 
V území byly v průběhu června a července provedeny 3 návštěvy za účelem zjištění stávajícího 
stavu z hlediska fauny a flóry. 
Vyhodnocením fauny a flóry se v rámci interního vyjádření zabýval orgán ochrany přírody, 
který uvedl, že lokalita je tvořena pouze bylinným patrem (převaha porostu pšenice seté), keřové 
ani stromové patro se zde nevyskytuje. Výskyt živočichů je závislý na vývojových stádiích zde 
pěstovaných rostlin (polní plodiny), zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů nebyly nalezeny. 
Zájmové území je součástí rozsáhlého bloku půdy, který je zemědělsky obhospodařován, je zde 
tedy předpoklad, že zvláště chráněné druhy vázané na tento biotop (křepelka polní, křeček polní, 
koroptev polní) nebudou realizací záměru ohroženy, jejich biotop zůstane zachován.  
Orgán ochrany přírody nicméně upozornil, že svým rozsahem zpracování část oznámení, která 
hodnotila vliv záměru na faunu a flóru nenahrazuje případné biologické hodnocení ve smyslu 
§ 67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  
Závěrem svého vyjádření orgán ochrany přírody uvedl, že provedení zjišťovacího řízeni, popř. 
dalších fází procesu EIA nepovažuje za nutnou.  
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Dle ÚPn SÚ HMP jde o území  SV-H a OV-D, výpočet koeficientu zeleně (KZ=0,355 a 
KZ=0,563) je znázorněn (výpočtem i graficky) v situaci „Výpočet zeleně, zákres do ÚPn, č. 
výkresu C.5.2 v měřítku 1: 500). 
 
Objekt bude vytápěn bezemisním zdrojem – systém CZT.  
Orgán ochrany ovzduší v interním vyjádření konstatuje, že dle map klouzavých pětiletých 
průměrů imisních koncentrací znečišťujících látek za období 2010-2014, publikovaných Českým 
hydrometeorologickým ústavem, je v této lokalitě překračován limit pro průměrné roční imisní 
koncentrace benzo(a)pyrenu (zjištěná hodnota B(a)P činí 1,27 ng/m3). Ostatní parametry kvality 
ovzduší jsou pod limitními hodnotami. 
Součástí oznámení je rozptylová studie, ve které je hodnocen vliv vlastní realizace i vliv provozu 
daného obytného souboru a související dopravy. Z této studie vyplývá, že při provozu daného 
obytného souboru lze nejvyšší imisní příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2, tuhých 
znečišťujících látek frakce PM10 a PM2,5 generované provozem posuzovaného souboru očekávat 
řádově ve výši tisícin-setin µg/m3 a benzenu řádově ve výši tisícin µg/m3. V případě B(a)P může 
maximální imisní příspěvek k průměrné roční koncentraci generovaný provozem daného 
bytového souboru, ale i sousedního záměru „Výhledy Barrandov, který není předmětem daného 
oznámení, dle modelového propočtu dosahovat max. jednotek pikogramů/m3 (tzn. na úrovni 
tisícin příslušného imisního limitu 1 n/m3). 
Modelovými výpočty bylo zjištěno, že vypočtené imisní příspěvky sledovaných látek 
generované provozem daného souboru jsou nízké a nebudou mít zásadní vliv na kvalitu ovzduší 
v dané lokalitě. Uvedené imisní příspěvky B(a)P jsou v úrovni výrazně nižší než je mez detekce 
měřicích přístrojů pro zjišťování imisních koncentrací B(a)P v ovzduší, proto i vliv na kvalitu 
ovzduší v zájmové oblasti lze považovat za malý. 
Orgán ochrany ovzduší považuje předložené oznámení za dostatečné a nepožaduje pokračování 
v dalším stupni procesu EIA. Posuzovaný záměr je považován v zájmovém území za 
akceptovatelný. 
 
Zpracovatelka hlukové studie došla k následujícím závěrům: 
Hluk emitovaný vlastním provozem záměru (stacionární zdroje hluku a doprava na účelových 
komunikacích) nepřekročí hygienické limity (LAeq,T = 50/40 dB den/noc) ve smyslu Nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací (Nařízení vlády). 
Splnění hygienických limitů je dáno respektováním navržených protihlukových uvedených 
v kapitole 10.2 hlukové studie. 
 
Zhodnocení plnění hygienického limitu ve vztahu ke stávající obytné zástavbě: 
Automobilová doprava: 
U obytné zástavby situované v blízkosti umístění projektovaného záměru nejsou v současné 
době překračovány hygienické limity z automobilové dopravy na místních komunikacích ve 
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smyslu Nařízení vlády, tzn.: limit LAeq,16h = 55 dB v denní době a LAeq,8h = 45 dB v noční době. V 
současné době je ulice Werichova místní městskou komunikací III. třídy. 
Tramvajová trať: 
U obytné zástavby situované v blízkosti umístění projektovaného záměru (zástavba je mimo 
stávající ochranné pásmo dráhy) nejsou v současné době překračovány hygienické limity z 
tramvajové dopravy ve smyslu Nařízení vlády, tzn.: LAeq,16h = 55 dB v denní době a LAeq,8h = 
45 dB v noční době (viz RVB č. 3 – 6). Mírné překročení hygienického limitu z tramvajové 
dopravy lze předpokládat v chráněném venkovním prostoru bytového domu č. 955/19 (viz. RVB 
č. 10).  
Zhodnocení záměrem vyvolaných změn: 
Automobilová doprava – krátkodobý výhled: 
Automobilová doprava vyvolaná provozem připravovaného záměru a vedlejšího, již schváleného 
záměru Výhledy Barrandov, která navýší počty pojezdů na navazujících místních městských 
komunikacích, vyvolá navýšení LAeq,T u nejbližší stávající obytné zástavby oproti stávajícímu 
stavu o max. 3,8 dB. Navýšení hodnot LAeq,T nezpůsobí překročení hygienických limitů ve 
smyslu Nařízení vlády, tzn. nepřekročí limit LAeq,16h = 55 dB v denní době a LAeq,8h = 45 dB 
v noční době. Posuzovaná obytná zástavba je v současné době a i v krátkodobém výhledovém 
horizontu ovlivňována dopravou na místních komunikacích III. třídy. 
Automobilová doprava – dlouhodobý výhled: 
Samotná automobilová doprava vyvolaná provozem posuzovaného záměru, která navýší počty 
pojezdů na navazujících místních městských komunikacích, vyvolá navýšení LAeq,T u okolní 
nejbližší zástavby oproti variantě nulové v řádech decibelu, max. do 1,1 dB u východní fasády 
bytového domu Výhledy Barrandov (viz. RVB č. 1 a 2), o max. 0,5 dB u severní fasády 
bytového domu Kaskády (viz. RVB č. 3 – 5) a o max. 0,2 dB podél navazujících příjezdových 
komunikacích (viz. RVB č. 6 – 10). Jedná se o změny měřením objektivně neprokazatelné, které 
především nezpůsobí překročení hygienických limitů ve smyslu Nařízení vlády, tzn. podél ul. 
Werichova (ve výhledu navržena jako městská komunikace II. Třídy) doprava nepřekročí limit 
LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 50 dB v noční době (viz. RVB č. 3, 4, 5, 7, 8) a podél 
místních městských komunikací na ul. Werichovu navazujících nepřekročí doprava hygienický 
limit LAeq,16h = 55 dB v denní době a LAeq,8h = 45 dB v noční době (viz. RVB č. 1, 2, 6, 9 a 10). 
Tramvajová doprava 
Vlastní výstavba projektované stavby, bez toho, aniž by zapříčinila změnu intenzit výhledové 
tramvajové dopravy, vyvolá u hodnocené obytné zástavby RVB č. 1 a 2 (charakterizují východní 
fasádu vedlejšího záměru BD Výhledy Barrandov) pokles hodnot LAeq,T z tramvajové dopravy, a 
to už v řádu decibelu. Pokles hodnot LAeq,T z tramvajové dopravy je způsoben vlastními objekty 
záměru, které budou clonit dopravu na stávajícím úseku a částečně i na novém úseku tramvajové 
trati. U hodnocené obytné zástavby RVB č. 3 – 6 (charakterizují severní a východní fasádu 
stávajícího bytového domu Kaskády) zapříčiní výstavba projektované stavby částečný odraz a 
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tím mírné navýšení hodnot LAeq,T z tramvajové dopravy v řádech desetin decibelu (max. o 0,3 
dB). Jedná se o změny minimální, měřením objektivně neprokazatelné, které především 
nezpůsobí překročení hygienických limitů ve smyslu Nařízení vlády, tzn. LAeq,16h = 60 dB 
v denní době a LAeq,8h = 50 dB v noční době (zástavba se nachází v ochranném pásmu budoucí 
tramvajové trati Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec). U hodnocených objektů situovaných 
dále, již výstavba projektového záměru nezpůsobí žádné změny hodnot LAeq,T (viz. RVB 7 – 10). 
 
Zhodnocení plnění hygienického limitu ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru objektům 
záměru – Obytné domy Werichova 
Automobilová doprava – krátkodobý výhled 
Vypočtené hodnoty umístěné v chráněném venkovním prostoru staveb souboru Bytové domy 
Werichova a Výhledy Barrandov nepřekračují hygienické limity ve smyslu Nařízení vlády, tzn. 
vypočtené hodnoty nepřekročí hygienický limit LAeq,16h = 55 dB v denní době a LAeq,8h = 45 dB 
v noční době. Posuzovaná obytná zástavba je v krátkodobém výhledovém horizontu ovlivňována 
dopravou na místních komunikacích III. třídy. 
Automobilová doprava – dlouhodobý výhled 
Vypočtené hodnoty v bodech charakterizujících fasády bytových domů v blízkosti ulice 
Werichova nepřekračují ani v jedné z variant hygienický limit ve smyslu Nařízení vlády, tzn. 
vypočtené hodnoty nepřekročí LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 50 dB v noční době (viz. 
RVB č. 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23 a 27 – 29). Na fasádách objektů projektované výstavby 
odkloněných od ul. Werichova nebude překročen hygienický limit z dopravy na vedlejších 
městských komunikacích, tzn. limit LAeq,16h = 55 dB v denní době a LAeq,8h = 45 dB v noční době. 
Tramvajová doprava 
V chráněném venkovním prostoru posuzovaného záměru objektů obytného souboru Obytné 
domy Werichova nebude stanovený hygienický limit pro hluk z tramvajové dopravy ve smyslu 
Nařízení vlády překročen. Na fasádách v ochranném pásmu budoucí tramvajové trati (do 30 m 
od osy krajní koleje) nebude překročen hygienický limit LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 
50 dB v noční době, mimo ochranné pásmo tramvajové trati nebude překročen hygienický limit  
LAeq,16h = 55 dB v denní době a LAeq,8h = 45 dB v noční době. Splnění hygienického limitu je dáno 
respektováním použití deklarovaného typu trati a svršku při výstavbě dle podkladů 5) a 6) 
hlukové studie. Dále bude nutné při jejím provozu dodržovat sníženou rychlost tramvajových 
souprav v úrovni 30 km/h v úseku staničení 0,0 km až k zastávce Kaskády (0,4 km). 
 
Hluk z výstavby záměru 
Hluk z výstavby záměru na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb, při 
respektování všech navržených protihlukových opatření uvedených v kapitole 10.1 hlukové 
studie nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,14h  =  65 dB). 
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Přílohou č. 8 oznámení podlimitního záměru je závazné stanovisko HS HMP k projektové 
dokumentaci pro ÚR – Bytové domy Werichova na parcele č. 1184/1 a dalších při ulici 
Werichově, k. ú. Hlubočepy č.j. HSHMP 2805/2016 ze dne 22.1.2016. HS HMP souhlasí 
s projektovou dokumentací k ÚR, jejíž součástí byla i uvedená hluková studie.  
Příslušný úřad vzhledem k výše uvedenému konstatuje, že vlivy na hlukovou situaci jsou 
akceptovatelné. 
 
Z provozu posuzovaného záměru budou produkovány odpadní vody splaškové a vody srážkové. 
Splaškové odpadní vody budou odváděny kanalizační přípojkou do veřejné stoky ukončené na 
ÚČOV. Složení vypouštěných splaškových odpadních vod bude v souladu s požadavky 
kanalizačního řádu. 
Z důvodu nevhodného geologického podloží a vysoké hladině podzemních vod není možnost 
zasakovat srážkové vody. V rámci obytného souboru je navržena pro odvádění dešťových vod 
areálová dešťová kanalizace, která bude zaústěná do areálové trubní retence DN 1 200. Trubní 
retence je navržena v komunikaci na severní straně areálu a je zaústěna do areálové čerpací 
stanice dešťových vod. Z čerpací stanice je navržen výtlak PEHD 160, zaústěný přes krátký úsek 
gravitační kanalizace do revizní šachty kanalizační přípojky. 
Odtok z území je omezen na množství čerpané z čerpací stanice v areálu výstavby navrženo 
16 l/s. Pro zdržení dešťové vody je navržena výše uvedená trubní retence o objemu 190 m3.  
V interním vyjádření neuplatnil vodoprávní úřad MHMP k navrženému řešení připomínky, 
příslušný úřad konstatuje, že vlivy na vodu jsou akceptovatelné. 
 
Na základě výše uvedeného příslušný úřad konstatuje, že z hlediska vlivu na ovzduší, hlukovou 
situaci, vlivu na faunu, flóru a ekosystémy, z hlediska vlivu na krajinu a vlivu na vodu je 
navržený záměr akceptovatelný. U ostatních složek životního prostředí (půda, horninové 
prostředí, hmotný majetek a kulturní památky) se nepředpokládá možné negativní ovlivnění na 
životní prostředí a obyvatelstvo. 
 
V předloženém oznámení podlimitního záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány možné 
významné negativní vlivy záměru na veřejné zdraví a životní prostředí. Příslušný úřad na 
základě těchto skutečností došel k závěru, že záměr nevyžaduje provedení zjišťovacího řízení 
a nemusí být posuzován dle zákona. 
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Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, 
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním 
řízení, nelze se proto proti němu odvolat. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jana  C i b u l k o v á 
vedoucí oddělení posuzování 
vlivů na životní prostředí 
Odbor ochrany prostředí 
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