
 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE 

 

       V Praze dne 13. 7. 2016 

    Č.j.: 47526/ENV/16; 2054/500/16 

 

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ  

 
podle § 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), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

 

 

Identifikační údaje 

 

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:   

„Naučné a poznávací aktivity Trója“  

- Zařazen do kategorie II bod 10.10 - Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a 

související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů 

 

Kapacita (rozsah) záměru:          

Realizací záměru dojde k vybudování dvoupodlažní klubovny s restaurací o zastavěné ploše 

388,6 m2 (s rozměry 12,4 x 31,34 m o výšce 7,7 m), devítipatrového ekologického centra 

s rozhlednou o zastavěné ploše 88,3 m2 (s rozměry 16 x 10 m o výšce 30,73 m) a přilehlého 

parkoviště pro 29 parkovacích stání. Celková zastavěná plocha záměru bude cca 2 333,4 m2. 

S vybudováním záměru souvisí nutné kácení dřevin, dle provedeného dendrologického 

průzkumu (z roku 2012) je třeba pokácet minimálně 143 stromů, v závislosti na aktualizaci 

dendrologického posudku se však počty dotčených dřevin můžou měnit.  

 

Umístění záměru kraj: Hlavní město Praha  

 obec: hlavní město Praha – městská část Praha 8 

 obec: hlavní město Praha – městská část Troja  

k.ú. Troja 

                  

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Záměr řeší výstavbu klubovny a ekologického centra s rozhlednou a dětskými prolézačkami, 

včetně potřebných neveřejných parkovacích ploch (29 parkovacích stání). Objekt je navržen 
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jako přírodovědně vzdělávací klub, ve kterém se budou konat expozice a přednášky se 

zaměřením na vztah člověka k přírodě. Součástí záměru je i stavba devítipatrové rozhledny – 

vyhlídkové věže, ve které bude rovněž možnost uspořádat sezónní expozice. V rámci 

klubovny je projektována restaurace. Kumulace vlivů záměru s jinými záměry v okolí se 

nepředpokládá. 

 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

Záměr je umístěn ve východní části pozemku č. 1304/1. Budova klubovny s restaurací má 

obdélníkový tvar s rozměry 12,4 x 31,34 m s výškou 7,7 m, přízemí budovy bude maximálně 

prosklené, fasáda 2. patra je tvořena perforovanými dřevěnými laťovanými dílci. 

Devítipatrové ekologické centrum s rozhlednou umístěnou v 9. patře je geometricky členěno 

(maximální vnější rozměry 16 x 10 m, výška 30,73 m), vnější plášť bude tvořen vodorovnou 

překližkou. Budova ekocentra bude o cca 5 m převyšovat koruny stromů. Zdrojem tepla a 

chladu pro celý objekt bude kompaktní reversibilní tepelné čerpadlo typu vzduch-voda. 

Vjezd na navrhované parkoviště s 29 parkovacími místy je široký 7,2 m, účelová komunikace 

parkoviště je široká 6 m. Areálové pěší propojení bude vedeno kolem navrhované parkovací 

plochy k objektu klubovny v šířce 2 m, pouze u objektu klubovny bude rozšířeno na 5,5 m. 

Nový chodník bude také veden při východní hranici uvedeného pozemku a bude se napojovat 

na chodník vedoucí podél komunikace K Pazderkám. Povrch všech areálových chodníků bude 

mlatový. Osvětlení areálu podél hlavní průchozí komunikace a kolem ekologického centra 

bude zajišťovat 38 ks zapuštěných zátěžových svítidel. V souvislosti s výstavbou bude 

pokáceno cca 143 stromů (popř. i více), zelené plochy budou zpětně ohumusovány ornicí o 

mocnosti 20 – 30 cm, podél východní strany klubovny bude vysázeno 7 stromů, podél 

východní strany areálu pak cca 24 ks stromů.  

 

Oznamovatel:    United Architect Studio, s.r.o. 

     Pod vrstevnicí 494/8 

     Praha 4 – 140 00 

     IČ: 25734695 

      

 

 

Zpracovatel oznámení:  RICHEKO s.r.o. 

Ing. Richard Kuk (autorizovaná osoba) 

     Hrabákova 1969/11 

     148 00 Praha 4 - Chodov 

     IČ: 28243196 

 

Záměr „Naučné a poznávací aktivity Trója“ naplňuje dikci bodu 10.10 „Rekreační a 

sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle 

zvláštních právních předpisů.“, kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Dle § 7 cit. 

zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít 

významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.             
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 Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2  

k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr  

 

„Naučné a poznávací aktivity Trója“ 

 

má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona. 

 

 Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že 

dokumentaci dle přílohy č. 4 k cit. zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na 

následující oblasti:   

 

1) Ochrana přírody 

 aktualizovat dendrologický posudek a na jeho základě uvést reálný počet dotčených 

dřevin, stanovit vhodná a odpovídající kompenzační opatření 

 zpracovat biologický rozbor dotčené lokality s důrazem na detailní popis dotčené fauny, 

na základě biologického rozboru stanovit vhodná opatření k minimalizaci vlivu na 

zjištěnou faunu 

 detailněji zpracovat vliv možného kácení na příslušný ekosystém (i okolní chráněné 

ekosystémy), včetně vlivu zamýšleného kácení na schopnost retence vody v krajině 

(kácení by mohlo negativně ovlivnit pozemky pod svahem, především pak v případě 

vydatného přívalového deště) 

 doplnit studii vlivu záměru na krajinný ráz dané lokality 

 zpracovat varianty ekocentra menších rozměrů, s menším rozsahem kácených stromů, 

s ohledem na krajinný ráz dané lokality, popř. varianty zřízení ekocentra ve volných 

prostorách sídliště s plným ponecháním zeleně či využití stávající kapacity parkoviště 

Botanické zahrady Troja 

 ÚSES – záměr se nachází v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru N3/5, 

vzhledem k tomu, že tento je veden pozemky botanické zahrady, které jsou oploceny, 

nemůže tak být plně funkční. Jedna z potenciálních cest migrace je možná severní 

cestou, tzn. přes pozemek par. č. 1304/1. Výstavba areálu, především s ní související 

kácení dřevin (popř. i instalace osvětlení), by mohla mít významný vliv na migrující 

faunu, je třeba rozpracovat tuto problematiku detailněji v rámci dokumentace. 

 

2) detailněji uvést náplň činnosti zamýšleného ekocentra, včetně zamýšlené horolezecké 

stěny, lanového parku atd. (jak uvedl zástupce investora při následném jednání), s ohledem na 

to následně upravit znění dokumentace tak, aby byla nezpochybnitelná a nezaměnitelná 

činnost plánovaného centra. V oznámení se vzhledem k  obecnému popisu činnosti ekocentra 

jeví zamýšlený rozsah zastavěné plochy budov, počet místností, počet pater ekocentra, 

přítomnost restaurace aj. jako naddimenzovaný a neopodstatněný.  

 

3) zhodnotit vliv kácení významného množství zeleně na akustické poměry přilehlého okolí.  

 

4) Zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou 

uvedeny v došlých vyjádřeních. 
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Odůvodnění 
 

Příslušný úřad obdržel řadu relevantních odůvodněných připomínek a požadavků  

ke zpracování oznámení dle přílohy č. 3 k cit. zákonu. S přihlédnutím k těmto požadavkům 

byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti. Připomínky ve vyjádřeních, 

která příslušný úřad obdržel, se týkají zejména ochrany přírody a krajiny.  

Příslušný úřad shledává předložené oznámení jako nedostatečně zpracované především 

s ohledem na skutečnost, že výstavbou záměru by došlo ke kácení minimálně 143 stromů a 

dřevin. Vzhledem k vysokému počtu kácených dřevin (které se však může dodatečně měnit 

ve vazbě na aktualizaci dendrologického posudku) a naprosto neadekvátní náhradní výsadbě 

(cca 31 ks stromů) se tento zásah do životního prostředí jeví jako významný a je nutné ho 

podrobněji zpracovat (aktualizovat dendrologický posudek, v souvislosti s tím pak uvést 

odpovídající kompenzační opatření). Zcela chybí biologický rozbor dotčené lokality, 

oznámení pouze konstatuje nepodložená fakta. Dotčený pozemek se nachází v ochranné zóně 

nadregionálního biokoridoru, v dokumentaci je nutné tuto skutečnost uvést a dále s ní 

pracovat (problematiku ÚSES je nutné řešit i s ohledem na skutečnost, že nadregionální 

biokoridor N3/5 prochází Botanickou zahradou Praha, která má však své pozemky oploceny, 

předpokládá se tak migrace zvěře přes pozemky oznamovatele). Nedostatečně je v celém 

oznámení odůvodněna potřeba výstavby devítipatrové budovy, expozice a přednášky se 

zaměřením na vztah člověka k přírodě lze realizovat i v budovách a místnostech podstatně 

menšího rozsahu než je navrhovaný areál (zároveň je pro tyto účely možné využít prázdných 

prostor ve stávajících budovách v okolí záměru). V souvislosti s uváděnou výškou budovy a 

jejím umístěním je vhodné do dokumentace zpracovat studii vlivu výstavby záměru na 

krajinný ráz. Zároveň je nutné upřesnit náplň činnosti celého záměru, neboť v předloženém 

oznámení je popis velice vágní a neodpovídá činnostem uváděných investorem 

při následných jednáních (horolezecká stěna, lanový park).   Z důvodu výše uvedených nelze 

vyloučit významný vliv záměru na životní prostředí je proto nutné záměr dále posoudit dle 

zákona.  

 

 Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:  

 Hlavní město Praha 

 Městská část Praha 8 

 Městská část Praha - Troja 

 Magistrát hlavního města Prahy - odbor ochrany prostředí 

 Hygienická stanice hl. m. Prahy 

 Česká inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Praha  

 Ministerstvo životního prostředí - odbor ochrany ovzduší,  

  odbor ochrany vod,  

 

 Botanická zahrada Praha 

 8jinak!, spolek 

 Spolek „Za naší budoucnost“ 
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 Spolek „GEKONIKA o.s.“ 

 Veřejnost prostřednictvím mailů a dopisů (cca 680 doručených mailů a dopisů) 

 

 

 Další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., požaduje Hlavní město Praha, 

Městská část Praha 8, Městská část Praha-Troja, Botanická zahrada Praha, spolky 8jinak!, „Za 

naší budoucnost“, GEKONIKA o.s., a veřejnost (cca 680 nesouhlasných mailů a dopisů). 

Níže jsou uvedeny námitky v upravené a zkrácené formě, originální doručená vyjádření tvoří 

přílohu tohoto závěru zjišťovacího řízení (k nalezení na www.cenia.cz/EIA, kód záměru 

OV1173). 

 

Hlavní město Praha 

Požaduje plné posouzení záměru dle zákona, zároveň požaduje zpracovat variantu s podstatně 

(řádově) menšími nároky na kácení vzrostlých stromů. Se záměrem v předložené podobě 

nesouhlasí a soulad s územně plánovací dokumentací považuje za sporný.  

V dokumentaci EIA požaduje doplnit: 

1) která instituce má ekologické centrum provozovat, jaká bude konkrétní náplň činnosti 

centra a jak bude odborně a ekonomicky zajištěn provoz. 

2) zhodnocení celkové imisní situace ve fázi výstavby a po realizaci záměru (v rozptylové 

studii). Předložené oznámení obsahuje pouze vypočtené imisní příspěvky a imisní limity.  

3) minimalizovat nároky na dopravu v klidu a tuto problematiku řešit komplexně pro celou 

oblast celoměstsky významného rekreačního území Trojské kotliny. 

 

Dále upozorňuje, že v bilanci splaškových odpadních vod je v oznámení počítáno 

s nesprávnou hodnotou specifické spotřeby vody 150 l/os.den. Dle „Městských standardů 

vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m Prahy“ je třeba počítat se specifickou 

spotřebou vody 180 l/os.den. 

Technické řešení napojení na veřejnou kanalizační síť a množství odváděných odpadních vod 

je nutné projednat se správcem kanalizační sítě PVS a.s. 

 

Městská část Praha 8 

MČ Praha 8 s uvedeným záměrem zásadně nesouhlasí z následujících důvodů: 

1) výstavbou budovy „ekologického“ centra s rozhlednou, včetně komunikací, chodníků a 

parkovacích míst dojde k výraznému úbytku rostlého terénu, neboť celková zastavěná plocha 

bude cca 2333,4 m2.  

2) Výstavba centra si vyžádá velmi rozsáhlé kácení stromů (z oznámení záměru 143 stromů, 

z vyjádření OŽP MHMP 218 stromů), čímž dojde k významné ekologické a estetické újmě, a 

to bez náhrady. 

3) MČ Praha 8 upozorňuje na významný rozpor v rozsahu kácení, uváděný na různých 

místech záměru, což vyvolává pochybnosti nad tím, zda se stanovisko OŽP MHMP 

nevztahuje k jiné starší verzi záměru.  

http://www.cenia.cz/EIA
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4) stavba rozhledny o výšce 30,73 m bude vytvářet nový nežádoucí prvek v měřítku porostu a 

promítne se i do širšího vnímání místa – zeleného svahu. Jedná se o významný zásah do 

estetických hodnot krajinného rázu pohledově exponované oblasti.  

5) Zpochybňuje závěr akustické studie, neboť zpracovatel neměl k dispozici údaje o 

stacionárních zdrojích umístěných v objektu „klubovny“ s restaurací (tepelné čerpadlo, VZT) 

a tyto zdroje hluku nebyly ve studii uvažovány. Dále studie nezohledňuje zhoršení 

akustických poměrů dané kácením významného množství zeleně, která nyní působí jako 

akustická clona.  

6) Provoz veřejného stravování restaurace a baru je navržen v rámci stavby „klubovny“ v tak 

významném rozsahu, že pro jeho umístění neshledává dostatečné důvody z hlediska 

výjimečné přípustnosti a objekt je navržen v rozporu s platným územním plánem sídelního 

útvaru hl. m. Prahy.  

 

MČ Praha 8 požaduje posouzení všech uvedených bodů v celém rozsahu a zároveň požaduje 

zamítnutí záměru vzhledem k jeho nevhodnosti. Pokud bude záměr dále pokračovat, požaduje 

posuzování v rámci tzv. velké EIA. 

 

Městská část Praha-Troja 

Ve svém vyjádření uvádí, že jelikož se záměr nachází v chráněném území Přírodního parku 

Drahaň – Troja, který chrání dochované estetické, krajinné a přírodní hodnoty, považuje 

jakýkoliv stavební zásah do trojské kotliny za problematický. Vyhláška o přírodních parcích 

v Praze zakazuje výstavbu mimo zastavěné oblasti obce. Navrhovaný projekt s vyhlídkovou 

věží, restaurací a parkovacími místy na místě lesa (vzrostlé zeleně) není v souladu 

s představou řešení daného území a je v rozporu s předmětem ochrany v Přírodním parku 

Drahaň – Troja.  

Realizací záměru dojde ke značnému kácení stromů, navržený objekt nepřináší nové hodnoty 

do území, pozemek je součástí celoměstského systému zeleně a zachování zeleně je tak 

prioritní. Klubovny v suterénu nesplňují požadavky na kvalitu pobytových místností, 

vyhlídková věž je nesmyslná a v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace 

nepřípustná. Z trojských svahů je výhled na Prahu z horizontu bez parteru, bez nutnosti šplhat 

nad stromy. Soukromé parkoviště je z hlediska dopravní obsluhy Troje nesystémové a 

nežádoucí.  

MČ Praha –Troja požaduje záměr posoudit dle zákona s důrazem na změnu krajinného rázu, 

zásahu do charakteristických pohledů a panoramatu Pražské památkové rezervace, z hlediska 

prostorových vztahů a prostupnosti území, z hlediska dopravní zátěže a z hlediska nesouladu 

s územně plánovací dokumentací. MČ Praha – Troja požaduje zpracovat a vyhodnotit 

varianty včetně nulové nebo varianty ponechání zeleně a realizace záměru na volných 

plochách v sídlišti bez nutnosti kácet stromy. 

 

Magistrát hlavního města Prahy 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, lesního hospodářství a myslivosti nemá 

připomínky.  

Z hlediska nakládání s odpady uvádí, že chybí popis nakládání s odpadem vznikajícím při 

provozu restaurace. Pokud to charakter činnosti vyžaduje, zřizuje se sklad organického 

odpadu chlazený. Pokud takový sklad charakter činnosti nevyžaduje, musí být režim odvozu 
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organických odpadů zabezpečen tak, aby nedocházelo k jeho hromadění, plesnivění a hnilobě, 

vnikání škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů a 

jakémukoliv nepříznivému ovlivňování provozovny a jejího okolí tímto odpadem.  

Z hlediska ochrany ovzduší považuje oznámení za dostatečné a nepožaduje další posuzování 

záměru, vliv záměru je v zájmovém území akceptovatelný. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny MHMP uvádí, že byl záměr ve fázi územního řízení 

posuzován s ohledem na krajinný ráz. V rámci již vydaného závazného stanoviska došlo ke 

konstatování, že krajinný ráz bude částečně změněn, ale že záměr je v místě umístitelný. 

Zásadní hodnoty přírodního parku dle MHMP nebudou záměrem ovlivněny.  MHMP uvádí, 

že ve vazbě na rozsáhlé kácení dřevin (143 stromů) se navrhovaná kompenzace (výsadba 31 

stromů) jeví jako nedostatečná.  

Z hlediska ochrany vod považuje oznámení za dostatečně zpracované a nepožaduje další 

posuzování dle zákona, upozorňuje však na skutečnost, že stavby vodních děl (odlučovač 

tuku, prodloužení vodovodního řadu, vsakovací objekt) vyžadují v dalších stupních 

projektové přípravy projednání dle § 15 vodního zákona u příslušného vodoprávního úřadu.  

 

Hygienická stanice hl. m. Prahy 

Ve svém vyjádření uvádí, že rozptylová stude řeší obslužnou dopravu, nepředpokládá se však 

významný vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě. Hluková studie hodnotí vliv hluku 

z výstavby a vliv na okolí po zprovoznění záměru. Změny vyvolané záměrem nebudou 

negativně ovlivňovat okolí.  

Závěrem konstatuje, že realizace záměru nepředstavuje významné zdravotní riziko pro danou 

lokalitu.  

 

Česká inspekce životního prostředí 

Z hlediska odpadového hospodářství, ochrany vod a ochrany ovzduší nemá připomínky, 

z hlediska ochrany přírody upozorňuje na skutečnost, že povolení ke kácení dřevin rostoucích 

mimo les je vyžadováno nejen pro kácení dřevin, jejichž obvod je ve 130 cm nad zemí větší 

než 80 cm, ale i pro kácení zapojených porostů dřevin o ploše větší než 40 m2, třebaže jejich 

obvody nedosahují velikosti uvedené ve vyhlášce č. 189/2013 Sb. Rovněž upozorňuje na 

nutnost dodržení státní normy o ochraně dřevin při stavební činnosti.  

 

Odbor ochrany ovzduší, MŽP 

Nemá k oznámení žádné připomínky. 

 

Odbor ochrany vod, MŽP 

Oznámení obsahuje relevantní informace a odbor ochrany vod tak neuplatňuje další 

požadavky. 

 

Botanická zahrada Praha 

Vzhledem k reálné pravděpodobnosti významného zásahu do krajinného rázu dané oblasti a 

dálkovým pohledům, zejména z oblasti Pražského hradu, požaduje Botnická zahrada další 

posouzení záměru dle zákona. 
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8jinak!, spolek 

Jako negativní skutečnosti záměru uvádí: 

- Citelný úbytek lesní plochy – orgány ochrany lesa hl. m. Prahy se však nemohou 

z důvodu zařazení pozemku do zemědělského půdního fondu k projektu negativně 

vymezit, v současné době se však jedná o 60-ti letý kompaktní lesní porost. K danému 

se však nemůže negativně vyjádřit ani orgán ochrany zemědělského půdního fondu, 

neboť na daném pozemku se reálně zemědělská půda nenachází. 

- Negativně se může z hlediska ochrany lesa vyjádřit orgán ochrany přírody a krajiny, a 

to pouze z hlediska ochrany stromů rostoucích mimo les. Státní správa MČ Praha 8 se 

však k danému úbytku stromů rostoucích mimo les smí vyjádřit až po nabytí právní 

moci územního rozhodnutí záměru. To je však dle spolku 8jinak! pozdě, a záměr je 

třeba zastavit již na počátku. Pro účinnou ochranu místního lesa by bylo vhodné 

překlasifikovat daný pozemek na pozemek lesního půdního fondu.  

- Parcela č. 1304/1 je celá zalesněná, ochraně dřevin tedy nepomohou ani dílčí úpravy 

projektu. 

- V současnosti Hl. m. Praha vytváří strategii Prahy pro adaptaci na globální klimatické 

změny. V rámci přípravy této strategie je zdůrazňována potřeba ponechat ve městě 

maximální množství zelených ploch a vzrostlých stromů, daný projekt jde přesně 

opačným směrem. 

- Dle vyjádřené Botanické zahrady prochází dotčeným pozemkem biokoridor, dle mapy 

dostupné na mpp.praha.eu prochází biokoridor (N3) oploceným územím Botanické 

zahrady, nikoli parcelou č. 1304/1. Buď je tedy současné trasování biokoridoru 

nelogické a zcela nefunkční – zvěř nemůže překonat oplocení Botanické zahrady, a 

skutečně je nutné přemístit jeho trasování přes parcelu 1304/1, nebo byl po oplocení 

biokoridor přemístěn na severní hranu Botanické zahrady a není to zatím na dané 

mapě zachyceno. Umístění biokoridoru je reálné a jediné možné na dotčeném 

pozemku, pokud by na pozemku byl realizován záměr, pak by tento biokoridor byl 

přerušen bez náhrady. Jeho další přemístění z důvodu charakteru využití okolních 

pozemků a oplocení Botanické zahrady není možné – jedná se o pozemky oplocené či 

umístěné na protilehlé straně silnice a zároveň v úz. plánu definované pro budoucí 

výstavbu.  

- Citelný neg. zásah do krajinného rázu, neboť rozhledna převyšuje okolní stromy.  

- Projekt se dle spolku 8jinak! ukrývá pod roušku naučných a poznávacích aktivit. 

V projektu je diskutováno umístění klubovny s restaurací, dle názoru spolku jde pouze 

o zástěrku ryze komerčního projektu (investorem je soukromý subjekt se zájmem o 

výdělečnou aktivitu). Reálným předpokladem je dle vyjádření spolku to, že projekt 

bude využíván jako restaurace s parkovacím zázemím a rozhlednou, nikoli jako 

klubovna pro ekoprojekty. 

 

Spolek „Za naší budoucnost“ 

Požaduje, aby záměr byl posuzován dle zákona. Uvádí, že Ministerstvo životního prostředí by 

mělo hájit právo a zájem občanů na zdravé životní prostředí v Praze, kde dochází ke stálému 

snižování ploch zeleně (zejména v hustě obydlených oblastech), a nedopustí tak 

upřednostnění zájmu jednotlivce/jednotlivců před zájmem společnosti. 
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Spolek „GEKONIKA o.s.“ 

Ve svém vyjádření uvádí následující připomínky: 

 

1) Navrhovaná stavba se vzhledem ke své výšce a hmotě (objemu) zcela vymyká charakteru a 

struktuře okolní stavby.  

Podle ust. § 90 stavebního zákona je nutné posoudit, zda je navrhovaná stavba v souladu 

s charakterem území a vyhovuje-li požadavkům na ochranu architektonických hodnot. Měla 

by odpovídat urbanistickému a architektonickému prostředí. 

Podle § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a 

s ohledem na souvislosti a charakter území obecným požadavkem takové umisťování staveb, 

které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.  

 

2) Navrhovaná stavba má být umístěna do území, v němž zástavba dosud není a navíc má 

kvůli ní být pokáceno velké množství vzrostlé hodnotné zeleně.  

Stavba je účelově prezentována jako ekologické centrum, neboť rozhledny a ekologické 

projekty jsou podporovány financemi ze státních či evropských dotací. Vzhledem k velkému 

množství pokácených stromů, které nyní fungují jako izolace proti hluku a jako zelené plíce 

severního města, se však o ekologický projekt nejedná, projekt okolní přírodu nerespektuje a 

životní prostředí v okolí záměru naopak poškozuje.   

 

 

Veřejnost 

Pozn.: Vzhledem k velkému množství došlých vyjádření příslušný úřad uvádí pouze nejčastěji 

uváděné relevantní námitky (došlé e-maily pak tvoří přílohu tohoto závěru zjišťovacího řízení 

a jsou k nalezení www.cenia.cz/EIA, kód záměru OV1173). 

 

 Projektovaná stavba bude mít vzhledem ke své výšce významný vliv na krajinný ráz 

dané lokality. 

 Lokalita je hojně využívána obyvateli nejbližšího sídliště - Bohnice k rekreačním účelů, 

vzhledem k tomu, že v dané oblasti se nachází rovněž pozemky Botanické zahrady 

Troja, které jsou v tuto chvíli oploceny, enormně ubývá dostupných volně přístupných 

míst.  

 V nejbližším okolí projektované rozhledny se nachází také rozhledny umístěné 

v Botanické zahradě Troja a v Zoologické zahradě Praha, další rozhledna, navíc 

v lokalitě, která nabízí volné výhledy v horizontu parteru, se jeví jako nadbytečná a 

neopodstatněná. 

 V těsném sousedství projektovaného parkoviště se nachází také parkoviště Botanické 

zahrady Troja, jehož kapacita není dle vyjádření místních občanů využívána, stavba 

dalších parkovacích ploch se tak v dané lokalitě (i vzhledem k souvisejícímu 

vysokému počtu kácených stromů) jeví jako nepotřebná a zbytečná. 

 V oznámení není dostatečně zpracována problematika ÚSES. 

 Vzhledem k velkému množství kácených stromů a dřevin (min. 143 stromů) se 

navrhovaná kompenzační výsadba cca 31 stromů jeví zcela nedostatečně. 

http://www.cenia.cz/EIA
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 Projekt zcela opomíjí vliv na faunu, která zmíněný les obývá. Současně se nedostatečně 

vypořádává se skutečností, že v blízkém okolí se nachází přírodní památky Salabka a 

Havránka. 

 V současné době les poskytuje ochranu před nárazovým větrem a zajišťuje retenci vody 

v krajině, pokácení uvažovaného počtu stromů by mohlo mít vliv na obě uváděné 

schopnosti, v oznámení záměru zcela chybí hodnocení vlivu na tyto skutečnosti. 

 V oznámení není dostatečně popsán celý projekt, vzhledem k tomu se tak rozsah 

projektovaných prostor jeví naddimenzovaně. Obyvatelé upozorňují na skutečnost, že 

projekt se v průběhu navazujících řízení rozšíří o např. služební byty, záměr by tak 

nesloužil primárně k předkládanému účelu, ale jednalo by se o např. luxusní bytový 

dům či soukromé konferenční centrum. 

 Veřejností (ale i některými dotčenými orgány státní správy) je zpochybňován soulad 

umístění záměru s územním plánem. 

 

 

 

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků 

doporučuje příslušný úřad předložit dokumentaci v počtu 14 kusů. 

 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná 

povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve 

správním řízení a nelze se proti němu odvolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Ing. Miloslav KUKLÍK  
ředitel odboru výkonu státní správy I 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Oznamovatel, dotčená veřejnost, dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady 


