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Vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu státní správy dle § 6 odst. 6 a odst. 7 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 (dále jen zákon), k oznámení
připravovaného záměru
Plavební komora Praha - Staré Město

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona
ke shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánů:
1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
Ing. Lubor Smejtek, tel.: 236 004 235, e-mail: lubor.smejtek@praha.eu
Bez připomínek.
2. Z hlediska lesů a lesního hospodářství:
Ing. Martin Hruška, tel.: 236 004 352, e-mail: martin.hruska@praha.eu
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
3. Z hlediska nakládání s odpady:
Ing. Andrea Červenková, tel.: 236 004 220, e-mail: andrea.cervenkova@praha.eu
Bez připomínek. Při realizaci výše uvedeného záměru je předpoklad vzniku běžných stavebních
odpadů bez nadměrného množství nebezpečných odpadů. Při provozu záměru je pak očekáván
vznik ostatních odpadů spojený s čištěním vlastního toku nad stávajícími jezy (např. zbytky
plovoucích dřevin). S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o odpadech). Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám v návaznosti na § 12
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odst. 3 zákona o odpadech. Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech nepožadujeme
pokračování v procesu EIA.
4. Z hlediska ochrany ovzduší:
Ing. Jitka Polanská, tel.: 236 004 367, e-mail: jitka.polanska@praha.eu
Oznámení záměru prezentuje vybudování nové plavební komory ve zdrži Staroměstského jezu a
v sousedství stávající plavební komory Praha – Smíchov. Cílem záměru je vytvoření nezávislé
paralelní vodní cesty k plavební komoře Praha – Smíchov, která zajistí propojení
zdrže Helmovského jezu (úsek mezi PK Praha – Štvanice a PK Praha – Smíchov) a
zdrže Šítkovského jezu (úsek mezi PK Praha – Smíchov a PK Praha – Modřany). Záměr umožní,
aby nově bylo možné vplout do zdrže Staroměstského jezu přímo ze zdrže Helmovského jezu.
V současné době je zdrž Staroměstského jezu přístupná pouze ze zdrže Šítkovského
jezu prostřednictvím stávající plavební komory Praha - Mánes.
Pro charakteristiku kvality ovzduší bylo použito jednak údajů map klouzavých pětiletých
průměrů imisních koncentrací, publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (pětiletý
průměr 2008 – 2012), a jednak výsledků celoplošného modelu ATEM – Aktualizace 2012.
Dle údajů uvedených map dosahují v této lokalitě průměrné roční koncentrace NO2 úrovně
30,6 μg/m3 , polétavého prachu frakce PM10 úrovně 26,9 μg/m3 a benzenu úrovně 1,4 μg/m3 .
Průměrná roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu vykazuje hodnotu 1,29 ng/m3 . U průměrných
denních koncentrací PM10 je 36. nejvyšší hodnota na úrovni 47,1 μg/m3 .
Dle modelu ATEM – aktualizace 2012 dosahují průměrné roční imisní koncentrace v zájmové
oblasti pro NO2 hodnot do 35 μg/m3 , pro PM10 hodnot do 27 μg/m3 a pro benzen do 1,2 μg/m3 .
Součástí předloženého oznámení záměru je modelové hodnocení kvality ovzduší (květen 2013),
kterou vypracovala společnost ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.
Modelovými výpočty v síti referenčních bodů byly vypočteny imisní příspěvky k průměrné roční
koncentraci z provozu navrhované plavební komory u NO2 v hodnotách do 0,09 μg/m3 , u PM10
v hodnotách do 0,025 μg/m3 , u PM2,5 v hodnotách do 0,023 μg/m3 , u benzenu v hodnotách
blížících se nule a benzo(a)pyrenu v hodnotách do 0,006 ng/m3 .
Modelové hodnocení kvality ovzduší prokázalo nevýrazný vliv provozu navrhované plavební
komory na kvalitu ovzduší. Nárůst imisní zátěže byl vypočten ve větší vzdálenosti od záměru
podél tras lodní dopravy, kde se projeví celkové zvýšení objemu lodní dopravy. Současně
nastane pokles imisní zátěže v prostoru stávající plavební komory Smíchov.
Jak je výše uvedeno, v předmětném území dochází k překračování imisního limitu roční
koncentrace BaP. Kompenzační opatření v daném případě není možno ukládat, jelikož nejsou
naplněna příslušná kritéria pro jejich uplatnění dle zákona o ochraně ovzduší. Vypočítané
příspěvky k roční průměrné imisní koncentraci BaP vlivem provozu záměru činí dle předložené
rozptylové studie 0,006 ng/m3 , tedy 0,6 % imisního limitu.
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Záměr o navržených parametrech je tak z hlediska ochrany ovzduší v dané lokalitě plně
akceptovatelný.
Z hlediska zájmů ochrany ovzduší konstatujeme, že hodnocení bylo provedeno v dostatečném
rozsahu a předložený záměr nevyžaduje komplexní posouzení v dalších stupních procesu EIA.
5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
Ing. Lubor Smejtek, tel.: 236 004 235, e-mail: lubor.smejtek@praha.eu
Bez zásadních připomínek. Součástí oznámení je přírodovědný průzkum aktualizovaný v březnu
2014. Na základě tohoto je třeba v případě stavby zažádat o výjimku z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů živočichů, kterých se stavba dotkne (týká se převážně velevruba
malířského). V rámci oznámení je zpracováno hodnocení na krajinný ráz, s jehož závěry se
ztotožňujeme. Oznámení je celkově zpracováno dostatečně, a tedy nevyžadujeme posuzování
záměru dle zákona.
6. Z hlediska myslivosti:
Ing. Martin Hruška, tel.: 236 004 352, e-mail: martin.hruska@praha.eu
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
7. Z hlediska ochrany vod:
Bc. Daniela Rosinová, DiS., tel.: 236 004 252, e-mail: daniela.rosinova@praha.eu
Záměrem je vybudování nové plavební komory ve zdrži Staroměstského jezu v těsné blízkosti
stávající plavební komory Praha – Smíchov za účelem vytvoření nezávislé paralelní vodní cesty
k plavební komoře Praha – Smíchov, která je v současnosti maximálně vytížená a v době
plavební sezóny přetížená. Dojde tak k propojení úseku vodní cesty mezi Šítkovským jezem a
Staroměstských jezem, mezi ř. km 53,40 – 54,00, celkem 600 m. Plavební komora je navržena
v přímé návaznosti na zeď Dětského ostrova, dolní rejda bude plynule napojena novou dělící zdí
na dolní plavební kanál plavební komory Praha – Smíchov.
Upozorňujeme:
• Plavební komora je vodním dílem ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona.
Příslušným vodoprávním úřadem, jako speciálním stavebním úřadem, k projednání
povolení stavby je vodoprávní úřad OZP MHMP (působnost vodoprávního úřadu nebyla
v tomto případě Statutem hl. m. Prahy svěřena úřadu městské části). OZP MHMP je též
příslušným speciálním stavebním úřadem k projednání změn dokončených staveb
vyvolaných záměrem – oprava stávající nábřežní zdi Dětské ostrova vč. úpravy
schodiště, stabilizace stávající dělící zdi a odstranění části stávající dělící zdi PK Praha –
Smíchov, signalizace PK.
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Pro provádění stavby (které bude probíhat z vodního toku) je nutné zpracovat plán
opatření pro případ havárie v souladu s ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona, který
je nutné projednat se správcem toku, tj. Povodí Vltavy, s.p., a předložit jej před
zahájením stavby vodoprávnímu úřadu OZP MHMP ke schválení.
Pro provádění stavby je nutné zpracovat povodňový plán, který musí být odsouhlasen
správcem vodního toku Vltavy, tj. Povodí Vltavy a předložen k ověření souladu
s povodňovým plánem Městské části Praha 1 a 5.
Pokud v rámci zařízení staveniště budou realizovány dočasné stavby sloužící k ukotvení
či uvázání pracovních ploch (např. dalby), jedná se o vodní díla, které jako stavby
dočasné na dobu určitou podléhají projednání vodoprávním úřadem, jako speciálním
stavebním úřadem. Příslušným k projednání je OZP MHMP.

Předložené oznámení záměru poskytuje dostatečné informace k posouzení z hlediska zájmů
chráněných vodním zákonem, k předloženému záměru nemáme připomínek a nepožadujeme
pokračovat v procesu EIA.

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

Ing. Veronika M i l á č k o v á, Ph.D.
ředitelka odboru
- otisk úředního razítka -
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