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Váš dopis zn

È.j.
M HM P-O 17687 /2003/0ZPNI/E

Vyøizuje/linka
INO40-2/Nov

Ing. Novotný/4278

Datum
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ZÁVÌR ZJIŠøOVAcíHO ØíZENí
podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí)
Identifikaèní údaje:

Název:

-

Polyfunkèní budova Køižíkova Šaldova,Praha8 - Karlín

Zaøazenízámìru dle zákona: Bod 10.6, kategorie II, pøílohaè. 1
Prùmyslové zóny a obchodní zóny vèetnì nákupních støedisek o celkové výmìøe nad
3000 m2 zastavìné plochy; areály parkoviš• nebo garáží se zastavìnou plochou nad
1000 m2.

Kapacita (rozsah) zámìru: Pøedmìtem návrhu je stavba polyfunkèní budovy
Corner, na rohu ulic Køižíkovaa Šaldova na pozemcích parc.è. 402/1 a 402/3 na
k.ú. Karlín. Základní charakteristiky zámìru: zastavìná plocha (v úrovni pøízemí)
2 534 m2, celková podlažní plocha 19 657 m2, celkový obestavìný prostor
89900 m3, suterény 25340 m3, nadzemní podlaží 64560 m3, celková parkovací
kapacitav parkingu 198 vozidel.

Charakterzámìru: Budova má tøi podzemní a sedm nadzemních podlaží, pøièemž
podlaží sedmé je pouze nad èástí pùdorysu. Budova tvoøí uzavøený celek ve tvaru
písmene H, který je atriem rozdìlen do dvou èástí. Stavba se sestává z objektù,
nutných pro pøípravu a uvolnìní staveništì a objektu polyfunkèní budovy s
pøípojkami. V nadzemních podlažích budou kanceláøe, v podzemních podlažích
parkovací stání pro osobní automobily a technické a provozní zázemí, v pøízemí
podélného køídlado ulice Køižíkovaje umístìna restaurace pro max. 80 osob v jedné
smìnì. Celý pozemek areálu je územním plánem charakterizován jako OV všeobecnì obytné. Další zámìry s možnou kumulací vlivù s posuzovanou stavbou
nejsou ve sledované lokalitì plánovány.
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.
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Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Zahájení:

kvìten 2004

Ukonèení:

listopad 2005

Praha
Praha
Praha 8
Karlín

Oznamovatel: AREA Thámova, a.s.
Pernerova 35
186 00 Praha 8
IÈ:26441039

Souhrnné vypoøádánípøipomínek:
Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:
. hlavní mìsto Praha
. Ministerstvo zdravotnictví
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
. Èeská inspekce životního prostøedí
. odbor životního prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy
. odbor výstavby Magistrátu hlavního mìsta Prahy
Vyjádøení mìstské
doruèeno.

èásti Praha 8 nebylo

pøíslušnému

orgánu

v zákonné

lhùtì

Jednotlivá vyjádøeníobsahují následující pøipomínkya podmínky k realizaci stavby:
Hlavní mìsto Praha po seznámení se všemi okolnostmi uvedenými v pøedloženém

oznámení zámìru doporuèuje, aby zámìr byl dále posuzován podle zákona
è. 100/2001 Sb. a aby byly v dokumentaci zapracovány následující pøipomínky:
. Zámìr je podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mìsta
Prahy umístìn ve funkèní ploše všeobecnì obytné (OV) s doporuèenou mírou
využití území H8 (80% bydlení). Zámìr však nabízí jen 34% bydlení a
charakterem zástavby odpovídá všeobecnì smíšenému území (vyvolává tedy
potøebuzmìny ÚPn).
. K výpoètu koeficientu zelenì (KZ) jsou použity plochy zelenì navržené na
jiných pozemcích, zámìr uvažuje se zelení pouze na konstrukcích (témìø
100% komerèní využití plochy).
. V situaci "Zeleò na dotèené funkèní ploše" nelze urèit umístìní støešní zelenì
a 10 stromù ve zpevnìných plochách, v nesouladu je výpoèet a grafické
znázornìní ostatní zelenì (mocnost zeminy 0,3 m èi mocnost zeminy 1,5 m).
. Souèástí další projektové dokumentace by mìla být rozptylová studie, kterou
je tøeba doplnit o analýzu zmìn podmínek pro provìtrávání (v oznámení se
s nimi neuvažuje, ale zástavba je mùže vyvolat), dále provést inventarizaci
všech zdrojù zneèištìní v daném území a pøenosy zneèištìní ze sousedních

.
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oblastí. Souèástí rozptylové studie má být variantní hodnocení možného
architektonického øešení.
V další projektové dokumentaci je tøeba zhodnotit všechny vlivy hluku a to jak
z výstavby, tak i z provozu (stacionární zdroje hluku a doprava), vyhodnotit
hlukovou situaci pro stávající stav a pro stav nový s vyjádøením pøírùstkù,
pøípadnì úbytkù hlukové imise u nejbližší obytné zástavby a provést výpoèet
rozložení hlukových izofon, které by mìly být u všech pøípadù pøeneseny do
mapového podkladu øešenélokality.
V oznámení chybí prùzkum radonového rizika a návrh pøíslušných
protiradonových opatøení.
Hlavní mìsto Praha upozoròuje, že zámìr je umístìn v zátopovém území
kategorie A - neprùtoèné chránìné. Zpùsob a možnosti využívání zátopového
území stanovuje vyhláška è. 32/1999, o závazné èásti ÚPn, Pøíloha è.1
Oddíl 9 Zátopová území. Usnesením Rady hlavního mìsta Prahy è. 0038 ze
dne 21. 1.2003 byl schválen návrh umístìní linie protipovodòové ochrany a
dále se pøipravuje zmìna vyhlášky è. 32/1999 hl. m. Prahy, podle které mùže
dojít ke zmìnì využití zátopového území, které bude nutné respektovat.
Ve výpoètu potøebného poètu stání je uvažováno pouze s administrativní
funkcí (stavba je charakterizována jako polyfunkèní). Navržená kapacita
parkovacích stání je vyšší než požaduje vyhláška è.26/1999 Sb. HMP, o
obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. Hlavní mìsto
Praha doporuèuje, aby èást navržených stání mohla být využita pro potøeby
funkcí v okolní stávající zástavbì.
Pro analýzu pøedpokládaného rozsahu zdrojové a cílové dopravy je tøeba
použít oficiální údaje zatížení komunikaèní sítì, které pro všechny posuzované
èasové horizonty poskytuje Ústav dopravního inženýrství nebo Sekce Útvar
rozvoje hlavního mìsta Prahy.
Vjezdová a výjezdová rampa je navržena v podélném sklonu 17%, tento
podélný sklon je pøípustný dle pøíslušných norem pouze u poloramp. Pokud
navržená rampa normové podmínky nesplòuje, je tøeba takové øešení vèas
projednat s pøíslušnýmiorgány státní správy.

zdravotnictví požaduje, aby v tomto pøípadì bylo z hlediska znalosti
místních pomìrù pøi posuzování stavby podle zákona è. 100/2001Sb. respektováno
stanovisko místnì pøíslušnéhoorgánu ochrany veøejného zdraví.
Ministerstvo

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy považuje pøedloženéoznámení za
nedostateènépro komplexníposouzenía má k zámìru následujícípøipomínky:
. V rámci dokumentace pro územní øízenímusí být provedeno vyhodnocení
vlivu hluku ze stacionárníchzaøízenía provozù (vzduchotechnika,klimatizace,
chlazení, vytápìní, doprava apod.) na pøilehléchránìné prostory a objekty a
prokázánsoulad s požadavkynaøízenívlády è. 502/2000Sb. o ochranì zdraví
pøednepøíznivýmiúèinkyhluku a vibrací.
. Pro provádìní povolenýchstavebje v oznámenípožadovánorespektováníjiž
neplatnýchhygienickýchpøedpisùa neznámýchparametrùhluènosti.
. Z oznámení není zøejmé, zda hmotové øešení stavby neovlivní svìtelnou
pohodu jak v navrhovaném objektu, tak v protilehlých budovách dle
požadavkù § 3 odst. 2 naøízenívlády è. 178/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví pøi práci. Svìtelnì technické posouzení musí být
pøedmìtemdokumentacepro územníøízení.
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Požadavek dalšího posuzování v režimu zákona È. 100/2001
Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy neobsahovalo
Oblastní inspektorát Praha Èeské inspekce
komplexní stanovisko:

životního

Sb.

vyjádøení

prostøedí vydal následující

.

Z hlediska ochrany ovzduší považuje hodnocení vlivu stavby na životní
prostøedí v souladu se souèasnými požadavky na ochranu ovzduší. Z dùvodù
nedostateèného proudìní vzduchu a tím zhoršených rozptylových podmínek,
zvýšené stavební èinnosti a zmìnì energetických nárokù v oblasti Karlína
požaduje v objektu instalovat tepelné zdroje, které budou produkovat ve
spalinách hodnoty NOx maximálnì do 80 mg"m-3 a v náhradním zdroji
elektrické energie osadit zážehový motor, jehož emisní limit NOx ve spalinách
bude 500 mg"m-3suchého plynu.
. Z hlediska odpadového hospodáøstvínemá ÈIŽP 01 Praha žádné pøipomínky.
. Z hlediska ochrany vod požaduje osazení lapaèe tukù pro uvažovanou
restauraci.
Požadavek pokraèování v procesu posuzování vlivù na životní prostøedí vyjádøení
Èeské inspekce životního prostøedíneobsahovalo.

Odbor životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy vydal ke shora
uvedenému zámìru tato stanoviska dotèených orgánù:
. Z hledisek ochrany zemìdìlského pùdního fondu, lesù a lesního hospodáøství,
nakládání s chemickými látkami a pøípravky a z hlediska myslivosti nemá
pøipomínek.
. Z hlediska nakládání s odpady požaduje OZP MHMP v dalším stupni
projektové dokumentace doplnìní pøehledu odpadù o zpùsob jejich odstranìní
s tím, že požaduje preferovat pøednostní využívání (§ 11 zák. è. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù).
. Z hlediska ochrany ovzduší upozoròuje orgán ochrany ovzduší na nesoulad
návrhu poètu parkovacích stání (198 PS), vstupních dat rozptylové studie
(126 PS) a požadavkù vyhlášky è. 26/1999 Sb. HMP, o obecnì technických
požadavcích na výstavbu v hlavním mìstì Praze (98 PS). S pøihlédnutím ke
kvalitì ovzduší v dané lokalitì požaduje OZP MHMP dodržet ustanovení èi. 10
vyhlášky è. 26/1999 Sb. HMP, týkající se poètu parkovacích stání, tj. realizovat
98 parkovacích stání. Pro tyto úèely jsou závìry rozptylové studie dostaèující.
. Orgán ochrany pøírody a krajiny konstatuje, že dle deklarované hodnoty
prùmìrné podlažnosti a návrhu ploch zelenì v pøedmìtné funkèní ploše je
dodržen minimální podíl zelenì požadovaný vyhláškou è. 32/1999 Sb. HMP, o
závazné èásti územního plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy.
Problematickou se však zejména jeví skuteènost, že na vlastním území
posuzované stavby v podstatì není navržena zeleò žádná. V oznámení pak
postrádá OZP MHMP záruku deklarovaného výhledového stavu ve funkèní
ploše. Dále z oznámení není zcela zøejmé, zda se poèítá s obnovou èásti
stromoøadí v ulici Šaldova èi zda pøi zachování stávajících døevin budou
zlepšeny jejich vegetaèní podmínky.
Odbor životního prostøedí MHMP nepovažuje z hlediska jím chránìných zájmù další
pokraèování v procesu posuzování vlivù na životní prostøedí za nezbytné.

Odbor výstavby MHMP upozoròuje na potøebu projednat zámìr se správcem toku
øekyVltavy - Povodím Vltavy s.p. (umístìní stavby v záplavovém území) a Pražskou
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vodohospodáøskou
spoleèností a.s., jakožto správcem veøejné kanalizace a
veøejného vodovodu, který zpracoval Generel odvodnìní hl. m. Prahy. Dále považuje
za nezbytné v dalších fázích realizace stavby vìnovat zvýšenou pozornost podloží
budovy, nebo• pøedmìtná lokalita byla v minulosti vystavena negativnímu pùsobení
vlivem starých zátìží z provozu servisu automobilù a strojírenské výroby.
Posuzování pøedloženého zámìru z vodohospodáøského hlediska nepovažuje odbor
výstavby MHMP za nutné.

Závìr:
Zámìr "Polyfunkèní budova Køižíkova - Šaldova, Praha 8 - Karlín" naplòuje dikci
bodu 10.8, kategorie II, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na
životní prostøedí. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení,
jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzovánpodle citovanéhozákona.
Na základì provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že
zámìr

-

-

"Polyfunkèní budova Køižíkova Šaldova, Praha 8 Karlín"

bude

posuzován

podle citovaného zákona, nebo• oznámení dostateènì neprokázalozda a v jakém
rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedía obyvatelstvo.
Pøíslušný úøad požaduje zpracovat dokumentaci vlivu zámìru na životní prostøedí
(dále jen dokumentace) dle pøílohy è. 4 k citovanému zákonu a pøi zpracování se

vìnovat pøedevšímnásledujícímokruhùmproblémù:
Hlukové pomìry
Vzhledem k nedostateènému vyhodnocení hlukových podmínek v pøedmìtném
území v souvislosti s realizací zámìru a s pøihlédnutím k vyjádøení Hygienické
stanice hlavního mìsta Prahy požaduje pøíslušný úøad zpracovat hlukovou studii,
která bude hodnotit vliv hluku ze stacionárních zaøízení a provozù na pøilehlé
chránìné prostory a objekty. Zároveò pøíslušný úøad požaduje v dokumentaci
prokázat soulad návrhu s požadavky naøízení vlády è. 502/2000 Sb., o ochranì
veøejného zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací jak v dobì provozu, tak
v období výstavby zámìru.
Svìtelné podmínky
S pøihlédnutím k vyjádøení Hygienické stanice hlavního
pøíslušný úøad prokázat, že hmotové øešení neovlivní
v navrhovaném objektu, tak v protilehlých budovách dle
naøízení vlády è. 178/2001 Sb., kterým se sta nový podmínky

mìsta Prahy požaduje
svìtelnou
pohodu jak
požadavku § 3 odst. 2
ochrany zdraví pøi práci.

Kvalita ovzduší
Pøíslušný úøad požaduje sladit návrh parkovacích stání s požadavky vyhlášky
È. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním
mìstì Praze z dùvodu zhoršené kvality ovzduší v pøedmìtném území.
Sídlo: Mariánské
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Mìstská zeleò
Pøíslušnýúøad doporuèuje zpracování variantního øešenízámìru tak, aby byl splnìn
požadovaný minimální podíl zelenì dle metodického pokynu k Územnímu plánu
sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy schválenému 9. 9. 1999, usnesením ZHMP
è. 10/05 nejen v celé funkèní ploše, ale i v daném pomìru na zámìrem dotèených
pozemcích. Dále požaduje upøesnit okolnosti, které zmiòují vyjádøení hlavního mìsta
Prahy a odboru životního prostøedí (zeleò na konstrukcích, stromoøadí v ulici
Šaldova, mocnost zeminy ostatní zelenì).
Staré zátìže

Z vyjádøení vodohospodáøského oddìlení odboru výstavby MHMP vyplývá, že zámìr
je situován na plochy, které byly v minulosti vystaveny negativnímu pùsobení
provozem servisu automobilù a strojírenské výroby. Pøíslušný úøad proto požaduje
vyhodnotit vliv starých zátìží na pøedmìtnou lokalitu a zpùsob jejich likvidace.
Radonové riziko
V dokumentaci požaduje

pøíslušný úøad vyhodnocení

radonového

rizika a návrh

pøíslušnýchprotiradonových opatøení.
Ve smyslu § 7 odst. 6 citovaného zákona a s ohledem na poèet dotèených správních
úøadù a dotèených územních samosprávných celkù stanovuje pøíslušný úøad poèet
dokumentací pro pøedloženína 10 vyhotovení.
Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy, ani
pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.

JUDr.~~~

ášová

øeditelka odboru

Magístrát hl. m. Prahy

odbor žfvotnfho prostfedl
Mariánské nám 2
Praha 1

f61

Pøílohy: vyjádøení hlavního mìsta Prahy
vyjádøení Ministerstva zdravotnictví
vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy
vyjádøení Èeské inspekce životního prostøedí01 Praha
vyjádøeníodboru životního prostøedíMHMP
vyjádøení odboru výstavby MHMP
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka8, 110 15 PrahaI
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HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
RNDr. MILOŠ GREGAR
RADNÍ HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY

V Praze dne 11.3.2003
Èj. MHMP 017687/2003
Èj. SEG

28/03

Vìc: Vyjádøení hlavního mìsta Prahy k zahájení zjiš•ovacího øízenídle zákona
è. 100/2001 Sb. o posuzování _vliVù na životní prostøedí pro zámìr
..Polyfunkèní budova Køižíkova- Saldova. Praha 8 - Karlín"

Po seznámení se všemi okolnostmi uvedenými v pøedloženém oznámení zámìru
hlavní mìsto Praha souhlasí s tím, aby zámìr dále byl posuzován podle zákona è.
100/2001 Sb. a aby byly v dokumentací zapracovány pøipomínky uvedené
v následujícím vyjádøení.

Vyjádøeníhlavního mìsta Prahy k oznámení p,2dlepøílohy è. 3 k zákonu
100/2001Sb. ..Polyfunkèní budova Køižíkova- Šaldova.Praha8 - Karlín"

Urbanistická koncepce
Umístìní zámìru
- ve funkèní ploše všeobecnì obytné (OV) podle platného Územního
plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy (dále jen ÚPn)
s doporuèenou mírou využití území H 8 (80% bydlení) zámìr nabízí jen
34% bydlení a charakterem zástavby odpovídá všeobecnì smíšenému
území (vyvolává tedy potøebuzmìny ÚPn)

.

Mìstská zeleò
Plochy zelenì
- k výpoètu koeficientu zelenì
na jiných pozemcích

.

(KZ) jsou použity plochy zelenì

navržené

- zámìr uvažuje se zelení pouze na konstrukcích (témìø 100% komerèní

.

využití plochy)
Situace "Zeleò na dotèené funkèní ploše"
- nelze urèit umístìní støešní zelenì a 10 stromù ve zpevnìných plochách
- mocnost zeminy více než 0,3 m (v tabulce uvedeno dokonce 1,5 m, ale
pøepoèet pro mocnost zeminy odpovídá 0,3 m)
Mariánské námìstí 2, 110 O1 Praha 1
tel.: +420-236901 III} fax: +420-236 007 048
e-mail: praha@cityofprague.cz

Ochrana ovzduší
.
Rozptylová studie
- mìla by být souèástí další projektové dokumentace
- vypracovat analýzu zmìn podmínek pro provìtrávání (v oznámení se
s nimi neuvažuje, ale zástavba je mùže vyvolat)
- provést také inventarizaci všech zdrojù zneèištìní v daném území a
pøenosy zneèištìní ze sousedních oblastí
- její souèástí má být variantní hodnoceni možného architektonického
øešení

Hluk
.
Hluková studie
- mìla by být souèástí další projektové dokumentace
- zhodnotit všechny vlivy hluku a to jak z výstavby, tak i z provozu
(stacionární zdroje hluku a doprava)
- vypracovat pro stávající stav a pro stav nový s vyjádøením pøírùstkù,
pøípadnì úbytkù hlukové imise u nejbližší obytné zástavby
- provést výpoèet rozložení hlukových izofon,mìl by být u všech pøípadù
pøenesendo mapového podkladu øešenélokality
Geologie
. Radonový index lokality
- chybí prùzkum a návrh pøíslušnýchprotiradonových opatøení
Vodní toky
. Umístìní
- v zátopovém území kategorie A - neprùtoèné chránìné
- zpùsob a možnosti využívání zátopového území stanovuje vyhláška
è. 32/1999, o závazné èásti ÚPn, v pøílozeè.1, oddíl 9 zátopová území
- UsnesenímRady hlavního mìsta Prahy è. 0038 ze dne 21.1 2003 byl
schválen návrh umístìní linie protipovodòové ochrany a dále se
pøipravuje zmìna vyhlášky è. 32/1999 hl m. Prahy, pøílohy è.1, oddíl 9
zátopová území, podle které mùže dojít ke zmìnì využití zátopového
území, které bude nutné respektovat
Doprava
Bilance dopravy
- b.d. v klidu (str. 15) je do výpoètu potøebného poètu stání uvažováno
pouze s funkcí administrativní (stavba je charakterizována jako
polyfunkèní)
. Kapacita parkovacích podlaží
- vyšší než požaduje vyhláška è. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (doporuèujeme,
aby èást navržených stání mohla být využita pro potøebyfunkcí v okolní
stávající zástavbì)
Analýza pøedpokládaného rozsahu zdrojové a cílové dopravy
- oficiální údaje zatížení komunikaèní sítì, které pro všechny posuzované
èasové horizonty poskytuje Ústav dopravního inženýrství nebo MHMPSURM

.

.

2

.

Vjezdová a výjezdová rampa
- navržena v podélném sklonu 17 %, tento podélný sklon je pøípustnýdle
pøíslušných norem pouze u poloramp (pokud navržená rampa normové
podmínky nesplòuje, je tøeba takové øešení vèas projednat
s pøíslušnýmiorgány státní správy)

Hlavní mìsto Praha doporuèuje podrobit zámìr dalšímu posouzení podle
zákona è. 100/2001Sb. s tím, že uvedené pøipomínky budou zohlednìny v další
projektové dokumentaci stavby.

S pozdravem

Vážená paní
JUDr. Helena Dobiášová
øeditelka OŽP MHMP
zde

3

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
12801 Praha 2, Palackéhonám.4, pošt.pøihr. 81

Magistrát hlavního mìsta Prahy
mDr. Helena Dobiášová
øeditelkaodboru životního prostøedí
Mariánskénám. 2
11001 Praha 1

~,

- -~~--Našezn.:

Vašè

HEM-3212-19.2.03/4396

MR
OZP

--

---'v'yøizuje-

-

MUDr. Peterková

V Prazedne
19.2.2003

ov

Vìc: Pos~MI
vlivù na životní prostøedípodle zákona è. 100/2001Sb. - zahájení
zjiš•ovacíhoøízenízámìruzaøazeného
v kategoriiII.

Obdrželi jsme od vás kopii oznámení podle pøílohy è. 3 k zákonu è. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, o
podrobení zámìru "Polyfunkèní
budova Køižíkova - Šaldova, Praha 8 - Karlín"
zjiš•ovacímu øízení podle § 7 zákona.
Požadujeme, aby v tomto pøípadì bylo z hlediska znalosti místních pomìrù pøi
posuzování stavby podle zákona è. 100/2001 Sb. respektováno stanovisko místnì pøíslušného
orgánu ochrany veøejného zdraví (Hygienická stanice hl. m. Prahy).

l/

RNDr.;I Karla 1 o á -j'
øeditelkaodbo
hygieny a epidem. logie

pracovištòPraha8,Raimonova1199/4,18200
Hlavní mìsto Praha
Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostøedí
k rukám øeditelkyodboru
JlTDr. Heleny Dobiášové

-

MHMPP022D3HY

Mariánské nám. 2

Praha

1

Našeè.j.: 655/03/P8/HK
Vašeè.j.: 765

Vyøizuje:ing. Veselý

V Prazedne22.2.2003

Vìc: PolyfunkèníbudovaKi'ižíkova- Šaldova,Praha8.

Na základì žádosti odboru nvotJúho prostøedíMagistrátu W. m. Prahy, doruèenédne
7.2.2003, posoudil dotèený orgán státní správy - HygienickástaniceWavníhomìsta Prahy
jako sprá~ úøadve smyslu§ 77 odst. 2 zák. è. 258/2000Sb. a § 126 odst. 1 zák. è. 5011976
Sb., v platném mìní dokumentacipro zjišt'ovacÍ øízeni dle § 7 zák. è. 100/2001 Sb., o
posuzovánívlivù na životní prostøedípolyfimkètú budovy Køižíkova - Šaldova,Praha 8,
kterouzpracovalRNDr. P. Obst z GeoVisions.r.o.,v lednu 200~,.
Po prostudovánídokumentacevydává dotèenýorgán státní správy - Hygiemckástamce
hl. m. Prahyjako správníúøad,toto stanovisko:
Pøedložený
náwh nelzekomplexnì posouditajsou k nìmu následujícípøiponúnky:
1. V rámci dokumentacepro územIÚnzení musí být provedenovyhodnocenívJiw hluku ze
stacionárních zaøízení a provozù (vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, vytápìní,
doprava apod.) na pøi1elùéchránìné prostory a objekty a prokázán soulad s požadavky
Nanzenívlády è. 502/2000o ochranì zdravípøednepøíZIÙVÝfiÙ
úèinkylùuku a vibrací.
Pøedloženádokumentacev èástiB.ill.4. muk - uvádí UllÚstìní klimati7..aèních
jednotek
v suterénu budovy, v rozporu s tvrzením v èI. B.n.5. Vzduchotechnika a klimatizace.
Øešeníocht.anyzdravípøedhlukemze stacionárníchzdrojù lùukuje tedy nejasné.
Hodnoceníhluku z automobilovédopravy není provedenovùbec a nejsou ani uvedeny
pøedpokládané
hladiny akustickéhotlaku v chránìných venkovních prostorácha dopravní
zátìž z obslužnédopravy.
2. Pro provádìní povolených staveb je v dokumentaci požadováno respektování již
neplatnýchhygienickýchpøedpisù a nemámých parametrùhluènosti- nejvyšší rostupná
ekvivalentníhladina lùuku s omaèenÍm ~ s rozmìrem ~,
Požadavkyna ocluanu
zdraví pøednepøíznivýmiúèinky hluku z provádìní stavebjsou uvedenyv § 12 odst. 5 výše
citovanéhoNaøízenívlády è. 502/2000 Sb. a hluk je charakterizovánnejvyšší 1l-øí~ustnou
ekvivalentní_hladinou
akustickéhotlaku A s oznaèenímLAeq,T
Srozmìrcm dB.
Hodnoceníhluku z provádìní povolcnýchstavebbývá pøedmìtcmstavcbIÚhonzeIÚ.

2.

3. Z dokwnentace nelÚ zøejmé, zda hmotové øešelÚstavby neovlivIÚ svìtelnou pohodu jak
v navrhovaném objektu, tak v protilelùých budovách dle požadavkù § 3 odst. 2 NaøízelÚ
vlády 178/2001, kterým se stanoví podnúnky ochrany zdraví pøi práci. Svìtelnì technické
posouzelÚmusí být pøedmìtem dokumentacepro územIÚ nzelÚ.

Odùvodnìní:

Pøedmìtem dokumentace je polyfunkèní budova Comeo, Wt1Ístìná na nároží ulic
Køižíkova a Šaldova. Jedná se o objekt se tøemi podzemními a sedmi nadzemními podlažími,
urèenými pro administrativní provoz, restauraci, služby, tecluùckou vybavenost a garážemi..
Vzhledem k uvedeným skuteènostembylo vydáno stanovisko,jak shora uvedeno.

MUDr. hena Maèátová
povìøený zamìstnanec pracovištì Praha 8
L..-<.."\...A
c.7)~~

-

--

Sídlo: Rytíøská12,pošt. schr. 203, 11001 Praha1, tel.: 296336700,fax: 224212335
Pracovištì:Rajmonova1199/4,18200 Praha8, tel.: 286591541-6,
fax: 286591547
E-mail:hygienap8@zris.mepnet.cz

-

OblastníinspektorátPraha
17000 Praha7, Dìlnická 12
GfSTRÁr illa'l'IJíhomìstaPRW.. Tel. 266793331
--

-

Hlavni Dodala/na h;ásnovks

MHMPP022D51S
Magistráthl.m.Prahy-~
odborživotního prostøedí
Mariánskénám.2
11000 Praha1

DO§LO
dne:
IdentiflbClI1

~~a'9'~w,~,

Vašeznaèka

-

'*"1'10

';.ltpfffn

.

MHMP-O17687/2003/0ZPNI/EIA/O40-1/Nov
IHI/1195/03

vyøizuje
Ing.Brdièková

datum
10.2.2003.

Vì : V .ádøeník dokumentaci EIA Pol funkèní budova Køižíkova - valdova Praha 8 - Karlín"

Dopisem zn. ~~-011687/2003/0ZPNI~EI~040-!~~vze
dne 5.22003byl požádán
inspektorátÈIŽP Práhao vyjádøeník materiáluhodnocenívlivu stavby"Pol~funkèníbudova
Køižíkova-Šaldova.
Praha8 - Karlín" na životní prostøedípodle zákonaè.l00/2001 Sb.
Žádostbyla doplnìna Oznámenímzámìru výstavby.K tomuto materiáluvydáváme
následujícíkomplexnístanovisko01 Praha:
Oddìlení ochrany ovzdušÍ:

Hodnocenívlivu stavbyna životní prostøedíje provedenov souladuse souèasnýmipožadavkyna
ochranuovzduší.
PražskýKarlín je však lokalita, ve které vrch Vítkov zpùsobujenedostateèné
proudìní vzduchua
tím i zhoršenérozptylovépodmínky.Navíc po povodníchzdedocházík èastémuvýpadku
elektrickéenergie,zvýšenéstavebníèinnostia takéke zmìnì využití územía tím i ke kumulaci
nárokùna výrobu elektrickéenergie.
Protožádáme,aby v objektu byly nainstaloványtepelnézdroje,které budouprodukovatve
spalináchhodnotyNox maximálnì do 80 mg/m3 a v náhradnímzdroji elektrickéenergiebyl
osazenýzážehovýmotor,jehož emisnílimit Nox ve spalináchby byl 500 mg/m3 suchéhoplynu.
Vyøizuje:FrantišekSchejbal
Oddìlení odpadovéhohospodáøství:
K pøedloženému
"Oznámenízámìru výstavby" nemámez hlediskaplatné legislativy v odpadovém
hospodáøství
žádnépøipomínky.
Vyøizuje:Ing. Vrbský
Oddìlení ochrany vod
Z hlediskaochranyvod mámejen požadavekna osazenílapaèetukù pro uvažovanourestauraci
Vyøizuje:ing.Maroušková

Závìr: ÈIŽP-OI Praha požaduje, aby byly respektoványjeho výše uvedenépožadavky,
zejména v oblasti ochrany ovzduší i v oblasti ochrany vod.

~

\. ~

-~

RNDr. Zdc~
Hlavníjnftne_J

Pøíloha:Dokumentacezpìt

.
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e lkova P
~~~~_~raha

OZP MHMP
oddìlen í PVŽP
-zde-

Váš dopis zn.

È.j.

Vyøizuje/linka

MHMP-017687/2003/001/OZPNI

Datum
19.2.2003

Vìc: Vyjádøení odboru životního prostøedí MHMP jako dotèeného orgánu státní
správy dle § 6 odst. 3 a odst. 4 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na
životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, k oznámení
pøipravovanéhozámìru

Odbor životního prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy vydává pro úèely øízení dle
zákona è. 100/2001 Sb., ke shora uvedené akci stanoviska dotèených orgánù:
1. Z hlediska ochrany zemìdìlského
Bez pøipomínek.

pùdního fondu: Ing. Pavlík

2. Z hlediska lesù a lesního hospodáøství: Ing. Pavlík
Bez pøipomínek.
3. Z hlediska nakládání s odpady: RNDr. Pavlíèková
Pøi realizaci posuzovaného zámìru budou vznikat odpady jak v období výstavby, tak
i pøi provozování objektu. V období výstavby vznikne nezanedbatelný objem
stavebního a demolièního odpadu, který lze po vytøídìní nebezpeèných složek
úspìšnì recyklovat pro další využití (ve smyslu § 11 zákona è. 185/2001 Sb., o
odpadech a zmìnì nìkterých dalších zákonù). I u dalších odpadù uvedených
v pøehledu chybí zpùsob pøedpokládaného odstranìní. V dalším stupni projektové
dokumentace požadujeme proto doplnìní pøehledu o zpùsob odstranìní odpadù
s dùrazem na pøednostnívyužívání.
Z hlediska zájmù chránìných zákonem o odpadech nepožadujeme pokraèovat
v hodnocení procesem EIA.
4. Z hlediska ochrany ovzduší: Ing. Strnadová
Pøedložená dokumentace øeší výstavbu polyfunkèní budovy, která bude mít tøi
podzemní a sedm nadzemních podlaží. Budova bude tvoøit uzavøenýblok s atriem.
Zámìr bude realizován na ploše uvolnìné demolicí objektu narušeného povodní.
Souèástí stavby jsou pøípojky inženýrských sítí.

Sfdlo: Mariánské námìstf 2, 1\.001 Praha
Pracovištì: Øásnovka8, 110 15 Praha I
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-236001 III
fax: +420-236 007 074
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Podzemní podlaží budou sloužit k parkování aut zamìstnancù. Kromì parkovacích
stání bude v 1. podzemním podlaží umístìno technické zázemí budovy (kotelna,
strojovna vzduchotechniky, trafostanice, sklady domácího odpadu a místnosti
údržby). Vjezd a výjezd z podzemních garáží je øešen rampou z ulice Šaldova. Bude
zde rovnìž umístìn náhradní zdroj elektrické energie - dieselagregát o výkonu
146 kW s odvodem spalin nad støechu.
V prvním nadzemním podlaží se poèítá s provozem restaurace a obchody. Zbylá
nadzemní podlaží mají administrativní charakter.
Celý objekt bude vytápìn dvìma kotli na zemní plyn o jmenovitém výkonu 220 kW.
Kotle budou osazeny v kotelnì a odkouøenynad støechuobjektu.
Doprava v klidu je øešenav hromadné garáži ve tøech podzemních podlažích v poètu
stání 198. Vzdušina bude výduchem odvedena nad støechu objektu. Podle
ustanovení èi. 10 vyhlášky è. 26/1999 Sb. HMP je požadovaný poèet stání 98.
Stavba se nachází v zónì 3, kde je podle provedeného výpoètu možno a nutno
realizovat právì požadovaných 98 stání. Stavba je zasazena do lokality, která se
vyznaèuje neuspokojivou kvalitou ovzduší ve vztahu k platným imisním limitùm a to
zejména u oxidu dusièitého a benzenu. K zámìru byla vypracována rozptylová
studie, která hodnotí vliv navrženého polyfunkèního objektu a jím vyvolané
automobilové dopravy na zneèištìní ovzduší stávající okolní zástavby. Rozptylová
studie je vypracována pro 126 stání, což je v rozporu s poètem stání v pøedloženém
zámìru, ale k požadovanému poètu stání 98 se lze o závìry této rozptylové studie
opøít. Není žádoucí tuto lokalitu dále zhoršovat nadmìrnou automobilovou dopravou,
vyvolanou pøedloženýmzámìrem, nad rámec stanovený vyhláškou.
Hodnocený zámìr byl vypracován bez alternativních variant.
S pøihlédnutím ke kvalitì ovzduší v dané lokalitì požadujeme za nezbytné, aby bylo
dodrženo ustanovení èi. 10 vyhlášky è. 26/1999 Sb. HMP týkající se poètu
parkovacích stání. Navýšení poètu není možno øešitani výjimkou z této vyhlášky.
Hodnocení vlivu stavby z hlediska ochrany ovzduší je provedeno v pøedložených
podkladech v dostateèné šíøia podrobnosti. Pokud bude dodržena uvedená kapacita
garáží podle platného pøedpisu, není nezbytné provést dùkladnìjší hodnocení
v dalších stupních procesu EIA.

5. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny: Ing. Pavlík
K pøedloženémuoznámení máme z hlediska námi chránìných zájmù následující
pøipomínky:
. Podle platného územního plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy,
schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy è. 10/05 ze dne 9. 9. 1999
pøijatéhovyhláškouè. 32/1999 Sb. HMP, o závazné èásti územníhoplá!1usídelního
útvaru hlavního mìsta Prahy, ve znìní pozdìjších pøedpisù(dále jen UP HMP) se
stavba nalézá ve funkèní ploše OV - všeobecnì obytné území, pøièemžz územnì
plánovacíhohlediskaje poèítános funkèní a prostorovoutransformacíúzemí, která
je omezena kódem míry využití území H8. Pøi deklarované prùmìrné podlažnosti
4,71 (tj. 5) je pøedepsanýmin. podíl zelenì v území stanoven koeficientemzelenì
0,3. Tento parametrje pokud vycházímez uvádìné hodnoty7 692 m2 (výkres"zeleò
na dotèenéfunkèní ploše") pøekroèeno zanedbatelných102 m2. Problematickouse
však zejménajeví skuteènost,že na vlastním území posuzovanéstavby v podstatì
není navržena zeleò žádná. Voznámení pak postrádáme záruku deklarovaného
výhledovéhostavu ve funkèníploše.
. Z oznámení není zcela zøejmé,zda se poèítá s obnovou èásti stromoøadí
v ulici Šaldova èi zda pøi zachování stávajících døevin budou zlepšeny jejich
vegetaènípodmínky.
Sidlo: Mariánské námìsti 2,11001 Praha I
Pracovištì: Øásnovka8, 11015 Praha 1
E-mail: ozp@cityotprague.cz

tel.: +420-236 001 III
fax: +420-236007 074
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Za úèelem vyjasnìní výše uvedených bodù nepovažujeme za nezbytné pokraèovat
v procesu posuzování.
6. Z hlediska

nakládáni

s chemickými

látkami a pøípravky:

RNDr. Pavlíèková

Bez pøipomínek.

7. Z hlediska myslivosti:
Bez pøipomínek.

Toto stanovisko není správním rozhodnutím
o správním øízení, a nelze se tudíž proti nìmu odvolat.
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Magistrát hl. m. prahy
odbor životnlho
prostfedl
tv1sriánské
nám" 2
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Sldlo: Mariánské nán}ìstí 2, 110 OI Praha I
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236007 074
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HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLA VNiIIo MÌSTA PRAHY
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Vyøizuje/linka
Ing.Švecová/4364

Praha
18.2.2003

Vìc: Zahájení zjiš•ovacího øízenízámìru "Poiyfunkèní budova Køižíkova - Šaldova,
Praha 8 - Karlín" zaøazeného
v kategoriiII pøílohyè. 1 zákonaè. 100/2001Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících
zákonù.
Pøedmìtemzámìru je stavbapolyfunkèníbudovy setøemipodzemnímia sedminadzemními
podlažími na rohu ulic Køižíkovaa Šaldovav k. ú. Karlín. V budovì se navrhují kanceláøské
prostory,prostorypro obchody,restaurace,suterénníparking,technickézázemía dalšízaøízení.
Stavbaje umístìna v záplavovémúzemí Vltavy, proto je nutno zpracovat dokumentaci
s ohledemna tuto skuteènost,projednatji se správcemtoku PovodímVltavy s.p., Grafická 36,
Praha5 a vyžádatsi jeho stanovisko.
Stavba bude napojena na stávající mìstskou jednotnou kanalizaci a mìstský vodovod novou
kanalizaèní a vodovodní pøípojkou. Pøi zpracování projektové dokumentaceje nutné se obrátit na
správce veøejnékanalizace a vodovodu a zpracovatele Generelu odvodnìní W.m. Prahy Pražskou
vodohospodáøskouspoleènosta.s., Cihelná 4, Praha 1 s žádostí o poskytnutí poïk1adù.
Pøedloženýzámìr není nutno z Wediskavodohospodáøskéhoposuzovat v procesu EIA. Pøi
zpracování dalšího stupnì dokumentace je však nutno vìnovat zvýšenou pozornost podloží
budovy, nebo• pøedmìtná lokalita byla v minulosti vystavena negativnímu pùsobení vlivem starých
zátìží z provozu servisu automobilù a strojírenské výroby.
Dokumentaci si ponecháváme.

I~j:e; ~~išil

vedoucívodohospodáøského
oddìlení
Magistrát ~. m. PrahY
Rozdìlovník
1) MlllvIP VYS/O3-spis
2) MHMP VYS/O3-Šv
Sídlo: Mariánskénám. 2, 110 OI Praha 1
Pracovištì a podatelna:Øásnovka8, 11015 Praha
e-maiI: DajZJnar.
Sveoova@cityofprague.cz
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tel.: +420-2-36001111
fax: +420-2-36007019

