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k.ú. Smíchov, okres Praha,kraj Hlavní město Praha, č.h.p. l-12-0l-0130-0-00,
HGR 6250,
č. vodního útvaru podzemních vod 62500, charakter vodního útvaru _ základniwstva
č. vodního útvaru powchových vod: DVL 0820

Polyfunkčníareál Smíchov, Nádražní 8o L0 a
sdělení správce povodí

_

12 _ dokumentace

k územnímuÍízení

Dopisem ze dne 6.5.2020jste Povodí Vltavy, státní podnik, zaslali žádosto stanovisko správce povodí
pro územniřízeni ke stavebnímu záměru ,,Polyfunkčníareál Smíchov, Nádražní 8,IO a í2,,.

K

žádosti bylo doloženo hydrogeologické vyjádření ,,ochrana vodního z&oje ZTC3, Praha 5 _
Smíchov", Mgr. Ing. Martin Havlice, Ph.D., RNDr. Karel Tomek, ochrana ptdzemních vod s.r.o.
Praha 6' srpen 2019, azávazná stanoviska a vyjádření odboru ochrany prostředi, oddělení posuzování
vlivů na životni prostředí Magistrátu hlavního města Prahy z hlediška ochrany složek životního

prostředí.

Vpředloženém hydrogeologickém vyjádření je uveden souhm podmínek, při jejichž dodrženíby se
měl minimalizovat vliv výstavby předmětného areálu tak, aby nedošlo_ k ňegativnímu ovlivnění
množstvía jakosti vodního zdroje podzemní vody - studní JV1-JV10, které jsou situované na
pozemcích 66813,669/2 a 66914 v k.ú. Smíchov, a souvisejícího vodního díla (přivaděče vody), a to

i s ''nýhledem na nawhovaná ochranná pásma předmětného vodního zdroje (Žaďatel Dopravní podnik
Hl. m. Prahy).

V hydrogeologickém vyjádření jsou specifikovány např. týo podmínky týkajicise především:
způsobu provedení jednotlivých pilot, na kteých mají byt založeny jednotlivé budovy
(zajištěníjednotlivých vrtů ocelovou pažnicí,použiti vhodné .,'.p"*", aby nedocházeló
k rozlití materiálu do póru štěrkových vrstev a do puklin podložníchpevných hornin, a tim

nedodržení stanoveného profi lu pilot);
odborného znovul posouzení polohy jednotlivých pilot ve vazbě na situování vodního díla
(přivaděče, včetně všech souvisej ícíchpotrubí);
založeni vlastní:stavby nad úrovníhladiny podzemní vody;
zajištěníochrany podzemních vod proti'vniknuti neuezpeoných látek při obnaženízákladové
spáry na zák|adě zpracovaného a schváleného havarijního plrínu a zajištění regulovaného
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čerpánípodzemních a povrchových vod mimo prostor s dosahem možnéhoovlivnění studní
ryi-wío a případné jejich akumulování ve výkopoých jamách;
zajištění opffi, příp. přeloŽky, odlehčovacíkana\izaóní stoky DN ó00 mimo nawhované
předmětného areálu
I. SPVZ a následně i dostatečné zajištěnívšech potrubí v prostoru
potrubí, ochrana
s potenciálně nebezpečnými látkami proti jejich úniku (např. dvouplášťové
potrubí, sběrné jímky);
žajistcnídostateiného odvodnění veškerych budoucích zpevněných ploch, především v místech
s možnými úniky nebezpečných látek (pojízdné plochy, parkoviště apod.).

Polyfunkčni arcáI Smíchov máby|vystavěn právě v blízkosti studní JV1-JV10, zekteýchje povolen
pro
oaněr podzemní vody (Evidence uživatelůvod _ č. vHB 120034 Dopravní podnik Praha)
zásobování technického střediska ZTC3 DP hl. m. v Radlicích a pro zásobování obyvatelstva
vodou.

izemí
Pozemky, na kterých má bý realízován předmětný zámět nejsou situovány v záp|avovém
týo pozemky nesousedí
a v současnédobě ani v ochranném pásmu vodního zdtoje. Současně
s pozemky, na kterých má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit.
ani
Vzhledem k tomu, že se předmětqý záměr nenachéni v záplavovém územía v současnédobě
4
odst'
54
povodí
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$
v ochranném pásmu vodníírozdroje, nepodléhá vydání stanoviska správce
vodního zákona.

V případě potřeby je možnék úzernnímuřizeni vydat dle ustanovení $ 54 odst. 4 vodního zátkona
vyiadreni spravóe"povodí na základě žádosti příslušnéhovodoprávního úřadu (Magistrát hl. m.
pratry, tuestska část Praha 5) a posoudit vliv záměru na stav dotčenéhoútvaru podzemní vody ana
ochranu vodních poměru v místě stavby.
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