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Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

podle § 10 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù
na životní prostøedí), v platném znìní (dále jen zákon)

I. Identifikaèní údaje

1. Název zámìru Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice

2. Kapacita (rozsah) zámìru (posuzované 1. etapy)
Celková plocha areálu:
Zpevnìná plocha:
Plocha zelenì:
Celkový poèet uložených kontejnerù (o délce 6 m):
Celkový poèet uložených kontejnerù (o délce 12 m):
Velikost upravené plochy:
Obslužná délka koleje:
Poèet parkovacích stání (ZTP):

7,2 ha
0,44 ha
1 ,25 ha
198
189
4 460 m2
550 m
19 1)

3. Umístìní zámìru Kraj:
Obec:
Mìstská èást:
Katastrální území:

Hlavní mìsto Praha
Hlavní mìsto Praha
Praha 10
Hloubìtín, Hrdloøezy, Malešice

4. Obchodní firma oznamovatele axioHM, s.r.o.

271861135. IÈ oznamovatele

V Pod babì 63/29a
160 00 Praha 6

6. Sídlo (bydlištì) oznamovatele

tel.: +420-236004245
fax: +420-236 007 074

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha 1
Pracovištì: Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
E-mail: oop@cityofprague.cz
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II. Prùbìh posuzování

1. Oznámení

Zpracovatel oznámení: Ing. Kateøina Hladká, Ph.D. .
SUDOP Praha a.s.
Olšanská 1 a
130 80 Praha 3
Držitelka autorizace dle § 19 zákona
è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní
prostøedí, osvìdèení MŽP è.j. 10606/ENV/06

Datum pøedložení oznámení listopad 2006

2. Dokumentace

Zpracovatel dokumentace Ing. Kateøina Hladká, Ph.D.
SUDOP Praha a.s.
Olšanská 1 a
130 80 Praha 3
Držitelka autorizace dle § 19 zákona
è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní
prostøedí, osvìdèení MŽP è.j. 10606/ENV/06

duben 2007Datum pøedložení dokumentace:

3. Posudek

Zpracovatel posudku Ing. Libor Ládyš
EKOLA group, spol. s r.o.
Mistrovská 4
108 00 Praha 10
Držitel autorizace dle § 19 zákona
è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní
prostøedí, osvìdèení MŽP è.j. 3772/603/0PV/93,
prodlouženo
è.j. 48068/ENV/06

Datum pøedložení posudku: srpen 2007

4. Veøejné projednání

Místo konání veøejného projednání: Základní škola Praha 1O, U Vršovického
nádraží 1/950, Praha 10

tel.: +420-236 004 245
fax: +420-236 007 074

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha I
Pracovištì: Jungmannova 35/29, 11000 Praha I
E-mail: oop@cityofprague.cz
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Datum konání 1. veøejného projednání: 4. øíjna 2007

Datum konání 2. veøejného projednání 30. øíjna 2007

Poznámka: Z dùvodu technické závady na nahrávacím zaøízení nebylo možr:lo poøídit
úplný zvukový záznam z veøejného projednání konaného dne 4.10.2007, a nebyl
tedy naplnìn požadavek vyplývající z ust. § 17 zákona. Z tohoto dùvodu bylo nutné

zajistit opakování veøejného projednání.

5. Celkové hodnocení procesu posuzování vèetnì úèasti veøejnosti

Proces posuzování probìhl v souladu s pøíslušnými ustanoveními zákona
è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní a o zmìnì nìkterých souvisejících
zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní pozdìjších
pøedpisù, (dále jen zákon), a vyhlášky MŽP ÈR è. 457/2001 Sb., o odborné
zpùsobilosti a o úpravì nìkterých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivù
na životn í prostøed í.

Oznámení dle pøílohy è. 3 zákona bylo pøíslušnému úøadu doruèeno v listopadu 2006
a neprodlenì bylo zahájeno zjiš•ovací øízení. K oznámení se vyjádøily tøi dotèené
územní samosprávné celky a ètyøi dotèené správní úøady. Zjiš•ovací øízení bylo
ukonèeno dne 13.2.2007 závìrem zjiš•ovacího øízení (è.j. MHMP-
409393/2006/00P NI/E IA/259-2N è).

Dokumentace dle pøílohy È. 4 zákona byla pøíslušnému úøadu doruèena v dubnu
2007 a neprodlenì byla zveøejnìna a rozeslána. K dokumentaci se opìt vyjádøily tøi
dotèené územní samosprávné celky a ètyøi dotèené správní úøady.

V kvìtnu 2007 pøíslušný úøad zajistil dle § 9 odst. 1 cit. zákona zpracování posudku
dle pøílohy è. 5 citovaného zákona. Zpracovateli posudku bylo pøedáno oznámení,
dokumentace, závìr zjiš•ovacího øízení a postupnì veškerá obdržená vyjádøení
k dokumentaci.

Posudek byl zpracován v zákonné lhùtì a v srpnu 2007 pøedán pøíslušnému úøadu

1. veøejné projednání se uskuteènilo 4.10.2007 a 2. veøejné projednání se konalo
30.10.2007.

Vlivy zámìru "Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice" na životní prostøedí byly
posouzeny ze všech podstatných hledisek v souladu se zákonem è. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedí, v platném znìní.

Do procesu posuzování vlivù zámìru na životní prostøedí se aktivnì zapojili zástupci
dotèených územních samosprávných celkù, dotèených správních úøadù i veøejnosti.
Zpracovatel dokumentace i posudku oznaèili zámìr za pøijatelný z hlediska vlivù
na životní prostøedí pøi splnìní navržených podmínek pro minimalizaci a kompenzaci
negativních vlivù na životní prostøedí.

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha I
Pracovištì: Jungmannova 35/29, IlO 00 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236004245
fax: +420-236 007 074
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6, Seznam subjektù, jejichž vyjádøení jsou ve stanovisku zèásti nebo zcela
zahrnuta

Ve zjiš•ovacím øízení se k oznámení zámìru vyjádøily následující dotèené územnì
samosprávné celky a dotèené správní úøady:

. Hlavní mìsto Praha, vyjádøení è.j. PRM 537/06 ze dne 12.12.2006

. Mìstská èást Praha 10, vyjádøení zn. OÚR/1166/06/2Bla ze dne 18.12.2006

. Mìstská èást Praha 9, vyjádøení zn. P09 074494/2006 ze dne 7.12.2006

. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, vyjádøení è.j.
ÚPL/1233/6135/81261/06 ze dne 27.11.2006

. Èeská inspekce životního prostøedí, Oblastní inspektorát Praha, vyjádøení zn.
41/ØI/0624133.01/06/PVB ze dne 27.12.2006

. Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor ochrany prostøedí, vyjádøení SZn. S-
MHMP-409393/2006/1/00PNI ze dne 28.11.2006

. Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor kultury, památkové péèe a cestovního
ruchu, vyjádøení è.j. MHMP-423189/2006/Fex ze dne 15.11.2006.

K dokumentaci se vyjádøily následující dotèené územnì samosprávné celky a
dotèené správní úøady:

. Hlavní mìsto Praha, vyjádøení è.j. PRM 428/2007 ze dne 12.6.2007

. Mìstská èást Praha 10, vyjádøení zn. P1 0-057198/2007 ze dne 28.5.2007

. Mìstská èást Praha 9, vyjádøení zn. P09 032762/2007 ze dne 31.5.2007

. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, vyjádøení è.j.
ÚPL/452/2531/4591/07 ze dne 30.5.2007

. Èeská inspekce životního prostøedí, Oblastní inspektorát Praha, vyjádøení zn.
41/ØI/0624133.03/07/PVB ze dne 31.5.2007

. Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor ochrany prostøedí, vyjádøení è.j. SZn.
S-MHMP-409393/2006/2/00PNI ze dne 13.6.2007

. Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor kultury, památkové péèe a cestovního
ruchu, vyjádøení è.j. MHMP 202785/2007/Car ze dne 28.5.2007.

K posudku se vyjádøily následující dotèené územnì samosprávné celky, dotèené
správní úøady a veøejnost:

. Hlavní mìsto Praha, vyjádøení è.j. S-MHMP 409393/2007 ze dne 25.10.2007

. Mìstská èást Praha 10, vyjádøení zn. P10-102491/2007 ze dne 25.9.2007

. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy - poboèka východ, vyjádøení è.j.
V.HK/2615/43863/07 ze dne 2.10.2007

. Èeská inspekce životního prostøedí, Oblastní inspektorát Praha, vyjádøení zn.
41/ØI/0724082.01/07/PVB ze dne 3.10.2007

. Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor ochrany prostøedí, vyjádøení è.j. S-
MHMP-409393/2007/4/00PNI ze dne 27.9.2007

. Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor kultury, památkové péèe a cestovního
ruchu, vyjádøení è.j. MHMP 373230/2007/Car ze dne 25.9.2007

. OS Rožmberská (Ing. Vratislav Štìpaø, CSc.), vyjádøení ze dne 25.9.2007

. Ing. Pavel Soukup, vyjádøení ze dne 30.9.2007

. Monika a Roman Bernáthovi, vyjádøení ze dne 24.9.2007

. Bohuslav Patryk, vyjádøení ze dne 24.9.2007

. MUDr. Eva Jedlièková, vyjádøení ze dne 24.9.2007.

tel.: +420-236004245
fax: +420-236 007 074

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha 1
Pracovištì: Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
E-mail: oop@cityofprague.cz
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III. Hodnocení zámìru

Souhrnná charakteristika pøedpokládaných vlivù
prostøedí z hlediska jejich velikosti a významnosti

zámìru životní1. na

Charakteristika vlivù 1. etapy zámìru "Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice" na
životní prostøedí a obyvatelstvo z hlediska jejich velikosti a významnosti je zamìøená
pøedevším na popis a vyhodnocení dominantních vlivù zpùsobených realizací
zámìru. Jedná se pøedevším o vliv na dopravu, akustickou situaci, zneèištìní
ovzduší, zábor ZPF, obyvatelstvo, faunu, flóru, krajinný ráz a odpadové
hospodáøství. Vliv zámìru na ostatní složky životního prostøedí je zanedbatelný ažnulový. .

Vliv na dopravu
Nezbytným pøedpokladem pro provoz zámìru jsou zmìny ve stávající dopravní
infrastruktuøe.
V souvislosti s realizací kontejnerového pøekladištì bylo provedeno kapacitní
posouzení SSZ 0.616 Prùmyslová x Teplárenská na souèasné intenzity dopravy bez
a s pøitížením kamionové dopravy pro ranní a odpolední špièkovou hodinu. Zámìr
bude mít za následek pouze velmi malé snížení rezervy kapacity na levých
odboèeních z Prùmyslové ulice od jihu a z ulice Tiskaøské. Vzhledem k malému
pøitížení budou dopravní pomìry na køižovatce i po výstavbì stejné jako v souèasné
dobì, tzn. ve špièkových obdobích bude køižovatka na hranici své kapacity.
Z hlediska pøitížení na køižovatkách Podìbradská - Kbelská a Kolbenova - Kbelská
lze oèekávat zvýšení intenzity dopravy na køižovatkách Podìbradská - Kbelská a
Kolbenova - Kbelská, které se bude pohybovat pod úrovní jednoho procenta, tj.
zhoršení dopravních pomìrù bude témìø zanedbatelné.
Na Prùmyslové ulici lze vlivem výstavby nad øazeného dopravního systému (Mìstský
a Pražský okruh) oèekávat v budoucnu pokles intenzit nákladní dopravy, kdy
severojižní vztahy budou realizovány pøes Pražský okruh, resp. i pøes èást
Vysoèanské radiály a Kbelskou ulici. Intenzita nákladní dopravy poklesne na
Prùmyslové ulici ze souèasných cca 5 000 - 6 000 jízd tìžkých nákladních
automobilù (TNA) obousmìrnì na cca 2 000 v roce 2015.

Z hlediska problematických bodù spojených s dopravou byla øešena otázka pøímého
napojení pøekladištì na ulici Prùmyslovou, zamezení vjíždìní obslužné dopravy
zámìru do ulice Heldova a pøesné stanovení intenzit dopravy obslužné dopravy
zámìru.

1 ) Varianta pøímého napojení ulice Niederleho - Prùmyslová byla do dokumentace
EIA doplnìna na základì závìrù zjiš•ovacího øízení ze dne 13. 2. 2007 (è. j. S-
MHMP-409393/2006/00PNI/EIA/259-2Nè), respektive požadavku mìstské èásti
Praha 10.
Možnost napojení areálu Kontejnerového pøekladištì Praha - Malešice na ulici
Prùmyslovou byla vyhodnocena vèetnì zatížení okolních køižovatek v Dopravnì-
inženýrských podkladech (pøíloha È. 5 dokumentace EIA).
Pøímé napojení bude tøeba øešit nejen samotným investorem, ale v souladu
s dalšími rozvojovými aktivitami v daném území s pøíslušnými orgány mìstské
èásti.
Problematika dopravního napojení plánovaného pøekladištì na ulici Prùmyslová

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha 1
Pracovištì: Jungmannova 35/29, 11000 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236004245
fax: +420-236 007 074
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by mìla být v rámci dalších fází projektových pøíprav koordinována pøíslušnými
orgány státní správy a samosprávy.

2) Veškerá obslužná doprava zámìru bude mít zakázán oboustranný vjezd do
pøilehlých ulic Heldova a Sazeèská (netýká se krátkého úseku, který spojuje
Tiskaøskou a Teplárenskou ulici s pøekladištìm). Daná podmínka je souèástí
návrhu stanoviska a bude blíže specifikována na základì dohody s mìstskou
èástí Praha 10 v dalších fázích projektových pøíprav.
Jako možné øešení nepovoleného vjezdu obslužné dopravy zámìru ulicí Heldova
navrhuje investor následující øešení:

- Instalaci výškové zábrany v ulici Heldova v blízkosti pøekladištì, která
by zamezila vjezdu kamionù.

- Instalaci monitorovacího kamerového systému s automatickou detekcí.
Zpracovatel posudku doplòuje další možná øešení:

- Vhodnì smìrovì tvarovaná betonová zátarasa zamezující vjíždìní
kamionù z terminálu do ulice Heldova.

- Provést napojení pøíjezdové komunikace terminálu tak, aby byla s ulicí
Heldova pod ostrým úhlem.

V pøípadì nesouhlasu mìstské èásti Praha 10 s navrženými opatøeními je
v dalších fázích projektových pøíprav (ÚR, SP) možné navrhnout jiná opatøení,
která by úèelnì nepovolaným vjezdùm/výjezdùm zabraòovala.

3) kapacity dopravyV následující tabulce jsou uvedeny maximální možné
posuzovaného zámìru:

Tab. è. 1 Zdrojová a cílová doprava zámìru (pøíjezd/odjezd)

TNA
LNA
OA

Vlaky

80/80
20/20
10/10
4/4

-
5/5
O
O

1/1

Souèástí kolaudace stavby posuzovaného zámìru bude schválen provozní øád, ve
kterém bude zakotvena obslužná doprava zámìru (automobily/vlaky) pro denní i
noèní dobu. Daná podmínka je souèástí návrhu stanoviska.

Vliv na akustickou situaci
Na základì pøipomínek vznesených na obou veøejných projednáních byla
vypracována revidovaná akustická studie "Kontejnerové pøekladištì Praha -
Malešice, 1. etapa - Mìøení a predikce hluku ve venkovním prostoru" (Libor Brož,

prosinec 2007).
V této akustické studii bylo novì provedeno mìøení PAS (poèáteèní akustické
situace) - 24 hodinové mìøení (od 20:00 hod. 20. 11. 2007 do 20:00 hod. 21. 11.

2007).
Mìøení bylo provedeno v níže uvedených výpoètových bodech:

. Referenèní bod è. 1 Heldova 8 (2. patro, 5 m nad terénem)

. Referenèní bod è. 2 Ungarova 4 (4. patro, 12 m nad terénem)

. Referenèní bod è. 3 Ungarova 10 (4. patro, 12 m nad terénem)
Byla tedy postihnuta nejbližší chránìná obytná zástavba, a to i ve vyšších patrech.

tel.: +420-236 004 245
fax: +420-236 007 074
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Pracovištì: Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
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V dobì mìøení byla pøechodnì omezena rychlost jízdy vlakových souprav na pøilehlé
železnièní trati. Hluk z železnièní dopravy bude tedy pravdìpodobnì vyšší oproti
namìøeným hodnotám.
Z výsledkù revidované akustické studie vyplývá, že rozhodujícím zdrojem hluku
v okolí nejbližší chránìné obytné zástavby je železnièní doprava, následovaná
silnièní dopravou na místních komunikacích. Jako optimální ochrana chránìné
obytné zástavby od dominantního zdroje hluku (železnice) se jeví instalace
protihlukové zdi mezi stávající železnièní tratí a chránìnou obytnou zástavbou.
Stávající železnièní tra• je ve vlastnictví Èeských drah (dále jen ÈD). Ty jsou
odpovìdné za realizaci adekvátní protihlukové ochrany (PHO) - napø. protihlukové
clony tak, aby byly splnìny hygienické limity dané NV è. 148/2006 Sb. Zpracovatel
posudku proto doporuèuje investorovi zvážit možnost podílet se (finanènì a
technicky) na realizaci této PHO. Toto doporuèení je souèástí návrhu stanoviska.
Realizace této možné varianty PHO musí být provìøena v dalších fázích projektových
pøíprav. Dané opatøení je souèástí návrhu stanoviska.
Dále byl pro aktuální výšky výpoètových bodù proveden nový výpoèet ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A ve venkovním chránìném prostoru ve výhledovém stavu.
Souhrnnì lze konstatovat, že ve všech výpoètových bodech splòuje pøíspìvek
samotného zámìru (za podmínky instalace PHO) s rezervou hygienické limity dané
NV è. 148/2006 Sb.
Nárùst ekvivalentní hladiny akustického tlaku byl vypoèten pro výpoètové body è. 1,
è. 2 a È. 3 v denní i noèní dobì do 0,2 dB oproti stávajícímu stavu. Ve výpoètovém
bodì è. 4 (Zahradnická škola) dojde k nárùstu 0,6 dB v denní dobì oproti stávajícím
stavu.
Na základì provedených výpoètù byl proveden návrh nových PHO, která jsou
souèástí návrhu stanoviska.

- Protihluková bariera V = 5 m v celé délce pøíjezdové/odjezdové
komunikace uvnitø areálu terminálu, a to od napojení na ul. Heldova po
køížení s železnièní vleèkou v areálu terminálu.

- Oboustrannì pohltivá protihluková bariera V = 6 m v celé délce vleèky
od odboèky z železnièní stanice po køížení s vnitroareálovou
komunikací pro pøíjezd nákladních automobilù v areálu terminálu.

- Protihluková bariera V = 5 m podél vnitroareálové komunikace pro
nákladní automobily od køížení s vleèkou cca 100 m podél této
komunikace.

- Na manipulátorech bude vypnuta akustická signalizace, nebo• ta se
svým frekvenèním charakterem zcela vyluèuje z celkového ruchu
prostøedí lokality a pùsobila by velmi rušivì.

Na základì požadavku veøejnosti bylo dále pøijato následující ochranné opatøení,
které je rovnìž souèástí návrhu stanoviska.

- Po kolaudaci stavby opakovanì provádìt mìøení hluku u nejbližší
obytné zástavby ve vztahu k posuzovanému zámìru a prokázat tak, že
nedochází k pøekraèování hygienických limitù dané NV è. 148/2006 Sb.
vlivem provozu zámìru.

Vliv na zneèištìní ovzduší
Souèástí dokumentace EIA byla rozptylová studie, ze které vyplývá, že pøíspìvek
zámìru ke stávajícímu zneèištìní ovzduší bude minimální a nevýznamný. Prùmìrné
roèní koncentrace jednotlivých polutantù generovaných zámìrem se budou
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pohybovat maximálnì v øádu desetin ,ug/m3.
Na základì vzneseného požadavku byl vyžádán jako doplòující podklad
"Kontejnerový terminál Praha - Malešice - Výpoèet zneèištìní ovzduší prachem
z provozu terminálu a z ostatní dopravy vèetnì sekundární prašnosti'" (RNDr. Jan
Maòák, kvìten 2008). .
Výpoèet byl proveden pro výhledový stav v roce 2010, a to ve tøech variantách:
1. Zneèištìní ovzduší prachem z terminálu a pouze z té automobilové dopravy, která

s provozem terminálu souvisí (tedy bez ostatní dopravy po ulicích Heldova,
Tiskaøská a Teplárenská) vèetnì vlivu sekundární prašnosti ze zneèištìného
povrchu terminálu a Heldovy ulice.

2. Zneèištìní ovzduší prachem z terminálu a z celkové automobilové dopravy po
uvedených ulicích (tedy i z dopravy, která s provozem terminálu nesouvisí) vèetnì
vlivu sekundární prašnosti ze zneèištìného povrchu terminálu a Heldovy ulice.

3. Zneèištìní ovzduší prachem z terminálu a z celkové automobilové dopravy po
uvedených ulicích (tedy i z dopravy, která s provozem terminálu nesouvisí), ale
bez vlivu sekundární prašnosti, tedy za pøedpokladu, že povrch terminálu a
Heldovy ulice bude èistý.

Z výsledkù tohoto materiálu vyplývá:
Varianta 1:
Vypoètené nejvyšší denní koncentrace PM1o jsou v naprosté vìtšinì referenèních
bodù urèené sekundární prašností a nikoli emisemi z motorù aut nebo jiné techniky.
Nejvyšších hodnot (témìø 30 !lg/m3) dosáhnou za inverzí na Heldovì ulici u vjezdu
do pøekladištì. Nad 10 !lg/m3 vystoupí v jihozápadní èásti pøekladištì a podél
Heldovy ulice od høištì Rapidu po køižovatku s Tiskaøskou ulicí a v blízkém okolí této
køižovatky. U nejbližší obytné zástavby v Ungarovì ulici se projeví hodnoty 6 - 7
!lg/m3, v Niederleho a Gollovì 5 !lg/m3. Ve vìtších vzdálenostech se budou nejvyšší
denní koncentrace pohybovat pod 5 !lg/m3. V žádném sledovaném místì nedojde
vlivem zdrojù zahrnutých do výpoètu k pøekroèení imisního limitu 50 !lg/m3 pro
nejvyšší denní koncentraci suspendovaných èástic PM1o.
Prùmìrné roèní koncentrace PM1o zpùsobené sledovanými zdroji emisí dosáhnou
nejvyšších hodnot (pøes 2 !lg/m3) podél úseku Heldovy ulice mezi vjezdem do
terminálu a køižovatkou s Teplárenskou. V okolí JZ okraje terminálu pøekroèí ještì
hodnotu 1 !lg/m3, ale jinde se už budou prùmìrné roèní koncentrace pohybovat v
desetinách !lg/m3 (na východním okraji zástavb~ v Malešicích v Ungarovì a
Niederleho ulici dosáhnou hodnoty 0,20 - 0,25 !lg/m , v severní èásti starých Malešic
kolem 0,1 !lg/m3 a podél Tiskaøské od 0,1 do 0,5 !lg/m3). Všechny tyto hodnoty jsou
nízké ve srovnání s imisním limitem 40 !lg/m3 pro prùmìrnou roèní koncentraci PM1o.
Na vypoètených roèních prùmìrech se bude nejèastìji, ze 70 - 80 %, podílet
sekundární prašnost z pøekladištì a Heldovy ulice, zhruba 10 % budou tvoøit emise
ze železnièní vleèky a kolem 5 % nákladní auta a také pøekladaèe.

Varianta 2:
Vypoètené zneèištìní ovzduší prachem (suspendovanými èásticemi PM1o) bude
podstatnì vyšší než ve variantì 1, a to zejména vlivem sekundární prašnosti
vyvolané ostatní dopravou. Maximální denní koncentrace PM1o zpùsobené
sledovanými zdroji vystoupí za inverzí na Heldovì ulici v okolí vjezdu do pøekladištì
až pøes 200 ~g/m3, hodnot vyšších než imisní limit 50 ~g/m3 mohou dosáhnout v
okolí JZ èásti terminálu od okraje høištì Rapidu pøes Heldovu ulici až po 200 - 300 m
podél Tiskaøské a Teplárenské v jejich západní èásti. Doba bìhem roku, po kterou
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mùže v tìchto místech k nadlimitním koncentracím v dùsledku sledovaných zdrojù
docházet, ale nepøekroèí pøípustných 35 dní za rok, v nejzneèištìnìjších místech
v Heldovì ulici dosáhne 15 - 20 dní roènì.
Na jiných místech již k pøekraèování imisního limitu docházet nebude. V místì
nejbližší obytné zástavby v Ungarovì a Niederleho ulici dosáhnou nejvyšší denní
koncentrace 30 - 40 ~g/m3, v severní èásti starých Malešic 20 - 30 ~g/m3, v okolí
východní èásti Poèernické 15 - 20 ~g/m3 a na Tiskaøské a Teplárenské 20-
40 ~g/m3.
Prùmìrné roèní koncentrace PM1o vystoupí pøímo na Heldovì ulici v úseku mezi
vjezdem do terminálu a køižovatkou s Teplárenskou na 8 - 1 O ~g/m3, v okolí této
køižovatky a v JZ èásti pøekladištì na 2,5 - 3,5 ~g/m3, v místì nejbližší obytné
zástavby v Ungrovì a Niederleho ulici na 0,45 - 0,65 ~g/m3 a podél Tiskaøské a
Teplárenské na 0,5 - 1 ,O ~g/m3. Ani tyto koncentrace nedosáhnou v žádném
referenèním bodì imisního limitu 40 ~g/m3 pro prùmìrnou roèní koncentraci.
Vypoètené prùmìrné roèní koncentrace PM1o budou z 50 - 60 % pùsobené
sekundární prašností z ostatní dopravy, z 20 - 35 % sekundární prašností z dopravy
vyvolané provozem terminálu a vìtšinou jen z 1,5 - 2,5 % emisemi z motorù
nákladních aut zajíždìjících do terminálu. Zhruba 5 - 8 % se na nich budou podílet
motory aut ostatní dopravy.

Varianta 3:
Nejvyšší denní koncentrace suspendovaných èástic PM1o 5 - 9 IJg/m3 se budou
vyskytovat na Teplárenské a Tiskaøské ulici, na kterých bude nejvyšší intenzita
dopravy, zejména nákladní. Na Heldovì ulici (mezi vjezdem do terminálu a ulicí
Teplárenskou) dosáhnou nejvyšší denní koncentrace 3 - 4 IJg/m3, v JZ èásti
pøekladištì kolem 2 IJg/m3, u nejbližší obfné zástavby v Malešicích v Ungarovì a
Niederleho ulici vystoupí na 1 - 2 IJg/m . Tyto koncentrace jsou velmi malé ve
srovnání s imisním limitem 50 IJg/m3.
Rovnìž prùmìrné roèní koncentrace PM1o budou velice nízké oproti imisnímu limitu
40 IJg/m . Nejvyšších hodnot 0,4 - 0,6 IJg/m3 dosáhnou na Teplárenské a Tiskaøské
ulici s nejvìtší intenzitou dopravy. Na Heldovì ulici mezi vjezdem do terminálu a
Teplárenskou vystoupí na 0,25 - 0,45 IJg/m3, v JZ èásti pøekladištì se budou
pohybovat kolem 0,20 - 0,25 IJg/m3 a u nejbližší obytné zástavby v Ungarovì a
Niederleho ulici nedosáhnou ani 0,1 IJg/m3. Ve starých Malešicích pùjde jen o setiny
IJg/m3.

Závìr: Samotný provoz zámìru nezpùsobí ve svém okolí nadmìrné zneèištìní
ovzduší suspendovanými èásticemi PM1o. I v pøípadì zapoètení sekundární prašnosti
zùstanou vypoètené nejvyšší denní i prùmìrné roèní koncentrace PM10 ze zdrojù
souvisejících s provozem terminálu pod hranicí pøíslušných imisních limitù.
výpoèty ukázaly, že sekundární prašnost zpùsobená prùjezdy aut po zneèištìných
komunikacích, zejména nákladními, má pro úroveò prašnosti v okolí znaènì vìtší
význam než samotné emise prachu z výfukù dieselových motorù.
Zahrneme-Ii do zdrojù emisí prachu i ostatní dopravu po ulicích Heldova,
Teplárenská a Tiskaøská, pak z výpoètù vyplývá, že nejvyšší denní koncentrace PM1o
mohou pøekraèovat imisní limit v území od východního okraje høištì Rapidu pøes JZ
èást pøekladištì a východní èást Heldovy ulice až po ulici Teplárenskou a Tiskaøskou
jižnì od teplárny. Rovnìž prùmìrné roèní koncentrace PM1o již nebudou dosahovat
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nízkých hodnot, i když imisní limit nepøekroèí. Rozhodujícím zdrojem prachu je ale i v
tomto pøípadì sekundární prašnost ze zneèištìné Heldovy ulice.
Naopak, pokud není poèítáno se sekundární prašností (povrch pøekladištì a Heldovy
ulice se pøedpokládá èistý), pak vliv provozu terminálu i spoleènì s ostatní dopravou
na úroveò zneèištìní ovzduší PM1o je nízký, v pøípadì obytné zástavby v Malešicích
až zanedbatelný, což bude platit i pro nejbližší obytnou zástavbu v Ungarovì a
Niederleho ulici.
Z tìchto všech výsledkù je zøejmé, že rozhodující skuteèností pro zneèištìní ovzduší
suspendovanými èásticemi PM1o v souvislosti s provozem zámìru bude èistota jeho
povrchu a stav Heldovy ulice. V pøípadì, že budou tyto plochy udržované v èistotì a
nebudou tedy zdrojem sekundární prašnosti, pak lze provoz zámìru z hlediska
zneèištìní ovzduší považovat za akceptovatelný.

Souèástí návrhu stanoviska jsou navržená ochranná opatøení pro fázi projektových
pøíprav, výstavby i provozu zámìru, pøi jejichž uplatnìní bude vliv sekundární
prašnosti na životní prostøedí a zdraví obyvatelstva snížen na minimum.
Na základì požadavkù veøejnosti byl navržen pravidelný monitoring zneèištìní
ovzduší, pøedevším prašného aerosolu PM1o a je poukázáno na nutnost operativnì
øešit pøípadné zvýšení produkce prachových èásti frakce PM1o vyvolané vlivem
zámìru.

Vliv na zábor ZPF
Zámìrem dojde k dotèení ZPF støední kvality (III. a IV. tøída ochrany ZPF). Vyjmutí
pozemku této kvality ze ZPF pro úèely výstavby je možné.
Pozemky urèené k plnìní funkce lesa (PUPFL) dotèeny nebudou. Zájmová lokalita
se nachází v ochranném pásmu lesa.

Vliv na obvvatelstvo
Urèité vlivy na obyvatelstvo je nutné oèekávat bìhem výstavby zámìru (zvýšené
koncentrace PM1o, akustická zátìž). Tyto vlivy budou ovšem pùsobit po omezenou
dobu.
Vliv provozu "Kontejnerového pøekladištì Praha - Malešice" je možné považovat
z hlediska zdravotních rizik a expozice obyvatel zneèiš•ujícími látkami v ovzduší pro
stávající stav v území za málo významný. Z hlediska expozice hlukem nebude vlastní
provoz objektu pøedstavovat zvýšení zdravotních rizik pro stávající obytnou zástavbu.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památkv
Realizace zámìru nebude mít žádný vliv na kulturní památky.
V souvislosti s výstavbou posuzovaného zámìru budou realizovány následující
zásahy do hmotného majetku:

~ dojde ke statickému zabezpeèení podzemního vedení teplovodu pro pojezd
tìžkých dopravních a pøekladových mechanismù, který prochází napøíè
areálem. Je navrženo pøemostìní tohoto kolektoru,

~ bude rekonstruována pøíjezdová komunikace, která jednosmìrnì spojuje ulice
U Tvrze a Heldova s ul. Teplárenskou a Sazeèskou. Souèástí stavby je i
úprava pøejezdu vleèky na výhledové kapacity a zatížení,

~ dojde k prodloužení pøístupových šachet do kolektoru na úroveò nového
terénu projektovaného pøekladištì,

~ bude nutné provést pøeložení optických kabelù UPC, GTS a Pragonet v délce
cca 200 m od chodníku.
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~ pøeložení dálkového kabelu RWE Transgas Net v délce 385 m, trasa pøeložky
je navržena v chodníku obslužné komunikace a dále v chodníku Niederleho.

Vliv na flóru a faunu
Z botanického hlediska lze dotèené území hodnotit jako celkovì nepøíli$ bohaté
s naprostou pøevahou nitrofilních a ruderálních druhù. Žádný ze zaznamenaných
druhù není dle pøílohy II vyhlášky è. 395/1992 Sb. zvláštì chránìn ani nepatøí mezi
vzácnìjší v širší oblasti okolí Prahy.
Z bezobratlých (30 taxonù) byl zaznamenán jeden zvláštì chránìný druh - prskavec

Brachinus exp/odens (L.). Fauna obratlovcù obsahuje 36 zaznamenaných taxonù,
z nichž ètyøi náleží mezi zvláštì chránìné: silnì ohrožená ještìrka obecná (Lacerta
agi/is, jednotlivý stálý výskyt) a bìloøit šedý (Oenanthe oenanthe, migrace), ohrožená
koroptev polní (Pedrix pedrix, hnízdìní 5 - 6 párù) a slavík obecný (Luscinia

megarhynchos, pravdìpodobné hnízdìní).
Realizací zámìru nedojde k pøímému ohrožení populací èi jedincù zvláštì
chránìných druhù živoèichù, vyjma jednoho zástupce ohroženého rodu prskavcù. Je
nutné však respektovat navržená ochranná opatøení.
Na ochranu prskavcù vydal Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostøedí dne 27.
10. 2006 rozhodnutí S-MHMP-281607/200600P-V-773/R-213/Pra, ve kterém
povoluje výjimku dle § 56 odst. 1 a 3 ze zákazu stanoveného v § 50 odst. 2 zákona è.
114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, v základních podmínkách ochrany zvláštì
chránìných živoèichù, tj. škodlivì zasahovat do pøirozeného vývoje, zejména rušit
nebo usmrcovat, pro zvláštì chránìný druh prskavce (Brachunus exp/odens L.)
v souvislosti s realizací zámìru.

Vliv na produkci odpadù
Pøi výstavbì a provozu zámìru nebudou vznikat nadstandardní druhy a množství
odpadù.

Vliv na vody
Zámìr nebude významnì ovlivòovat povrchové ani podzemní vody.

Vliv na k[aiinný ráz
Dle vyjádøení OOP MHMP k otázce vlivu stavby na krajinný ráz dle ustanovení § 12
zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny v platném znìní (Sln. S-MHMP-
273376/2006/1/00PNI ze dne 20.9.2006) nemùže být umístìním posuzované
stavby snížen èi zmìnìn krajinný ráz. Jedná se o pøímìstskou industriální krajinu se
sníženou estetickou hodnotou, bez dochované kulturnì - historické struktury.
Situování zámìru navazuje na prùmyslové areály Malešic a plochy nákladového
nádraží Malešice. Navrhovaná stavba s nimi hmotovì koresponduje.

Vliv na prvky ÚSES, VKP a ZCHÚ
Zámìr se nedotkne prvkù ÚSES,
chránìných území.

významných krajinných prvkù ani zvláštì

Vliv na funkèní využití území
Území bude využito dle platného ÚPn HMP
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2. Hodnocení technického øešení zámìru s ohledem na dosažený stupeò
poznání pokud jde o zneèiš•ování životního prostøedí

Pøi dodržení všech legislativních požadavkù na umístìní zámìru a zpùsob výstavby
lze technické øešení zámìru považovat za standardní. Nezbytným požadavkem
zùstává zahrnutí technických opatøení sloužících k ochranì životního prostøedí do
projektu stavby. Tato opatøení musí vycházet z dokumentace, z posudku a dále
z nových poznatkù zjištìných v prùbìhu pøípravy projektu èi prùbìhu pøípravy území
ke stavbì.

3. Návrh opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci
nepøíznivých vlivù zámìru na životní prostøedí vèetnì povinností a
podmínek pro sledování a rozbor vlivù na životní prostøedí

Vstupní informace a použité metody hodnocení pøedkládané dokumentace mají
dobrou vypovídací schopnost. Technické øešení spolu s navrženými doporuèeními
vyplývajícími z procesu posuzování vlivù na životní prostøedí respektují požadavky
na omezení, respektive vylouèení øady negativních vlivù na životní prostøedí.
Dokumentace EIA pøedkládá soubor opatøení, která by mìla zaruèit realizaci zámìru
bez výraznìjšího ovlivnìní jednotlivých složek životního prostøedí.
Za zásadní opatøení je tøeba považovat požadavky k ochranì ovzduší a ke snížení
akustické zátìže.

4. Poøadí variant (pokud

prostøedí

Zámìr byl navržen jako invariantní

byly vlivùpøedloženy) z hlediska na životn í

5, Vypoøádání vyjádøení k dokumentaci (oznámení) a k posudku

5.1. Vypoøádání vyjádøení k oznámení
K pøedloženému oznámení obdržel pøíslušný úøad v prùbìhu zjiš•ovacího øízení
celkem 7 vyjádøení (Hlavní mìsto Praha, mìstská èást Praha 10, mìstská èást
Praha 9, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Èeská inspekce životního prostøedí -
oblastní inspektorát Praha, odbor ochrany prostøedí MHMP; odbor kultury,
památkové péèe a cestovního ruchu MHMP) a neobdržel žádné vyjádøení veøejnosti.
Požadavky a pøipomínky obsažené ve vyjádøeních byly zohlednìny ve
zjiš•ovacím øízení a v dokumentaci.

5.2. Vypoøádání vyjádøení k dokumentaci
K pøedložené dokumentaci obdržel pøíslušný úøad celkem 7 vyjádøení (Hlavní mìsto
Praha, mìstská èást Praha 10, mìstská èást Praha 9, Hygienická stanice hl. m.
Prahy, Èeská inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha, odbor
ochrany prostøedí MHMP, odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu MHMP)
a neobdržel žádné vyjádøení veøejnosti.
Vypoøádání všech požadavkù a pøipomínek obsažených ve vyjádøeních je
zpracováno v posudku v kapitole V. Všechny oprávnìné požadavky obsažené
v tìchto vyjádøeních, které spadají do kompetence zákona è. 100/2001 Sb., o
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posuzování vlivù na životní prostøedí v platném znìní, byly zpracovatelem posudku
zaøazeny do návrhu stanoviska.

5.3. Vvpoøádání vvjádøení k posudku a pøi veøejném projednání
K pøedloženému posudku obdržel pøíslušný úøad celkem 11 vyjádøení (Hlavní mìsto
Praha, mìstská èást Praha 10, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Èeská inspekce
životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha, odbor ochrany prostøedí MHMP,
odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu MHMP, Ing. Bohuslav Partyk,
Mudr. Eva Jedlièková, Ing. Pavel Soukup, Monika a Roman Bernáthovi, Obèanské
sdružení Rožmberská - Ing. Vratislav Štìpaø, CSc.).
Všechna vyjádøení k posudku jsou vypoøádána v samostatném materiálu
"Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice - Vypoøádání pøipomínek dotèených
orgánù státní správy, samosprávy a veøejnosti k Posudku zpracovaném dle pøílohy è.
5 zákona è. 100/2001 Sb. a vypoøádání pøipomínek vznesených na obou veøejných
projednáních" (Ing. Libor Ládyš, kvìten 2008) a pøipomínky uvedené v tìchto
vyjádøeních jsou zohlednìny ve stanovisku pøíslušného úøadu k posouzení vlivù
provedení zámìru na životní prostøedí, resp. v rámci podmínek tohoto stanoviska.

5.3.1 Vypoøádání vyjádøení k posudku

Hlavní mìsto Praha - vyjádøení è.j. S-MHMP 409393/2007
25.10.2007

1) ze

Pøipomínka:
Komunikaèní propojení Niederleho - Prùmyslová je považováno za problematické a
nedoøešené. Platný ÚPn HMP toto komunikaèní propojení neobsahuje.
Problematiku zmínìného výhledového napojení areálu na ul. Prùmyslovou bude
tøeba detailnìji analyzovat.

Vypoøádání:
Varianta pøímého napojení ulice Niederleho - Prùmyslová byla do dokumentace EIA
doplnìna na základì závìru zjiš•ovacího øízení ze dne 13. 2. 2007 (è. j S-MHMP-
409393/2006/00P VI/EIA/259-2Nè) , respektive požadavku mìstské èásti Praha 10.
Rovnìž ve vyjádøení k posudku (ze dne 25. 9. 2007, è. j P10-102491/2007) mìstská
èást Praha 10 trvala na pøímém napojení pøedmìtného areálu na Prùmyslovou ulici.
Citace: "Mìstská èást Praha 10 i nadále požaduje, aby zámìr výstavby
kontejnerového pøekladištì Praha - Malešice byl podmínìn pøímým napojením
terminálu na Prùmyslovou ulici, což je i v souladu s platným ÚPn SÚ hl. m. Prahy. ii

Problematika dopravního napojení plánovaného pøekladištì by mìla být v rámci
dalších fází projektových pøíprav koordinována pøíslušnými orgány státní správy a
samosprávy.

2) Mìstská èást Praha 10 - vyjádøení è.j. P10-102491/2007 ze dne 25.9.2007

Pøipomínka:
V posudku je uvedeno, že dopravní napojení terminálu pøes ulici Niederleho na
Tiskaøskou a Teplárenskou ulici bude pouze doèasné na dobu 4 - 5 let, kdy bude
vybudováno pøímé napojení ulice Niederleho na Prùmyslovou ulici. Pro takové
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konstatování investor ani zpracovatel posudku neposkytují žádnou záruku, a proto
k takovému tvrzení nelze pøihlížet.
Podle zpracovatele posudku je pro realizaci pøímého napojení areálu na
Prùmyslovou ulici nutná zmìna ÚPn HMP. Dle MÈ Praha 10 je tento argument
nepravdivý - platný ÚPn HMP pøímé dopravní napojení na Prùmyslov~u ulici

umožòuje.
Zpracovatel posudku dále uvádí, že nová komunikace není v souèasnì platném
Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy vymezena, a proto byla obslužná
doprava zámìru pro ak~stické a rozptylové studie plánována po dostupných
komunikacích. MÈ Praha 10 k tomuto uvádí, že v ÚPn HMP se obslužné komunikace
nezakreslují a akustickou a rozptylovou studii je možno provést na jakoukoliv
navrženou obslužnou komunikaci.

Vypoøádání:
V dokumentaci EIA je obslužná doprava zámìru vedena ulicí Niederleho a dále po
Tiskaøské a Teplárenské. Z vypracovaných odborných studií (Akustická studie,
Rozptylová studie, Dopravnì-inženýrské podklady) vyplývá, že takto vedená doprava
je z hlediska vlivu na životní prostøedí a zdraví obyvatelstva, za podmínky
navfŽených ochranných opatøení, která jsou souèástí návrhu stanoviska,
akcepto va telná. Pøíspìvky zámìru k poèáteèní akustické situaci, resp. stávajícímu
zneèištìní ovzduší se budou pohybovat v øádu desetin dB, resp. .LIg/m3.
Pøímé napojení plánovaného Kontejnerového pøekladištì Praha - Malešice na ulici
Prùmyslovou (navfŽeno v dokumentaci EIA) by z hlediska vlivù na zneèištìní ovzduší
a akustickou situaci v okolí stávající nejbližší chránìné obytné zástavby nemìlo být
horší než navfŽené vedení obslužné dopravy po ulicích Tiskaøská, Teplárenská.
Takto navfŽená komunikace je totiž umístìna ve vìtší vzdálenosti od stávající
chránìné obytné zástavby.

Detailní posouzení komunikace pøímého napojení bude pøedmìtem samostatného
správního øízení.

Realizaci pøímého napojení bude tøeba v rámci dalších fází projektových pøíprav øešit
nejen samotným investorem, ale v souladu s dalšími rozvojovými aktivitami v daném
území s pøíslušnými orgány mìstské èásti.

Pøipomínka:
Zpracovatel posudku nebere v úvahu vliv prùjezdu tìžkých nákladních vozidel
Tiskaøskou a Teplárenskou ulicí na zhoršení životního prostøedí pro funkci bydlení. V
pøilehlých plochách je funkèní využití území SV - všeobecnì smíšené, kdy na ploše

cca 135 000 m2 mùže být realizováno až cca 85 000 m2 hrubých podlažních ploch
urèených pro bydlení. Tuto skuteènost zpracovatel posudku zcela opomíjí.

Vypoøádání:
Zpracovatel posudku nebral v úvahu pohyb vozidel po ulici Tiskaøská a Teplárenská
z dùvodu, že souèasný stav okolí tìchto ulic má èistì prùmyslový a komerèní
charakter, s rozvojovými tendencemi dále k tìmto aktivitám (prùmysl, komerce).
ÚPn HMP má v tomto prostoru skuteènì plochu SV a v tomto území mohou být
realizovány plochy urèené k bydlení, nicménì v dobì zpracování posudku nebyly
zjištìny žádné zámìry signalizující vývoj území tímto smìrem.
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V pøípadì, že by k tomuto došlo, musela by být pøípadná výstavba navržena v území
tak, aby bytové objekty byly akusticky odstínìny od uvedených dopravních tepen.

Pøipomínka:
Zpracovatel posudku navrhuje vytvoøit v území systémem automatické detekce, kdy
bude zajištìno monitorování prùjezdù vozidel mimo ulice Teplárenské a Tiskaøské a
pøípadný záznam nepovolené jízdy bude pøedáván odboru dopravy mìstské èásti
Praha 10 a mìstské èásti Praha 10 bude placena za takovou nepovolenou jízdu
pokuta. Takové øešení nebylo s mìstskou èástí Praha 10 dohodnuto a mìstská èást
Praha 10 takovou dohodu s investorem neuzavøela.
Mìstská èást Praha 10 nadále požaduje pøímé napojení areálu na Prùmyslovou ulici.

Vypoøádání:
Veškerá obslužná doprava zámìru bude mít zakázán oboustranný vjezd do
pøilehlých ulic Heldova a Sazeèská. Daná podmínka je souèástí návrhu stanoviska a
bude blíže specifikována na základì dohody s mìstskou èástí Praha 10 v dalších
fázích projektových pøíprav.
Jako možné øešení nepovoleného vjezdu obslužné dopravy zámìru ulicí Heldova
navrhuje investor následující øešení:

. Instalaci výškové zábrany v ulici Heldova v blízkosti pøekladištì, která
by zamezila vjezdu kamionù.

. Instalaci monitorovacího kamerového systému s automatickou detekcí.
V pøípadì nesouhlasu mìstské èásti Praha 10 s navfŽenými opatøeními, je v dalších
fázích projektových pøíprav (ÚR, SP) možné navrhnout jiná opatøení, která by úèelnì
nepovolaným vjezdùm/výjezdùm zabraòovala.

3) Hygienická stanice hl.m.Prahy - vyjádøení è.j. V.HK/2615/43863/07 ze dne
2.10.2007

Pøipomínka:
S pøedloženým posudkem lze z hlediska ochrany zdraví souhlasit pøi splnìní
podmínek uvedených ve vyjádøení pøíslušného orgánu.
1) V následných správních øízeních musí být v projektové dokumentaci zapracována

protihluková opatøení, která zajistí, že pøi provozu areálu vèetnì vyvolané dopravy
budou dodrženy hygienické limity hluku dle požadavkù § 11 NV è. 148/2006 Sb. v
chránìném venkovním prostoru staveb (rodinné a bytové domy v ulicích Heldova,
U Tvrze, Ungarova) v denním i noèním období.

2) Projektová dokumentace ke stavebnímu øízení musí obsahovat konkrétní
informace o technologii a èasovém rozložení stavebních prací s vyhodnocením
hlukové zátìže a návrhem protihlukových opatøení, která zajistí, že bìhem
výstavby budou dodrženy hygienické limity hluku dle požadavku § 11 NV è.
148/2006 Sb. v chránìném venkovním prostoru staveb (rodinné a bytové domy v
ulicích Heldova, U Tvrze, Ungarova).

Vypoøádání:
Uvedené podmínky jsou souèástí návrhu stanoviska (viz body 4,5).
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4) Odbor ochrany prostøedí MHMP
409393/2006/4/00PNI ze dne 27.9.2007

vyjádøení è.j. S-MHMP

Pøipomínka:
Orgán ochrany ovzduší požaduje i pro fázi provozu navrhovaného zámìru zakotvit
do stanoviska preventivní opatøení k pøedcházení vzniku prašnosti, která zajistí
pravidelnou údržbu a èištìní komunikací a vozidel tak, jak je to diskutováno v textu
posudku.
Orgán ochrany ovzduší má zásadní pøipomínky k provedenému zpùsobu zhodnocení
vlivu zdroje na kvalitu ovzduší, tj. zejména k nedostateèné vypovídací schopnosti
rozptylové studie - pøesunutí této záležitosti do pozdìjší fáze projektové pøípravy
stavby považuje orgán ochrany ovzduší za nesprávné. Tímto postupem by nedošlo
k naplnìní vìcné podstaty procesu posuzování vlivù stavby na životní prostøedí dle
zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, v platném znìní.
Zpracované podklady totiž ani ve fázi dokumentace nepodávají potøebné informace
nutné k celkovému posouzení vlivu zámìru na kvalitu ovzduší. Z pohledu celého
pražského regionu bude pøemístìní pøekladištì smìrem od centra mìsta zøejmì
pozitivním krokem, na druhé stranì ovšem informace získané v rámci procesu EIA
neprokázaly únosnost umístìní pøekladištì v dané lokalitì z pohledu lokálního
mìøítka. Právì pro úplné a správné zhodnocení takovýchto zásadních aspektù
staveb je v právním øádu ÈR zakotven proces EIA. Nelze proto tyto záležitosti
pøesouvat do jiných správních øízení.

Vypoøádání:
Vypoøádání uvedených pøipomínek viz výše (kapitola III. Hodnocení zámìru, 1.
Souhrnná charakteristika pøedpokládaných vlivù zámìru na životní prostøedí
z hlediska jejich velikosti a významnosti, vliv na zneèištìní ovzduší, str. 7 - 10).

5) Odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu MHMP - vyjádøení è.j.
S-MHMP 373230/2007/Car ze dne 25.9.2007

Pøipomínka:
Veškerou èinnost pøi realizaci zámìru je tøeba projednat s MHMP OKP
v navazujících stupních projektové dokumentace. V øešeném území se vyskytují
archeologické nálezy a území je tedy chránìno ve smyslu § 22 zák. è. 20/1987 Sb.

Vypoøádání:
Daná podmínka je souèástí návrhu stanoviska.

6) Ing. Bohuslav Partyk, CSc. - vyjádøení ze dne 24.9.2007

Pøipomínky:
Pøedložená studie nebere do úvahy existenci bytového komplexu Fantazie, aèkoliv
v dobì vzniku studie byly tyto objekty již ve výstavbì, resp. v dobì odevzdání studie
dokonce po kolaudaci. Rovnìž posudek k existenci tohoto komplexu pøihlíží jen
minimálnì.
Tvrzení uvedené v posudku, že "Navrhované pøekladištì se nachází na vyvýšeninì,
kde v bezprostøedním okolí neleží obytné domy ani chránìné území" je v rozporu se
skuteèností - od pøekladištì k bloku Ungarova 678/10 je ménì než 150 m. Na str. 28
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je sice o komplexu zmínka, ale pouze ohlednì doplnìní jednoho bodu pro
modelováni hluku. Obytné domy jsou pìtipatrové, proto modelování hladiny hluku ve
výšce 4 m, resp. 8 m (jak požaduje posudek), je nedostaèující. Navrhovaná
protihluková zeï o výšce 3 m, nebo 5 m nemùže poskytnout dostateènou
protihlukovou ochranu pro byty ve vyšších patrech. Rovnìž není hodnocena, zvýšená
prašnost v oblasti nových obytných domù.

Vypoøádání:
Bytový komplex Fantazie (ul. Ungarova 677/2 až 678/10) byl souèástí posouzení
vlivu na životní prostøedí.
Pro bytový komplex bylo provedeno vyhodnocení z hlediska vlivu na zneèištìní
ovzduší (pøíloha è. 2 dokumentace EIA - rozptylová studie; referenèní bod c. 3) i
akustickou situaci (pøíloha è. 3 dokumentace EIA - akustická studie,. referenèní bod

è.3).
V revidované akustické studii (Libor Brož, prosinec 2007) jsou pro bytový komplex
Fantazie zaneseny dva referenèní body (referenèní bod è. 2 - Ungarova 4 a
referenèní bod È. 3 - Ungarova 10).
Pro oba dva referenèní body byl proveden výpoèet ekvivalentní hladiny akustického
tlaku i pro výšku 12 m nad terénem (4. patro), èímž byla postižena i vrchní patra.
Z akustické studie vyplývá, že pøi zohlednìní všech protihlukových opatøení bude
provoz terminálu (pøíspìvek zámìru) s rezervou splòovat hygienické limity dané NV
è. 148/2006 Sb. pro denní i noèní dobu (podrobnìjší komentáø viz kapitola III.
Hodnocení zámìru, 1. Souhrnná charakteristika pøedpokládaných vlivù zámìru na
životní prostøedí z hlediska jejich velikosti a významnosti, vliv na akustickou situaci,
str. 6 - 7).
Problematika sekundární prašnosti je komentována v textu výše - viz komentáø v
kapitole III. Hodnocení zámìru, 1. Souhrnná charakteristika pøedpokládaných vlivù
zámìru na životní prostøedí z hlediska jejich velikosti a významnosti, vliv na
zneèištìní ovzduší, str. 7 - 10.

7) MUDr. Eva Jedlièková - vyjádøení ze dne 24.9.2007

Pøipomínka:
Byla vyslovena obava ze zkracování cesty kamionù pøed dobudováním mìstského
okruhu po místních komunikacích. Navrhovaný kamerový systém považuje za
nedostateèné øešení.
Posudek neuvádí potøebné øešení dopravní zátìže v návaznosti na strategické cíle
Magistrátu hl. m. Prahy (co se týká konkrétních plánù snižování dopravní zátìže
obytných zón mìsta).

Vvpoøádání:
Kamerový systém byl navržen investorem stavby jako optimální øešení zamezení
kamionùm zkracovat si cestu po místních komunikacích (a mùže být doplnìn
mechanickými zábranami pro zamezení prùjezdu).
Jako další možné øešení navrhuje zpracovatel posudku pøípadnì realizovat vhodnì
smìrovì tvarované betonové zátarasy zamezující vjíždìní kamionù z terminálu do
ulice Heldova nebo smìrovì provést napojení pøíjezdové komunikace terminálu tak,
aby byla s ulicí Heldova pod ostrým úhlem.
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V dalších fázích projektových øízení (ÚR, SP) je možné ve spolupráci s mìstskou
èástí Praha 10 navrhnout i jiná øešení, která by zamezila nepovoleným
vjezdùm/výjezdùm kamionové dopravy.
Co se týèe øešení dopravní zátìže v návaznosti na strategické cíle Magistrátu hl. m.
Prahy, je nutné konstatovat, že obslužná doprava zámìru je vedena (navrhována)mimo obytné zóny. .

Pøipomínka:
Byla vyslovena obava z pøílivu imigrantù a vytvoøení nelegálních pracovních míst
generovaných zámìrem. Byl vznesen požadavek na zpracování studie, která by
zohlednila sociální dopady i z hlediska zvýšení imigrantù do této oblasti.

VY.Doøádání:
Pøipomínka týkající se pøílivu imigrantù a vytvoøení nelegálních pracovních míst není
zamìøena k problematice vlivu zámìru na jednotlivé faktory ŽP.

Pøipomínka:
Za klíèový problém je oznaèeno zvýšení emisí a prašnosti v dané oblasti. Poukazuje
na zastaralé údaje o emisích.
Požaduje provìøit adekvátnost údajù o emisích a doplnit data týkající se emisí
z výstavby.
Navrhuje vzhledem k blízkosti obytných zón realizovat pás zelenì o šíøce min. 20 m.

VYJJoøádání:
V posudku EIA byly pro pøehled pøevzaty koncentrace jednotlivých sledovaných
polutantù dle matematického modelu zneèištìní A TEM za rok 2006.
Z grafických výstupù (viz str. 20 posudku EIA) je patrné, že koncentrace N02 a
benzenu (emitovaný pøedevším dopravou) se v dotèené lokalitì pohybují pod úrovní
imisního limitu. Koncentrace S02 se pohybují rovnìž pod hranicí imisního limitu. U
PM1o se prùmìrné roèní koncentrace suspendovaných èástic pohybují v širokém
rozptylu - pod hranicí imisního limitu v zájmovém území a na sever a západ od nìj;
na okraji prùmyslové zóny (východním a jižním smìrem) pak dochází k pøekraèování
imisního limitu 40 .ug/m3.
Souèástí dokumentace EIA je rozptylová studie, ze které vyplývá, že pøíspìvek
zámìru ke stávajícímu zneèištìní ovzduší bude minimální a nevýznamný. Prùmìrné
roèní koncentrace jednotlivých polutantù generovaných zámìrem se budou
pohybovat max. v øádu desetin .ug/m3.
Souèástí návrhu stanoviska jsou navfŽená ochranná opatøení pro fázi projektových
pøíprav, výstavby i provozu zámìru, pøi jejichž uplatnìní bude vliv zámìru na
zneèištìní ovzduší snížen na minimum.
V dobì zpracování dokumentace EIA nebyl znám dodavatel stavby. Ten bude vybrán
až následnì ve výbìrovém øízení a následnì bude možné zpracovat pøesný plán
organizace výstavby (POV).
Vyhodnocení fáze výstavby bude tedy provedeno v další fázi projektové
dokumentace. Splnìní imisních limitù dané naøízením vlády NV è. 597/2006 Sb.
bude kontrolováno orgánem ochrany veøejného zdraví.
Obecnì lze konstatovat, že fáze výstavby bude probíhat po èasovì omezenou dobu,
po kterou je nutné do dfŽe t navfŽená ochranná opatøení, uvedená v návrhu
stanoviska, zmíròující eventuální negativní vliv daný výstavbou zámìru.
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Pøesný rozsah novì vysázené zelenì bude urèen v dalších fázích projektové
dokumentace.

Pøipomínka:
Zpracování hlukové studie považuje za nedostateèné. Není zahrnut bytov:ý projekt
Fantazie.
Požaduje vypracovat hlukovou studie do výšky 15,5 m, tak aby byl postižen tento
bytový projekt. Dále zahrnout do hlukové studie Malešickou stráò (ulice Rektorská) a
popø. okraj sídlištì Malešice (ulice Poèernická).
Lépe provìøit, o kolik skuteènì naroste hluènost v oblasti, kterou nyní kamionová
doprava v takovém rozsahu neprojíždí.
Požaduje již ve fázi výstavby vybudovat pøímé napojení na ulici Prùmyslovou. ..

Pro zmírnìní vibrací je nutné zvážit regulaci, jaký typ vlakù a s jak velkou zátìží
mùže pøekladištì využívat a pøesnì popsat rekonstrukce, které bude muset investor
realizovat, aby se vibrace nešíøily do obytných zón.

Vypoøádání:
Pøipomínka týkající se posouzení bytového projektu Fantazie a problematika
dopravního napojení je komentována výše (viz vyjádøení Ing. Partyka, CSc. a
mìstské èásti Praha 10).
V akustické studii je øešena nejbližší chránìná obytná zástavba, kde lze reálnì
uvažovat s pøírùstky ekvivalentní hladiny akustického tlaku dùsledkem posuzovaného
zámìru.
Podloží novì budovaného vleèkového kolejištì bude konstrukènì provedeno tak, aby
nedocházelo k pøípadnému pøenosu vibrací podložím. Daná podmínka je souèástí
návrhu stanoviska (viz bod 6).

Pøipomínka:
Poukazuje na narušení krajinného rázu a na upøednostòování rozvoje prùmyslové
zóny namísto bydlení.
Požaduje realizaci prvkù v krajinì, které by podpoøily estetické hledisko krajinného
rázu (napø. zeleò, bariéry zapadající do krajiny atd.).

Vypoøádání:
Rozvoj pøedmìtné oblasti je dán ÚPn HMP. Funkèní využití území (OZ - tratì a
zaøízení železnièní dopravy) daný zámìr umožòuje. Ke zmírnìní impaktu zámìru na
krajinný ráz doporuèujeme, aby investor v koordinaci s Mìstskou èástí Praha 10
v prostoru mezi pøekladištìm a obytnou zástavbou v ulicích Niederleho, Heldova
provedl výsadbu zelenì. Toto doporuèení je souèástí návrhu stanoviska.
Skladba zelenì musí být provedena tak, aby pøípadnì nedošlo ke zpìtnému odrazu
hluku z provozu stávající železnièní trati na chránìné obytné objekty.
Pøesný rozsah novì vysázené zelenì bude urèen v dalších fázích projektové
dokumentace.

Monika a Roman Bemáthovi - vyjádøení ze dne 24.9.20078)

Vyjádøení je totožné s vyjádøením Ing. Bohuslava Partyka, CSc. (viz výše).
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Vvpoøádání:
Viz výše.

9) Obèanské sdružení Rožmberská (Ing. Vratislav Štìpaø, CSc.) - vyjádøení
ze dne 24.9.2007

Pøipomínka:
Je vyslovena obava ze zhoršení zneèištìní ovzduší, je poukazováno na nevyhovující
dopravní situaci (kapacity komunikací jsou na hranici únosnosti) a upozoròuje se na
další již realizované nebo plánované stavební zámìry v blízkém okolí, které pøispìjí
ke zneèištìní ovzduší k dopravnímu zatížení dotèeného území.

Vypoøádání:
Pøipomínka týkající se zneèištìní ovzduší je zodpovìzena výše (viz vyjádøení MUDr.
Evy Jedlièkové).
Souèástí dokumentace EIA jsou Dopravnì-inženýrské podklady, kde bylo provedeno
posouzení okolní silnièní sítì z hlediska zatížení zámìrem generovanou dopravou.
Realizace zámìru je z daného hlediska možná.
Modelované situace vycházejí z dopravních modelù a zátìží území, které generuje
ÚDI (Ústav dopravního inženýrství) v Praze. Výhledové intenzity vycházejí
z územního plánu a ze známých aktivit v blízkém i vzdálenìjším okolí.

10) Ing. Pavel Soukup - vyjádøení ze dne 30.9.2007

Pøipomínka:
Poukazuje na absenci kompletní bytové zástavby v ulici Ungarova, a tudíž
pravdìpodobné zkreslení rozptylové a hlukové studie zámìru.
Navrhuje pøepracovat všechny èásti dokumentace a zahrnout do nich kompletní
zástavbu ulice Ungarova.

Vypoøádání:
Bytový komplex Fantazie (Ungarova ulice 677/2 až 678/10) je souèástí posouzení
vlivu na životní prostøedí dle zákona è. 100/2001 Sb., v platném znìní.
Pro bytový komplex bylo provedeno vyhodnocení z hlediska vlivu na zneèištìní
ovzduší (Pøíloha è. 2 dokumentace EIA - Rozptylová studie; referenèní bod è. 3) i
akustickou situaci (pøíloha è. 3 dokumentace EIA - Akustická studie; referenèní bod

è.3).
Dále byla zpracována revidovaná Akustická studie, kde jsou pro bytový komplex
Fantazie zaneseny dva referenèní body (referenèní bod è. 2 - Ungarova 4 a
referenèní bod è. 3 - Ungarova 10). Podrobnìjší komentáø - viz kapitola ",.

Hodnocení zámìru, 1. Souhrnná charakteristika pøedpokládaných vlivù zámìru na
životní prostøedí z hlediska jejich velikosti a významnosti, vliv na akustickou situaci,
str. 6 - 7.

Pøipomínka:
Upozoròuje, že není zpracována fáze výstavby 1. etapy (v rozptylové studii,
v hlukové studii ani v dopravnì-inženýrských podkladech), která bude mít nejvìtší
dopad na životní prostøedí, a navrhuje detailnì zpracovat veškeré dopady fáze
výstavby.
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Požaduje doložit, jaká stavební a strojní technika se bude výstavby úèastnit a v
jakém množství.
Uvádí, že není uveden poèet jízd nákladních automobilù v dobì výstavby a ani jejich
smìr. Dále zde není predikována situace zhoršující se propustnosti ulice
Prùmyslová. Dopravnì-inženýrská studie by mìla být upravena o tento fakt a dále by
mìla poèítat se zámìrem vybudování vnìjšího okruhu a odklonem nákladní dopravy
mimo obytné èásti.

VYJJoøádání:
V dobì zpracování dokumentace EIA nebyl znám dodavatel stavby. Ten bude vybrán
ve výbìrovém øízení a následnì zpracuje plán organizace výstavby (PO V). V tomto
dokumentu bude mimo jiné provedeno vyhodnocení výstavy zámìru z hlediska
dopravního øešení.
Vyhodnocení fáze výstavby z hlediska vlivu na akustickou, rozptylovou situaci a
zdraví obyvatelstva bude tedy provedeno v dalších fázích projektové dokumentace.
Splnìní imisních a hygienických limitù dané pøíslušnými naøízeními vlády (NV è.
597/2006 Sb. a NV è. 148/2006 Sb.) budou podléhat kontrole orgánu ochrany
veøejného zdraví.
Obecnì lze konstatovat, že fáze výstavby bude probíhat po èasovì omezenou dobu,
po kterou je nutné dodržet navržená ochranná opatøení zmíròující pøípadný negativní
vliv daný výstavbou zámìru. Navržená ochranná opatøení ve fázi výstavby budou
souèástí návrhu stanoviska (viz body 33,34).
V dopravnì-inženýrských podkladech bylo provedeno posouzení okolní silnièní sítì
z hlediska zatížení zámìrem generovanou dopravou. Realizace zámìru je z daného
hlediska možná.
Modelované situace vycházejí z dopravních modelù a zátìží území, které generuje
ÚDI (Ústav dopravního inženýrství) v Praze. Výhledové intenzity vycházejí
z územního plánu a ze známých aktivit v blízkém i vzdálenìjším okolí.

Pøipomínka:
Zámìr by mìl být situován v lokalitì mimo pøímý dosah obytné zástavby, aby
nedošlo k narušení životního prostøedí obyvatel.
Považuji za nepøijatelné, že nejsou navrženy žádné alternativy, aby bylo možno
hodnotit jejich výhody a nevýhody. Navrhuje, aby byly vypracovány další varianty a z
nich pak byla vybrána varianta nejménì ohrožující životní prostøedí.
V kapitole 6.1.2. Rozptylové studie (emisní vydatnost) je v textu uveden stávající stav
rok 2005, ale v tabulce jsou zobrazena data pro rok 2006.

Vypoøádání:
Posuzovaný zámìr Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice je v souladu
s platným ÚPn HMP. Funkèní využití území (OZ - tratì a zaøízení železnièní
dopravy) daný zámìr umožòuje, a jiné varianty tudíž nebyly navrženy.
V kapitole 6. 1. 2 pøílohy è. 2 Rozptylové studie dokumentace EIA je v textu chybnì
uveden jako stávající stav rok 2005. Jedná se o pøeklep. Stávající stav je vztažen
k roku 2006. Celková emisní vydatnost komunikací zahrnutých do výpoètu imisní
zátìže území vychází z dopravního zatížení komunikací pøiléhající k dotèenému
území a jsou platné pro rok 2006. V následujícím textu pøílohy už je vždy uvádìn
jako výchozí stav rok 2006.
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Pøipomínka:
Poukazuje na rozdílné hodnoty týkající se zdrojové a cílové dopravy v posudku a
dokumentaci EIA a navrhuje, aby oznamovatel pøesnì dodal konkrétní èísla pøíjezdù
a odjezdù všech automobilù za jasnì definované èasové období, které budou dále
rozvedena v jednotlivých letech do vybudování další fáze zámìru.
Navržený kamerový systém považuje za nedostateèné øešení a navrhuje, 'aby byl
pøíjezd do zámìru veden pøímo z ulice Prùmyslová.

VV.Doøádání:
Údaje týkající se nárokù na dopravu uvedené v dokumentaci EIA byly nejasné.
Zpracovatel posudku EIA si tedy vyžádal doplòující informace blíže specifikující
zdrojovou a cílovou dopravu posuzovaného zámìru.
V následující tabulce jsou uvedeny maximální možné kapacity dopravy
posuzovaného zámìru.

Souèástí kolaudace stavby posuzovaného zámìru bude schválen provozní øád, ve
kterém bude zakotvena obslužná doprava zámìru (automobily/vlaky) pro denní i
noèní dobu. Daná podmínka je souèástí návrhu stanoviska.
V Dopravnì-inženýrských podkladech (pøíloha dokumentace EIA) je pro rok 2010
uvedeno 550 pøíjezdù/odjezdù TNA plánovaného zámìru. Tato hodnota udává stav
kontejnerového pøekladištì po výstavbì 1., 2. i 3. etapy. Dopravnì-inženýrské
podklady byly zpracovány v širším výhledu. Pøedmìtem posouzení dle zákona è.
100/2001 Sb. je však v této fázi pouze 1. etapa. Následné etapy nejsou nyní
pøedmìtem posuzování daného zámìru. Pøípadné realizaci následných dvou etap
budou pøedcházet samostatná správní øízení (EIA, ÚR, SP), ve kterých bude
vyhodnocen vliv jednotlivých etap na životní prostøedí a zdraví obyvatelstva. Tzn., že
pro další etapy budou vypracovány nové odborné studie, které prokáží, zda je další
rozvoj pøekladištì možný èi ne.
Kamerový systém byl navržen investorem stavby jako optimální øešení zamezení
vjíždìní obslužné dopravy zámìru do ulice Heldova. V dalších fázích projektových
øízení (ÚR, SP) je možné ve spolupráci s mìstskou èástí Praha 10 navrhnout jiné
øešení, které by zamezilo nepovolaným vjezdùm/výjezdùm pøedevším kamionové
dopravy.
Problematika dopravního napojení plánovaného pøekladištì na ulici Prùmyslová by
mìla být v rámci dalších fází projektových pøíprav koordinována pøíslušnými orgány
státní správy a samosprávy.

Pøipomínka:
Poukazuje na chybnì uvedenou vzdálenost obytné zástavby.
Nesouhlasí s tvrzením, že zneèištìní bìhem výstavby bude zanedbatelné.
Dále nesouhlasí s tvrzením, že doje k mírnému navýšení emisí, když z tabulkových
hodnot vyplývá, že toto navýšení èiní u NOx témìø 300 %. Navrhuje proto
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zapracování takových opatøení, aby k tak vysokému nárùstu nedošlo. Jako minimální
opatøení navrhuje speciální pás ochranné zelenì o šíøi minimálnì 20 m.
Navrhuje pøepracovat rozptylovou studii o výše uvedená fakta.
Dále uvádí, že podle dlouhodobého monitorování dochází k pøekraèování limitu
koncentrací naøízených vládou, tudíž by nemìl být povolen žádný zámìr, který tento
stav byt' jen o malé procento zhoršuje. Navrhuje, aby oznamovatel pøedložil jinou
variantu zámìru, kde docházet k porušování právních pøedpisù ÈR nebude.

Vv/Joøádání:
V rozptylové studii (pøíloha è. 2 dokumentace EIA) byla imisní zátìž širšího okolí
posuzovaného zámìru provedena v síti referenèních bodù (celkem 190) s krokem
100 m a dále do 5 referenèních bodù mimo sí• tak, aby byla pokryta' místa
s nejvyšším potenciálem negativního pùsobení, tedy v místech vyžadující
hygienickou ochranu (referenèní bod È. 2 - Heldova 832/2, referenèní bod È. 3 -

bytové domy Fantazie).
Objekty budov graficky znázornìné v rozptylové studii odpovídají skuteènému
rozmístìní. Nedošlo tedy k diskrepanci vzdáleností.
Pøi hodnocení zneèištìní ovzduší v pøedmìtné lokalitì, a• již ve stávajícím èi
výhledovém stavu, je nutné rozlišovat emisní vydatnost a vypoètené imisní
koncentrace.
Emisní vydatnost je vztažena vždy k nìjakému zdroji. V pøípadì posuzovaného
zámìru byla emisní vydatnost vztažena k vybraným komunikacím (Niederleho,
Teplárenská a Tiskaøská) a odpovídá jejich dopravnímu zatížení ve stávajícím
i výhledovém stavu. Hodnoty emisních vydatností byly vypoètené za použití metodiky
MŽP MEFA '02, která udává emisní faktory pro jednotlivé typy vozidel, pro pøevýšení
a rozdílnou rychlost a roky.
300% navýšení emisní vydatnosti NOx je platné pro ulici Niederleho (úsek od jejího
vyústìní na ulici Teplárenskou po vjezd do areálu terminálu), a to z dùvodu cca
100% nárùstu intenzity TNA na této komunikaci ve výhledovém stavu oproti
stávajícímu.
Pro vyhodnocení vlivu posuzovaného zámìru na zneèištìní ovzduší je však nutné
vycházet z vypoètených imisních koncentrací v referenèních bodech, které jsou
porovnávány s imisními limity danými platným naøízením vlády. Z výsledkù
Rozptylové studie vyplývá, že souhrnný pøírùstek imisního zatížení území všemi
sledovanými polutanty spojenými s realizací zámìru je nevýznamný. Pøírùstky
prùmìrných roèních koncentrací sledovaných polutantù jsou mnohonásobnì menší
než stanovené imisní limity.
Souèástí návrhu stanoviska jsou navfŽená ochranná opatøení pro fázi projektových
pøíprav, výstavby i provozu zámìru, pøi jejichž uplatnìní bude vliv zámìru na
zneèištìní ovzduší snížen na minimum (viz body 8, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64,
65, 66).

Pøipomínka:
Opìt je poukazováno na absenci vyhodnocení hluku a vibrací ve fázi výstavby.
Podotýká se, že obytná zástavba je vzdálena necelých 200 m a výstavbou zámìru
mùže dojít k pøekroèení limitù hluku a vibrací.
Pøi hodnocení hluku není brán v potaz hluk nákladních vlakù smìøujících do areálu
pøekladištì.
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Navrhuje, aby byl poèet vlakù vyèíslen. Následnì by mìl být tento hlukový èinitel
zapracován do dokumentace a novì vypoèteny hlukové pøínosy zámìru.

VVJJoøádání:
Vyhodnocení fáze výstavby z hlediska vlivu na akustickou situaci a. zdraví
obyvatelstva bude provedeno v dalších fázích projektové dokumentace. Splnìní
hygienických limitù dané NV È. 148/2006 Sb. bude kontrolováno orgánem ochrany
veøejného zdraví.
Obecnì lze konstatovat, že fáze výstavby bude probíhat po èasovì omezenou dobu,
po kterou je nutné dodržet navržená ochranná opatøení zmíròující pøípadný negativní
vliv daný výstavbou zámìru. Navržená ochranná opatøení ve fázi výstavby jsou
souèástí návrhu stanoviska (viz body 33, 34).
Pøílohou posudku EIA je akustická studie, ve které je pøíspìvek hluku z pohybù
vlakových souprav s kontejnery na vleèce ve dne i v noci vypoèítán.
Zámìr bude generovat maximálnì 4 vlaky (8 pohybù) v denní dobì (tzn. 16 hod., 2
pracovní smìny) a 1 vlak (2 pohyby) v noèní dobì (8 hodin, 1 smìna).
Pro daný poèet vlakù je zpracována akustická studie.
Souèástí návrhu stanoviska bude uveden daný poèet vlakù (4 vlaky v denní dobì a 1
vlak v noèní dobì), které mùže investor na pøekladišti provozovat (viz bod 2, 57).

Pøipomínka:
Jsou vzneseny pøipomínky týkající se vstupních mìøení hluku v referenèním bodì è.
3 - bytový dùm Fantazie. Ve dne mìøení, tzn. 25. 4. 2006 (10 - 16 h) probíhala
výstavba, takže namìøené hodnoty nelze pokládat za bìžné. Mohlo tedy dojít ke
zkreslení namìøených hodnot, potažmo i zkreslení všech výpoètù, které z tìchto
hodnot vycházejí. Navrhuje, aby byla provedena nová mìøení.
Pøi pøipoètení hodnoty nejistoty k vypoèteným hodnotám výpoètu bude docházet
v referenèním bodì 3 pro den a v bodech 1, 3, 4 a 5 pro noc k pøekroèení limitu
hluku. Domnívá se, že dochází k porušení zákona a zámìr by mìl být odmítnut.

Vypoøádání:
Na základì uplatnìných pøipomínek byla vypracována revidovaná akustická studie
(podrobnìjší komentáø viz kapitola ",. Hodnocení zámìru, 1. Souhrnná
charakteristika pøedpokládaných vlivù zámìru na životní prostøedí z hlediska jejich
velikosti a významnosti, vliv na akustickou situaci, str. 6 - 7).

Pøipomínky:
Nesouhlasí s tvrzením, že zámìr by nemìl výraznìji ovlivnit životní prostøedí, a to
z následujících dùvodù:

- Chybìjící dokumentace k fázi výstavby zámìru (hluková studie, rozptylová
studie).

- Nejasnosti mìøení stávajícího stavu hluku.
- Dle dlouhodobého mìøení daná lokalita pøekraèuje imisní limity dané NV a

zámìr by situaci ještì zhoršil.
- Pøivedení kamionové dopravy blíže k obytné oblasti zhorší kvalitu ovzduší,

zvýší míru hluku a bude mít špatný sociální dopad na obyvatele lokality.
- výpoèty hluku s nepøesností výpoètu pøekraèující limity.

tel.: +420-236 004 245
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Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha 1
Pracovištì: Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
E-mail: oop~cityofprague.cz



25

Na základì tìchto faktorù navrhuje zámìr lokalizovat do jiné lokality a zámìr ve
stávající lokalitì zamítnout.

Vypoøádání:
Dí/èí pøipomínky jsou øešeny v pøedcházejícím textu.

Pøipomínky:
Uvádí, že zámìr bude mít pouze negativní vlivy na obyvatelstvo.
Lokalita již jako taková má znaèné problémy s životním prostøedím zhoršeném
prùmyslovou zónou, pøedevším teplárnou, spalovnou odpadù a nadmíru vytíženou
ulicí Prùmyslová.
Domnívá se, že dokumentace není úplná a ani není formálnì správná, v mapových
podkladech je špatnì zobrazena ulice Ungarova a bytové domy Fantazie.
Dále uvádí, že je nestandardnì provedeno mìøení hluku v lokalitì Ungarova a stav je
špatnì interpretován. Není také patrné, jak pøesnì bude vypadat dopravní zátìž
v jednotlivých letech. Taktéž hodnoty hluku vèetnì nepøesnosti výpoètu leží za
hranicí limitù stanovených zákonem. Proto by mìla být dokumentace pøepracována.

Vypoøádání:
Komentováno v pøedchozích oddílech.

Inq. Soukup dále navrhuje následující opatøení:
Pro fázi projektové pøípravy:

. Vypracovat komplexní studii týkající se fáze výstavby zámìru,
pøedevším dopady na ovzduší, hluk, dopravní situaci.

. Pøepracovat akustickou studii - opakovat mìøení a výpoèty a vzít
v potaz obytný komplex Fantazie, vèetnì jeho parametrù (správná
vzdálenost, výška horních pater).

. Pøepracovat protihluková opatøení, aby byly splnìny limity vèetnì

nejistoty výpoètù.

Pro fázi výstavby:
. V prvním kroku výstavby vyhotovit protihluková opatøení v plném

rozsahu a funkènosti stanoveném dokumentací a všemi jejími
pøipomínkami. Dokud by se tak nestalo, zakázat jiné stavební práce.

. Zakázat vjezd obsluhujícím automobilùm pøes obydlenou lokalitu ulice
Heldova, dùslednì dodržovat limity hluku a kvality ovzduší zhoršené
výstavbou. Toto dodržování mìøit a v pøípadì pøekroèení limitù
sankcionovat.

. Pokud by došlo ke zhoršení klimatických podmínek, které by mìlo za
následek ohrožení okolních obydlených oblastí prachem, hlukem nebo
zplodinami, pak navrhuje zastavit všechny stavební práce a vyèkat
dokud se podmínka nezlepší.

Pro fázi provozu:
. Pravidelnì monitorovat kvalitu ovzduší a míru hluku v dané oblasti
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Kontrolovat dodržování kapacity zámìru (tj. zda není pøekraèován
poèet nákladních aut definovaných v zámìru).
Realizovat takové èinnosti, které by v dané lokalitì pøispívaly ke
zlepšení životního prostøedí jako kompenzaci umístìní zámìru
(výsadba nových stromù, modernizaci zaøízení...).

.

.

Vypoøádání:
Fáze projektové pøípravy:

. Vyhodnocení fáze výstavby z hlediska vlivu na akustickou, rozptylovou situaci
a zdraví obyvatelstva bude provedeno v dalších fázích projektové
dokumentace. Splnìní imisních a hygienických limitù dané pøíslušnými
naøízeními vlády (NV è. 597/2006 Sb. a NV è. 148/2006 Sb.) bude podléhat
kontrole orgánu ochrany veøejného zdraví.

. Uvedené podmínky jsou souèástí návrhu stanoviska (viz body 4, 5, 33, 34, 58,

59).
. Akustická studie byla na základì dílèích pøipomínek revidována - viz výše.

Fáze výstavby:
. V dalších fázích projektových pøíprav bude vypracována akustická studie pro

etapu výstavby zámìru, ve které budou navržena konkrétní protihluková
opatøení (vèetnì harmonogramu jejich realizace), která bude nutno v prùbìhu
výstavby respektovat. Splnìní tìchto podmínek bude kontrolováno orgánem
ochrany veøejného zdraví.
Souèástí návrhu stanoviska je opatøení vypracovat v další fázi projektových
pøíprav akustickou studii pro etapu výstavby zámìru (viz bod 5).

. Obslužná doprava zámìru bude mít oboustranný zákaz prùjezdu Heldovou
ulicí (netýká se krátkého úseku, který spojuje Tiskaøskou/Teplárenskou ulici
s pøekladištìm). Daná podmínka je souèástí návrhu stanoviska (viz body 3,
56).

. V prùbìhu výstavby musí dodavatel stavby vyèlenit konkrétní osobu, která
bude øešit pøípadné stížnosti na zhoršení podmínek u nejbližší obytné
zástavby, a to formou omezení stavebních prací, pøípadnì zmìnou režimu (viz
bod 45 stanoviska).

Fáze provozu:
Dané podmínky jsou souèástí návrhu stanoviska (viz body 61, 57, 25)

5.3.2 Vypoøádání ústních vyjádøení z veøejných projednání
V této kapitole je provedeno vypoøádání pøipomínek týkající se posuzovaného
zámìru "Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice" vznesených na veøejných
projednáních konaných ve dnech 4.10. a 30.10.2007.
Vypoøádání je provedeno souhrnnì pro obì veøejná projednání a je strukturováno
tematicky, dle jednotlivých øešených problematických okruhù.
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Soulad s územním IJlánem, IJrùbìh lJosuzování

Pøipomínky:
Dotazy se týkaly problematiky umístìní zámìru v dané lokalitì - tzn., proè je zámìr
"Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice" umístìn právì do daného území a ne
jinam, kde by dle mínìní veøejnosti mohl mít menší dopady na životní prostøedí a
zdraví obyvatel.

VYlJoøádání:
Posuzovaný zámìr "Kontejnerové pøekladištì Praha - Ma/ešice" je navržen
v souladu s platným ÚPn HMP. Funkèní využití území (OZ - tratì a zaøízení

železnièní dopravy) daný zámìr umožòuje.
Vliv posuzovaného zámìru na životní prostøedí je pøedmìtem posouzení EIA dle
zákona è. 100/2001 Sb. Souèástí oznámení a dokumentace EIA byly mimo jiné
odborné studie - Rozptylová studie, Akustická studie, Dopravnì-inženýrské podklady

a Biologické hodnocení, jejichž cílem bylo vyhodnotit dopad zámìru na jednotlivé
složky životního prostøedí.

. Z pøílohy è. 2 dokumentace EIA (Rozptylová studie) vyplývá, že pøíspìvky
zámìru ke stávajícímu zneèištìní ovzduší budou s rezervou splòovat imisní
limity dané NV è. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
u všech sledovaných zneèiš•ujících látek.

. Pøíloha è. 3 dokumentace EIA (Akustická studie) byla na základì pøipomínek
státní správy, samosprávy a veøejnosti revidována. Z výsledné revize, že
pøíspìvky zámìru k poèáteèní akustické situaci budou v pøípadì realizace
navfŽených protihlukových opatøení s rezervou splòovat hygienické limity
dané NV è. 148/2006 Sb., v platném znìní pro denní i noèní dobu.
NavfŽená protihluková opatøení jsou souèástí návrhu stanoviska (viz body 4,
59).

. Z pøílohy è. 4 dokumentace EIA (Biologické hodnocení) vyplývá, že realizací
zámìru nedojde k pøímému ohrožení populací èi jedincù zvláštì chránìných
druhù rostlin a bezobratlých, vyjma jednoho zástupce ohroženého rodu
prskavcù. Realizace zámìru pøedstavuje urèitá rizika pro nìkteré druhy
obratlovcù. Ta lze však minimalizovat navfŽenými ochrannými opatøeními.
NavfŽená ochranná opatøení jsou souèástí návrhu stanoviska (viz body 54,
55).

. Z pøílohy è. 5 dokumetnace EIA (Dopravnì-inženýrské podklady) vyplývá, že
z dopravního hlediska je daný zámìr možný.

Pøipomínky:
Dotazy se týkaly posuzování jednotlivých etap zámìru - jaké etapy jsou pøedmìtem
posuzování, jaké kapacity odpovídají jednotlivým etapám, zda jsou vypracované
studie platné pouze pro první etapu a za jakých podmínek bude probíhat realizace
dalšího rozvoje území.

Vypoøádání:
Pøedmìtem posouzení dle zákona è. 100/2001 Sb. je pouze 1. etapa pøedmìtného
kontejnerového pøekladištì. Pøípadné realizaci následných dvou etap budou
pøedcházet samostatná správní øízení (EIA, ÚR, SP), ve kterých bude vyhodnocen
vliv jednotlivých etap na životní prostøedí a zdraví obyvatelstva. Tzn., že pro další
etapy musí být vypracována nová odborná posouzení, která prokáží, zda je další
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rozvoj pøekladištì možný èi ne. V pøípadì posuzování tohoto dalšího rozvoje území
budou již k dispozici reálná data z mìøení pro danou posuzovanou etapu.
Pro první etapu jsou platné kapacity uvedené v dokumentaci EIA. Vzhledem
k nejasnosti nárokù 1. etapy posuzovaného zámìru na dopravu, jsou v následující
tabulce uvedeny max. možné kapacity z dopravního hlediska pro 1. etapu.

Zdrojová a cílová doprava zámìru (pøíjezd/odjezd)

Souèástí kolaudace stavby posuzovaného zámìru bude schválen provozní øád, ve
kterém bude zakotvena obslužná doprava zámìru (automobily/vlaky) pro denní i
noèní dobu. Daná podmínka je souèástí návrhu stanoviska.
Rozptylová studie, Akustická studie a Biologické hodnocení jsou vypracovány pouze
pro 1. etapu. Dopravnì-inženýrské podklady jsou zpracovány a posouzeny pro
všechny tøi etapy (tedy max. variantu rozvoje, která by mìla generovat 550 jízd TNA
a 40 OA dennì v každém smìru).

Infrastruktura

Pøipomínky:
Bylo konstatováno, že se zámìr dostává do kolize s ochranným pásmem
Káranského pøivadìèe a byl vznesen dotaz, jestli bylo vydáno vyjádøení dle zákona è.
254/2001 Sb. (vodní zákon).

Vvpoøádání:
Dle platného ÚPn HMP vede Káranský vodovod mimo plochu posuzovaného
zámìru. Zámìr se nalézá v jeho ochranném pásmu.
Pøes Káranský vodovod bude pøejíždìno po stávající komunikaci Heldova.
Souèástí návrhu stanoviska je podmínka respektovat stávající Káranské vodovodní
øady (2 x ON 1 100).
V další fázi projektových pøíprav (ÚR, SP) bude daný zámìr podléhat schvalovacímu
øízení vodoprávního orgánu.

Doprava

Pøipomínka:
Byly vysloveny obavy z vjíždìní kamionové a automobilové dopravy oboustrannì
ulicí Heldova.

Vypoøádání:
Již ve stávajícím stavu je ulice Heldova jednosmìrná ze smìru ulice Teplárenské a
jednosmìrnou i nadále zùstane.
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Veškerá obslužná doprava zámìru bude mít zakázán oboustranný vjezd do
pøilehlých ulic Heldova a Sazeèská (netýká se krátkého úseku, ktelý spojuje
Tiskaøskou aTeplárenskou ulici s pøekladištìm). Daná podmínka je souèástí návrhu
stanoviska a bude blíže specifikována na základì dohody s mìstskou èástí Praha 10
v dalších fázích projektových pøíprav.
Jako možné øešení nepovoleného vjezdu obslužné dopravy zámìru ulicí Heldova
navrhuje investor následující øešení:

~ Instalaci výškové zábrany v ulici Heldova v blízkosti pøekladištì, která by
zamezila vjezdu kamionù.

~ Instalaci monitorovacího kamerového systému s automatickou detekcí.
Zpracovatel posudku doplòuje další možná øešení:

~ Vhodnì smìrovì tvarovaná betonová zátarasa zamezující vjíždìní kamionù
z terminálu do ulice Heldova.

~ Provést napojení pøíjezdové komunikace terminálu tak, aby byla s ulicí
Heldova pod ostlým úhlem.

V pøípadì nesouhlasu mìstské èásti Praha 10 s navfŽenými opatøeními, je v dalších
fázích projektových pøíprav (ÚR, SP) možné navrhnout jiná opatøení, která by úèelnì
nepovolaným vjezdùm/výjezdùm zabraòovala.

Pøipomínky:
Byla vyslovena obava z nárùstu železnièní dopravy na stávající železnièní trati a byl
vznesen požadavek na pøesné urèení poètu vlakù, které budou vjíždìt a vyjíždìt
z kontejnerového pøekladištì v denní a noèní dobì.

Vypoøádání:
Zámìr bude generovat maximálnì 4 vlaky v denní dobì (tzn. 8 pohybù za 16 hod., 2
pracovní smìny) a 1 vlak v noèní dobì (tzn. 2 pohyby za 8 hodin, 1 smìna). Pro
daný poèet vlakù byla zpracována akustická studie.
Dle NV è. 148/2006 Sb. je výpoèet proveden pro nejhluènìjších 8 hodin denní doby a
pro jednu nejhluènìjší hodinu noèní doby. Tzn., že celková intenzita železnièní
dopravy pro denní provoz (4 vlaky, 2 smìny, 16 hod., tj. celkem 8 pohybù) byla
zhuštìna do 8 h (výpoèet je tedy proveden na stranì bezpeènosti, protože tato
celodenní intenzita byla uvažována za polovièní dobu) a intenzita dopravy pro noèní
provoz (1 vlak, 1 smìna, 8 hod., tj. celkem 2 pohyby) zhuštìna do 1 h (výpoèet je
tedy opìt na stranì bezpeènosti).
Souèástí návrhu stanoviska bude uveden daný poèet vlakù (4 vlaky oboustrannì
v denní dobì a 1 vlak oboustrannì v noèní dobì), které mùže investor na pøekladišti
provozovat.

Pøipomínk~:
Byla vyslovena obava z pøekraèování kapacitní únosnosti okolních komunikací.
V lokalitì je plánováno nìkolik dalších investièních zámìrù, které budou mít za
následek další navýšení dopravy

Vypoøádání:
Souèástí dokumentace EIA jsou Dopravnì-inženýrské podklady, kde bylo provedeno
posouzení okolní silnièní sítì z hlediska zatížení zámìrem generovanou dopravou.
Realizace zámìru je z daného hlediska možná.
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Modelované situace vycházejí z dopravních modelù a zátìží území, které generuje
ÚDI (Ústav dopravního inženýrství) v Praze. Výhledové intenzity vycházejí
z územního plánu a ze známých aktivit v blízkém i vzdálenìjším okolí.

Hluk a vibrace

Pøipomínky:
Bylo konstatováno, že již za stávajícího stavu je akustická situace v daném území
neuspokojivá. Zvláštì podél stávající železnièní trati dochází k obtìžování obyvatel
hlukem a vibracemi. Z toho plyne obava z dalšího zatížení stávající chránìné obytné
zástavby hlukem z pøedmìtného zámìru.
Bylo požadováno specifikovat navržená protihluková opatøení a dále byl vznesen
požadavek na provedení nového mìøení poèáteèní akustické situace a na doplnìní
protihlukové zdi mezi stávající železnièní tratí a høištìm.

VV.Doøádání:
Na základì pøipomínek vznesených na obou veøejných projednáních byla
vypracována revidovaná Akustická studie (podrobnìjší komentáø viz výše).
Orgán ochrany veøejného zdraví (Hygienická stanice hl.m.Prahy) bude požadovat
kontrolní mìøení ke kolaudaci stavby a v prùbìhu provozu zámìru tak, aby se
prokázalo, zda byla navfŽená ochranná opatøení dostateèná. Pokud by se ukázalo,
že dostateèná nejsou, investor se dostane do rozporu se zákonem È. 258/2000 Sb.,
o ochranì veøejného zdraví a bude muset hledat jiná øešení èi pøísnìjší ochranná
opatøení.

Pøipomínka:
Byla vyslovena obava ze zvýšení vibrací vlivem navýšení železnièní dopravy.

Vypoøádání:
Podloží novì budovaného vleèkového ko/ejištì bude konstrukènì provedeno tak, aby
nedocházelo k pøípadnému pøenosu vibrací podložím. Daná podmínka je souèástí
návrhu stanoviska.

Zneèištìní ovzduší

Pøipomínky:
Byla vyslovena obava ze zhoršování zneèištìní ovzduší vlivem posuzovaného
zámìru a byl vznesen požadavek na vypracování studie sekundární prašnosti a
navržení ochranných opatøení, která by sekundární prašnosti zmíròovala.

Vypoøádání:
Souèástí dokumentace EIA byla rozptylová studie, ze které vyplývá, že pøíspìvek
zámìru ke stávajícímu zneèištìní ovzduší bude minimální a nevýznamný. Prùmìrné
roèní koncentrace jednotlivých polutantù generovaných zámìrem se budou
pohybovat maximálnì v øádu desetin jJg/m3.
Na základì vzneseného požadavku byl vyžádán jako doplòující podklad
"Kontejnerový terminál Praha - Malešice - Výpoèet zneèištìní ovzduší prachem
z provozu terminálu a z ostatní dopravy vèetnì sekundární prašnosti" (podrobnìjší
komentáø viz výše)
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Souèástí návrhu stanoviska jsou navržena ochranná opatøení pro fázi projektových
pøíprav, výstavby i provozu zámìru, pøi jejichž uplatnìní bude vliv sekundární
prašnosti na životn{ prostøedí a zdraví obyvatelstva snížen na minimum (viz body 8,
35,36,37,38,39, 61, 62, 63, 64, 65, 66).

Svìtelný smog

Pøipomínka:
Byla vyslovena obava ze svìtelného smogu produkovaného zámìrem

VY/Joøádání:
Souèástí návrhu stanoviska je podmínka instalace osvìtlení s plnì clonìnými svítidly
a zajištìní, aby ochranný kryt zabránil šíøení svìtla mimo plochu vymezenou
zámìrem (viz body 14, 15).

~

Pøipomínka:
Byl vznesen dotaz, kde bude možné realizovat zeleò tak, aby nedocházelo k odrazu
hluku a zároveò docházelo ke snižování prašnosti.

VYIJoøádání:
Protihlukovou stìnu nelze z vnìjší strany ozelenit, nebo• by docházelo ke zpìtnému
odrazu hluku z provozu stávající železnièní trati na chránìné obytné objekty. Mimo
ochranného pásma dráhy je ozelenìní možné, rovnìž náspy èi záøezy je možné
osázet zelení tak, aby pohltivý materiál akustické stìny zùstal pøístupný.
Pøesný rozsah novì vysázené zelenì bude urèen v dalších fázích projektové
dokumentace.

Pøíslušný úøad na základì vznesených pøipomínek, vzhledem k charakteru území,
blízké obytné zástavbì a vzhledem k tomu, že nìkteré ze sledovaných charakteristik
životního prostøedí dosahují hranièních hodnot již pro posuzovanou 1. etapu zámìru
požaduje realizovat pøímé dopravní napojení kontejnerového pøekladištì na ulici
Prùmyslovou již pro 1. etapu výstavby.
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6. Stanovisko pøíslušného úøadu z hlediska pøijatelnosti vlivù zámìru na
životní prostøedí s uvedením podmínek pro realizaci zámìru, popøípadì
zdùvodnìní nepøijatelnosti zámìru

Na základì oznámení, dokumentace, posudku, veøejných projednání a vyjádøení
k nim uplatnìných

vydává

odbor ochrany prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy jako pøíslušný úøad podle § 22
zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých
souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v platném
znìní, v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska pøijatelnosti vlivù na životní
prostøedí

souhlasné stanovisko

k posouzení vlivù provedení zámìru "Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice"
na životní prostøedí s tím, že pøímé napojení pøekladištì na ulici Prùmyslovou
bude realizováno již pro 1. etapu výstavby a že níže uvedené podmínky tohoto
stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatøení nutných
k provedení zámìru v pøíslušných správních nebo jiných øízeních, pokud nebudou do
té doby splnìny.

Podmínky souhlasného stanoviska:

A. Podmínky pro fázi pøípravy

Dopravní øešení
1. Realizovat pøímé dopravní napojení kontejnerového pøekladištì na ulici

Prùmyslovou a koordinovat jej s dalšími rozvojovými aktivitami v daném
území.

2. Uvažovat pouze s kapacitami dle následující tabulky. Dané kapacity
zapracovat do provozního øádu zámìru.

Zdrojová a cílová doprava zámìru (pøíjezd/odjezd)

TNA
LNA
OA

I Vlakv

80/80
20/20
10/10
4/4

5/5

O

O

1/1
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Zajistit zamezení oboustranného vjezdu obslužné dopravy vyvolané zámìrem
do pøilehlých ulic Heldova (netýká se krátkého úseku, který spojuje Tiskaøskou
a Teplárenskou ulici s pøekladištìm) a Sazeèská. Danou podmínku blíže
specifikovat v dalších fázích projektových pøíprav na základì dohody
s mìstskou èástí Praha 10.

3,

Hluk a vibrace
4. V následných správních øízeních musí být v projektové dokumentaci

zapracována protihluková opatøení (viz návrh protihlukových stìn v kapitole
III. Hodnocení zámìru, 1. Souhrnná charakteristika pøedpokládaných vlivù
zámìru na životní prostøedí z hlediska jejich velikosti a významnosti, vliv na
akustickou situaci, str. 7 stanoviska), která zajistí, že pøi provozu areálu vèetnì
vyvolané dopravy budou dodrženy hygienické limity hluku dle požadavkù § 11
NV è. 148/2006 Sb. v chránìném venkovním prostoru staveb (rodinné a
bytové domy v ulicích Heldova, U Tvrze, Ungarova) v denním i noèním
období.

5. Projektová dokumentace ke stavebnímu øízení musí obsahovat konkrétní
informace o technologii a èasovém rozložení stavebních prací
s vyhodnocením hlukové zátìže a návrhem protihlukových opatøení, která
zajistí, že bìhem výstavby budou dodrženy hygienické limity hluku dle
požadavku § 11 NV è. 148/2006 Sb. v chránìném venkovním prostoru staveb
(rodinné a bytové domy v ulicích Heldova, U Tvrze, Ungarova).

6. Podloží novì budovaného vleèkového kolejištì konstrukènì provést tak, aby
nedocházelo k pøípadnému pøenosu vibrací podložím.

7. Zvážit možnost pod ílet se (finanènì a technicky) s ÈD na realizaci
"alternativního" protihlukového opatøení (protihluková bariera mezi stávající
železnièní tratí a chránìnou obytnou zástavbou).

Zneèištìní ovzduší
8. Pøi plánování stavby preferovat používání moderních mechanismù se

sníženou emisí zneèiš•ujících látek do ovzduší.
9. V dalším stupni projektové dokumentace dopracovat rozptylovou studii a

vyhodnotit všechny zdroje zneèištìní ovzduší týkající se fáze výstavby i
provozu zámìru. Dále v rámci rozptylové studie vyhodnotit komplexní imisní
zátìž lokality ve výhledovém stavu v roce 2010. Do výpoètu zahrnout i bodové
zdroje zneèištìní ovzduší širšího okolí zájmového území, pøípadnì i další
liniové zdroje (komunikace Èernokostelecká, Prùmyslová, Pod Táborem,
Èeskobrodská) tak, aby výpoètový model odpovídal reálnému zatížení území
imisemi. Do výpoètù zahrnout revidované intenzity dopravy zámìru.

POV, bezpeènostní opatøení
10.Zpracovat plán organizace výstavby (POV) tak, aby nedocházelo

k nadmìrnému obtìžování pøilehlé obytné zástavby hlukem a emisemi.
11.V maximální míøe koordinovat stavební èinnost všech plánovaných zámìrù

v zájmovém území tak, aby byly vlivy na životní prostøedí a obyvatelstvo

minimalizovány.
12. Pøi výbìrovém øízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích

mìøítek i specifikaci garancí na minimalizaci negativních vlivù v dobì výstavby
a na celkovou délku trvání výstavby.
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13.Zpracovat a pøedložit ke schválení manipulaèní, havarijní a požární øády
jednotlivých provozù a zaøízení.

Svìtelný smog
14. Navrhnout a instalovat osvìtlení s plnì clonìnými svítidly a zajistit, aby

ochranný kryt zabránil šíøení svìtla mimo plochu vymezenou zámìrem..
15.V pøípadì pøímého osvìtlení do lesních porostù severnì od hranice

zájmového území a do blízkých porostù køovin jižnì od terminálu zajistit
dodateèné clonìní, aby nedocházelo k rušení noèních živoèichù.

Vody
16. V další fázi projektové dokumentace doplnit množství potøebné vody a

vypouštìných odpadních vod (splaškových a deš•ových) pro fázi výstavby i
provozu zámìru. Dále projednat s provozovateli veøejného vodovodu a
kanalizace jejich odbìr a vypouštìní (vèetnì potrubní retence s øízeným

odtokem) a místa napojení.
17.Na základì èlánku 11 odst. 7 vyhlášky è. 26/1999 Sb. hlavního mìsta Prahy, o

obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP)
provìøit možnost likvidace deš•ových vod jinak než napojením na veøejnou
deš•ovou nebo jednotnou kanalizaci, tj. pøednostnì vsakem, pokud to
hydrogeologické pomìry, velikost pozemku a jeho výhledové využití
prokazatelnì umožní.

18. Konkrétní návrh pøedèistícího zaøízení pro vypouštìné odpadní vody projednat
s vodoprávním úøadem mìstské èásti Praha 10.

19. Navrhnout kontrolní systém pro zjiš•ování úniku závadných látek ve vztahu k
podzemnímu naftovodu ÈSPH a navrhnout možnosti záchytu závadných látek
pøi pøípadném poškození kontejneru s náplní tekuté závadné látky.

20. Pøi realizaci zámìru je nutné respektovat stávající Káranské vodovodní øady
(2 x DN 1 100), které jsou trasovány pøi jižním okraji staveništì, tepelné
napájeèe TN Tøeboradice - Malešice a TN Malešice - západ a vysokotlaké
plynovody è. 28 DN 300 a è. 226 DN 150, vèetnì jejich ochranného pásma ve
smyslu § 68 a § 69 zákona è. 458/2000 Sb.

Odpadové hospodáøství
21. Specifikovat prostory pro shromažïování odpadù.

Ochrana pøírody
22.V další fázi projektové dokumentace specifikovat rozsah kácení døevin, který

bude projednán s pøíslušným orgánem ochrany pøírody.
23. V rámci plánovaných vegetaèních úprav kontejnerového pøekladištì preferovat

autochtonní druhy døevin a rostlin.
24. V další fázi projektových pøíprav rozpracovat podklady týkající se návrhu

vegetaèních úprav území.
25. Navrhnout v koordinaci s mìstskou èástí Praha 10 v prostoru mezi

pøekladištìm a obytnou zástavbou v ulicích Niederleho a Heldova výsadbu
zelenì. Pøesný rozsah novì vysázené zelenì uvést v dalších fázích
projektové dokumentace. Skladba zelenì musí být provedena tak, aby
nedošlo k pøípadnému zpìtnému odrazu hluku z provozu stávající železnièní

trati na chránìné obytné objekty.
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Pùda
26. K trvalému èi doèasnému odnìtí pozemkù ze zemìdìlského pùdního fondu je

nutný souhlas pøíslušného orgánu státní správy dle ustanovení § 9 zákona è.
334/1992 Sb., v platném znìní.

Archeologické a kulturní památky
27.Ve smyslu ustanovení zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi,

v platném znìní provést základní výzkum odbornou organizací. Skrývku
ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveništì je tøeba od jejich
zahájení sledovat, graficky, fotograficky a písemnì dokumentovat odbornou
organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v pøípadì, kdy
budou skrývkou nebo jiným zásahem do terénu narušeny archeologické
struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen
investorem. Je nutné na nìj v dostateèném èasovém pøedstihu uzavøít
smlouvu s oprávnìnou archeologickou organizací.

28. Ohlásit všechny zemní práce, vèetnì pøípravy staveništì, tøi týdny pøed jejich
realizací. Po odstranìní ornice provést archeologický výzkum, na který teprve
naváže stavební èinnost.

29. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude souèástí kolaudaèního
rozhodnutí.

30. Veškerou èinnost pøi realizaci zámìru projednat s OKP MHMP v navazujících
stupních projektové dokumentace.

B. Podmínky pro fázi realizace zámìru

Dopravní øešení
31.Zajistit dopravní znaèení v prostoru výjezdù ze staveništì.
32. Organizovat staveništní dopravu mimo chránìnou zástavbu.

Hluk

33. Zajistit dodržení limitù hluku ve fázi výstavby dle NV è.148/2006 Sb.
34. Pro snížení hluènosti pøi provádìní hlukovì nároèných prací v blízkosti

chránìné zástavby dodržet následující opatøení:
- Všechny hluèné stavební práce provádìt pouze v denní dobì.
- Pøípadné požadavky na noèní práce je tøeba v pøedstihu konzultovat

s orgánem ochrany veøejného zdraví, který stanoví další podmínky.
- Zvolit stroje s garantovanou nižší hluèností.
- Stavební stroje (stacionární zdroje hluku) obestavìt mobilní protihlukovou

stìnou s pohltivým povrchem (útlum cca 4 - 8 dB).
- Kombinovat hlukovì nároèné práce s pracemi o nízké hluènosti (za úèelem

snížení ekvivalentní hladiny akustického tlaku).
- Umístit stavební stroje co nejdále od obytné zástavby.

Zneèištìní ovzduší

35. Zvýšenou prašnost bìhem výstavby zámìru minimalizovat správnou
organizací stavebních prací a logistikou dopravy.

36.Zamezit pøípadnému úniku sypkého materiálu pøi jeho pøevážení bìhem jízdy
(napø. použitím plachet na vozidlech).
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37. Minimalizovat zneèištìní ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznìtových
motorù vozidel a stavební techniky udržováním jejich dobrého technického
stavu a pravidelnými kontrolami.

38. Pøi pracích, u kterých dochází k víøení prachu, provádìt pravidelné kropení.
39. Provádìt pravidelné èištìní používaných vozovek a automobilù pøed výjezdemna komunikaci. .

Vody
40. Pod stojícími stavebními mechanismy instalovat záchytné nádoby proti

úkapùm ropných látek a olejù.
41. V pøípadì úniku ropných látek neprodlenì zahájit sanaèní práce a s

kontaminovanou zeminou a vodou zacházet podle zákona è. 185/2001 Sb., o
odpadech a souvisejících provádìcích pøedpisù. ..

Zaøízení staveništì
42.Zaøízení staveništì na ploše navržené projektantem stavby užívat v souladu

se schválenou projektovou dokumentací.
43.Zaøízení staveništì vybavit tak, aby jeho provoz odpovídal platným pøedpisùm

v oblasti životního prostøedí (nakládání s odpady, likvidace odpadních vod

atd.).
44. Informovat dotèené obyvatelstvo v pøedstihu o plánovaných èinnostech, a tak

jim umožnit odpovídající úpravu režimu dne.
45. V prùbìhu výstavby vyèlenit konkrétní osobu, která bude øešit pøípadné

stížnosti na zhoršení podmínek u nejbližší obytné zástavby, a to formou
omezení stavebních prací, pøípadnì zmìnou režimu.

46. Na plochách zaøízení staveništì neskladovat pohonné hmoty.
47. Po ukonèení stavby provést dùslednou rekultivaci doèasnì dotèených ploch.

Odpadové hospodáøství
48. Minimalizovat vznik odpadù bìhem výstavby.
49. Preferovat recyklaci a tøídìní odpadù, avšak za pøedpokladu minimalizace

pøímých (hluk, prach) i nepøímých (obslužná doprava) negativních vlivù
spojených s touto èinností.

Ochrana pøírody

50. Nezbytné kácení døevin provést mimo hnízdní období.
51. likvidovanou zeleò kompenzovat dle § 9 zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì

pøírody a krajiny
52. Odstranìní vykácených døevin øešit štìpkováním, pøípadnì kompostováním,

nikoliv pálením.
53.V prùbìhu stavebních prací postupovat v souladu s ÈSN 83 9061 Ochrana

stromù, porostu a vegetaèních ploch pøi stavebních pracích.
54. Na západní a severní stráni u železnice realizovat zemní práce a likvidaci

porostù s ohledem na výskyt ještìrky obecné a hnízdìní koroptve polní a
slavíka obecného nejlépe v prùbìhu dubna èi od druhé poloviny záøí do první

poloviny øíjna.
55.V jižní èásti území (vzrostlé døeviny, køoviny a ruderalizované travní porosty)

realizovat zemní práce a likvidaci porostù s ohledem na výskyt koroptve polní
a slavíka obecného od srpna do dubna, tj. mimo období hnízdìní.
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C. Podmínky pro fázi provozu zámìru

Dopravní øešení
56. Respektovat a dodržovat stanovená ochranná opatøení na zamezení vjezdu

obslužné dopravy zámìru do ulice Heldova a Sazeèská schválená mìstskou
èástí Praha 10.
Jako možná øešení nepovoleného vjezdu obslužné dopravy zámìru ulicí
Heldova jsou navrženy následující varianty:
- Instalace výškové zábrany v ulici Heldova v blízkosti pøekladištì, která by

zamezila vjezdu kamionù.
- Instalace monitorovacího kamerového systému s automatickou detekcí.
- Vhodnì smìrovì tvarovaná betonová zátarasa zamezující vjí.ždìní

kamionù z terminálu do ulice Heldova
- Napojení pøíjezdové komunikace terminálu tak, aby byla s ulicí Heldova

pod ostrým úhlem.
57. Kontrolovat dodržování dopravních kapacit zámìru (tj., zda nedochází k

pøekraèování intenzit obslužné dopravy zámìru).

Hluk
58. Po kolaudaci stavby opakovanì provádìt mìøení hluku u nejbližší obytné

zástavby ve vztahu k posuzovanému zámìru a prokázat tak, že nedochází
k pøekraèování hygienických limitù dané NV È. 148/2006 Sb. vlivem provozu
zámìru.

59. Realizovat navržená protihluková opatøení (viz návrh protihlukových stìn
v kapitole III. Hodnocení zámìru, 1. Souhrnná charakteristika vlivù zámìru na
životní prostøedí z hlediska jejich velikosti a významnosti, vliv na akustickou
situaci, str. 7 stanoviska), která vyplynula ze zpøesnìné akustické studie
zpracované v pøedchozích fázích projektových pøíprav.

60. V pøípadì dohody s ÈD a realizace protihlukové bariery mezi stávající
železnièní tratí a chránìnou obytnou zástavbou je nutné provìøit její technické
uspoøádání pøedevším z hlediska akustické úèinnosti.

Zneèištìní ovzduší
61. Po uvedení kontejnerového pøekladištì do provozu pravidelnì monitorovat

zneèištìní ovzduší, pøedevším prašný aerosol PM1o a pøípadné zvýšení
vyvolané vlivem zámìru operativnì øešit.

62. Zvýšenou prašnost bìhem provozu zámìru minimalizovat správnou
organizací prací a logistikou dopravy.

63.Zamezit pøípadnému úniku sypkého materiálu pøi jeho pøevážení bìhem jízdy
(napø. použitím plachet na vozidlech).

64. Minimalizovat zneèištìní ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznìtových
motorù vozidel a stavební techniky udržováním jejich dobrého technického
stavu a pravidelnými kontrolami.

65. Pøi pracích, u kterých dochází k víøení prachu, provádìt pravidelné kropení.
66. Provádìt pravidelné èištìní používaných vozovek a automobilù pøed výjezdem

na komunikaci.

Vody
57. Zajistit pravidelnou kontrolu funkènosti a úèinnosti zaøízení k èištìní odpadních

vod. V pøípadì nedodržení povolených parametrù realizovat nápravná
opatøení.

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha 1
Pracovištì: Jungmannova 35/29, 11000 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236 004 245
fax: +420-236 007 074



38-

Odpadové hospodáøství
68. S odpady nakládat v souladu s platnou legislativou podle zákona è.185/2001

Sb., o odpadech, a navazujících vyhlášek.
69. Provozovatel stavby je povinen vést prùbìžnou evidenci o odpadech a

zpùsobech nakládání s nimi dle § 39 odst. 1 zákona È. 185/2001 Sb. a
v pøípadì produkce více než 50 kg nebezpeèného nebo 50 t ostatního odpadu
posílat každoroènì hlášení o produkci odpadù dle § 39 odst. 2.

70. Pro shromažïování odpadù používat vhodných sbìrných nádob a zajistit
jejich zneškodnìní podle platné legislativy. Snažit se o maximální recyklaci
obalù, pøípadnì umožnit jejich využití jako druhotné suroviny.

Ochrana pøírody ,

71. Zajistit øádnou péèi o zeleò.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádøení dotèených správních úøadù ani pøíslušná
povolení podle zvláštních pøedpisù.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost mùže být
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona.
Tato lhùta se pøerušuje, pokud bylo zahájeno navazující øízení podle zvláštních
právních pøedpisù.

,-"'/~
_..J.Jan Wi;;~r
øeditel odboru

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Mariánské nám. 2
Praha 1
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