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ZÁVÌR ZJIŠ•OVAcíHO ØíZENí

podle § 7 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní

prostøedí)

Identifikaèní údaje:
Název: EVROPSKÁ OFFICE CENTER, Praha 6 - Dejvice

Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 10.6, kategorie II, pøíloha È. 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
1 000 m2.

Kapacita (rozsah) zámìru: Celková plocha pozemkù vyèlenìných pro realizaci
zámìru je pøibližnì 4 570 m2. Celková zastavìná plocha zámìru bude èinit pøibližnì
3723 m2, celková podlažní plocha nadzemních podlaží bude 23200 m2. Pro
administrativní úèely bude využito 21 700 m2 podlažní plochy a pro obchodní funkci
Uednotlivé prodejny) bude využito 1 500 m2. V objektu bude vybudováno 234
parkovacích stání v podzemních garážích.

Charakter zámìru: Pøedmìtem zámìru je výstavba nového administrativního
objektu nejvyššího standardu s veškerým nezbytným vybavením. V podzemních
podlažích budou umístìny garáže pro zamìstnance objektu a návštìvníky objektu.

Umístìní: Praha
Praha
Praha 6
Dejvice

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha. v

Pracovištì: Rásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236007074
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Zahájení:

Ukonèení:

Oznamovatel: 4A ARCHITEKTI, s. r. o
Závìrka 3/398
169 00 Praha 6
IÈO: 26501953

Souhrnné vvpoøádání pøipomínek:

Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:
. hlavní mìsto Praha
. mìstská èást Praha 6
. Ministerstvo zdravotnictví
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
. odbor výstavby Magistrátu hlavního mìsta Prahy
. odbor životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
. Èeská inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha

Požadavek podrobit zámìr dalšímu posuzování podle zákona È. 1 00/2001 ~b. byl
obsažen ve vyjádøení hlavního mìsta Prahy a mìstské èásti Praha 6.

Jednotlivá vyjádøení obsahují následující pøipomínky a podmínky k realizaci stavby:

Hlavní mìsto Praha má následující pøipomínky:
. upozoròuje, že zámìr je možné realizovat pouze pøi zapoèítání ploch zelenì,

které jsou založené u hotelu Diplomat; pokud by byly vyèísleny bilance pouze
na pozemky investora, odpovídajících hodnot zapoèitatelné zelenì pøi platné
míøe využití území "K O" nelze dosáhnout pøi navrhovaných kapacitách

. nesouhlasí s hodnocením vlivu navrhované stavby na stávající flóru; i když
dominantní èást vegetace na pozemku je spontánnì vyrostlá, jedná se o urèitý
rozsah, který mùže být zhodnocen dalšími výsadbami a zejména údržbou, a•
budou novì založené plochy zelenì jakkoliv kvalitní, jedná se o samostatné
plochy, které svým rozsahem nejsou dostateèné

. upozoròuje, že nejbližšími sousedními objekty na ulici Gymnasijní jsou školská
zaøízení - gymnázium a zaøízení pro volný èas dìtí, proto by nebylo vhodné,
aby se imisní zatížení, které dosahuje limitních hodnot, v tomto území dále

zvyšovalo
. upozoròuje, že navrhovaná stavba bude realizována na ploše zelenì, která

má zásadní význam pøi vytváøení pøíznivého teplotního gradientu pro
provìtrávání okolí

. upozoròuje, že navržená výstavba vytvoøí segment ulièního kaòonu se všemi
negativními dopady na kvalitu ovzduší, a to právì pro stávající školská
zaøízení

. z hlediska kvality ovzduší by bylo vhodné návrh výstavby pøehodnotit a
redukovat

. bylo by vhodné navrhnout a vyhodnotit pøípadná nápravná opatøení
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Mìstská èást Praha 6 požaduje:
. napojit objekt ze 100 % na zásobování teplem z teplárenského zdroje Juliska
. z hlediska objemového øešení maximálnì respektovat regulaci (ÚRM 1995),

návrh 3 ustupujících podlaží není s tìmito požadavky v souladu
. vyøešit automobilovou staveništní dopravu, odvoz vytìžené zeminy z této

stavby bude znamenat zhoršení prùjezdnosti Vítìzného námìstí
. v rámci sadových úprav vysazovat kvalitní výpìstky alejových stromù
. vypracovat posudek o mìøení vibrací a podrobnou akustickou studii pro dobu

výstavby, pøípadnì navrhnout ochranná opatøení
. zvolit typ fasády objektu tak, aby docházelo k minimalizaci zhoršení hlukových

pomìrù (odraz hluku)
. projednat koordinaci stavby se studií "Pøedbìžné trasy metra A" západním

smìrem, kterou poøizuje SÚRM
. upøesnit potøebnou kapacitu zdrojù (el. energie, voda, teplovod) pro období

výstavby i provozu vèetnì míst napojení a provìøení kapacitních možností.

Ministerstvo zdravotnictví ve vyjádøení požaduje, aby bylo respektováno
stanovisko místnì pøíslušného orgánu ochrany veøejného zdraví (Hygienická stanice
hl.m. Prahy).

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy ve vyjádøení požaduje:
. posoudit, zda 1,5 násobná výmìna parkovacích míst skuteènì odpovídá

pøedpokládanému dennímu provozu, a v souvislosti s tím obslužnou dopravu
pøedmìtného centra zpracovat podrobnìji a navrhnout pøíslušná protihluková
opatøen í

. vyhodnotit stacionární zdroje hluku, vèetnì chladicích jednotek, s uvedením
konkrétních protihlukových opatøení, která zajistí dodržení limitní hladiny hluku
LAeq,T 50 dB pro denní dobu a pøedevším 40 dB pro noèní dobu u tìch
stacionárních zdrojù, které budou z hlediska zajištìní provozu objektu
Evropská Office Center v èinnosti i v noèní dobì

. navrhnout taková protihluková opatøení, která zajistí na jednotlivých
pracovištích objektu dodržení limitních hladin hluku dle druhu èinnosti (§ 3
naøízení vlády è. 502/2000 Sb.)

. podrobnìji zhodnotit období výstavby a navrhnout nejpozdìji pro stavební
øízení technická a organizaèní opatøení tak, aby tato limitní hladina hluku byla
dodržena

Odbor výstavby Magistrátu hlavního mìsta Prahy ve vyjádøení pouze upozoròuje,
že pøi zpracování projektové dokumentace je nutné se obrátit na správce veøejné
kanalizace a vodovodu a zpracovatele Generelu odvodnìní hl. m. Prahy, tj. Pražskou
vodohospodáøskou spoleènost a.s. s žádostí o poskytnutí podkladù.

Odbor životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy ve vyjádøení k
oznámení zámìru uplatnil tyto pøipomínky:

. nelze jednoznaènì stanovit nakládání s vytìženými zeminami jako s ostatním
odpadem (zájmové území bylo v minulosti využíváno jako stavební dvùr a je
zde pøedpoklad zbytkù podzemních stavebních konstrukcí s výskytem
kontaminovaných zemin)

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha
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.
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upozoròuje na nìkteré formální nedostatky v oznaèení druhu odpadu a
v odkazech na právní pøedpisy
pokládá za nevhodnou variantu odvozových tras pro období výstavby
využívající ulici Gymnasijní, kde se v tìsné blízkosti komunikace nachází
školní budova (tato varianta by pøicházela v úvahu pouze tehdy, pokud by
v rámci realizace bylo možno provést odtìžení základové jámy v dobì letních
prázdnin); preferuje alternativu, která by umožnila výjezd ze staveništì na
Evropskou a doèasný pøejezd tramvajového tìlesa s odboèením vlevo ven
z mìsta
vytápìní celého objektu realizovat napojením na dálkový tepelný pøivadìè..

Èeská inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha požaduje:

. náhradní zdroj elektrické energie bude pohánìný zážehovým motorem, jehož
emisní limit NOx ve spalinách by byl 500 mg/m3 suchého plynu.

Pøíslušný úøad prostudoval obdržená vyjádøení a uplatnìné pøipomínky konzultoval
se zástupci oznamovatele a investora, dotèenými správními úøady, MÈ Praha 6 a hl.

m. Praha.
Jednání se zabývala pøedevším pøipomínkami, které mají pøímou souvislost
s hodnocením vlivù na životní prostøedí.
Oznamovatel doložil nìkteré další doplòující a upøesòující informace, napø.:

CJ zápis ze dne 26.5.2003 na mìstské èásti Praha 6 z jednání o dopravní
obslužnosti

CJ stanovisko mìstské èásti Praha 6, odboru územního rozvoje, k míøe využití
území

CJ souhlasné vyjádøení vlastníka sousedních pozemkù k úpravì smìrné èásti
ÚPn SÚ HMP èíslo U 0123/2003 a potvrzující, že v rámci uvedených pozemkù
není plánována žádná další výstavba

CJ výpoèet zatížení komunikací (vyvolaná doprava)
CJ kvantifikaci objemù dopravy vyvolané rozvojovými lokalitami Evropská Office

center.

Hlavní mìsto Praha a mìstská èást Praha 6 na základì dalších jednání
s oznamovatelem zaslaly doplòky k vyjádøení k oznámení se závìrem, že
nepožadují, aby byl zámìr podroben posuzování dle zákona È. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedí, s tím, že stanovené pøipomínky budou
respektovány v dalších stupních øízení.

Pøíslušný úøad došel k závìru, že pøipomínky uplatnìné v jednotlivých vyjádøeních
jsou øešitelné v navazujících øízeních.

Závìr:
Zámìr "EVROPSKÁ OFFICE CENTER, Praha 6 - Dejvice" naplòuje dikci bodu 1 0.6,
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 posuzován podle citovaného zákona.
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Na základì provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že
zámìr

posuzovánnebude

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeních dodržet opatøení
k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržená
v oznámení zámìru a zohlednit výše uvedené pøipomínky, zejména:

. celý objekt bude napojen na dálkový tepelný pøivadìè

. veškerou nákladní dopravu smìrovat smìrem z centra mìsta

. pøepravní trasy pøedjednat s mìstskou èástí Praha 6

. zpracovat dopravní zátìžovou studii se zvláštním zøetelem na prùjezdnost
Vítìzného námìstí

. provést dle požadavkù orgánu ochrany veøejného zdraví vyhodnocení úèinkù
hluku a navrhnout taková protihluková opatøení, která zajistí dodržení limitních
hladin hluku

. zámìr koordinovat se studií "Pøedbìžné trasy metra A"' západním smìrem

. dodržet koeficient zelenì KZ (pro šestipodlažní zástavbu KZ = 0,2, pro
sedmipodlažní zástavbu KZ = 0,25).

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy, ani
pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

JUD~~:~~(:: o v á
øeditelka odboru

Ivtaglstrit hl. m. Prah)
odbor životnlho pro8tfedl
\Aariánsk6 nim 2
'raha 1 161

Pøílohy: vyjádøení hlavního mìsto Praha
vyjádøení mìstské èásti Praha 6
vyjádøení Ministerstva zdravotnictví
vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy
vyjádøení odboru výstavby Magistrátu hlavního mìsta Prahy
vyjádøení odboru životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
vyjádøení Èeské inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha
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Vìc: VYiádøení hlavního mìsta Prahy k oznámení zámìru ..Evropská Office Center"
podle zákona è. 100/2001 Sb.. o posuzování vlivù na životní prostøedí

Podklady

Pøedložený zámìr spadá dle zákona È. 100/2001 Sb. do kategorie II bodu 10.6 Prùmyslové
zóny a obchodní zóny vèetnì nákupních støedisek o celkové výmìøe nad 3000 m2 zastavìné
plochy; areály parkoviš• nebo garáží se zastavìnou plochou nad 1 000 m2. Oznámení se
zabývá výstavbou administrativního objektu v Praze 6 - Dejvicích, jižnì od komunikace
Evropská, v dosud nezastavìném území mezi hotelem Diplomat a parkovou plochou podél
ulice Gymnazijní. Objekt bude mít osm nadzemních podlaží (5 + 3 ustupující) a dvì
podzemní podlaží. První nadzemní podlaží bude èásteènì zapuštìné do terénu. Celková
výška bude 32 m. Celková plocha pozemkù vyèlenìných pro realizaci zámìru je pøibližnì
4 570 m2, Celková zastavìná plocha je 3 723 m2, celková podlažní plocha nadzemních
podlaží 23 200 m2 a hrubý objem nadzemní èásti objektu bude pøibližnì 82 600 m3.
Pro administrativní úèely bude využito 21 700 m2 podlažní plochy a pro obchodní funkci
Uednotlivé prodejny) bude využito 1 500 m2. V objektu bude vybudováno 234 parkovacích
stání v podzemních garážích. Pøedpokládá se, že po dokonèení zámìru se bude v areálu
pohybovat cca 1 800 osob. Stavba bude realizována v jedné etapì.

Vyjádøení hlavního mìsta Prahy k oznámení podle pøílohy È. 3 k zákonu 100/2001 Sb.
"Evropská Office Center"

Z hlediska umístìní zámìru a souladu s územním plánem (dále jen ÚPn)
- zámìr je v souladu se závaznou i se smìrnou èástí ÚPn hl. m. Prahy
- upozoròujeme, že max. koeficient podlažních ploch KPP 3,2 není naplnìn,

vzhledem k podmínkám provedené úpravy územního plánu je kapacita
schválená úpravou maximální a závazná pro územní øízení

- míra využití území a pøedevším její soulad s provedenou úpravou smìrné
èásti územního plánu bude detailnì provìøen v rámci územního øízení

- této úpravì musí odpovídat i celkové hmotové øešení objektu
- naznaèené rozšíøení Gymnazijní ulice o jeden jízdní pruh není souèástí

zámìru
- obslužnou komunikaci podél východní strany objektu A lze akceptovat

Mariánské námìstí 2, 11001 Praha 1
tel.: +420.236001 III. fax: +420-236007048

e-mail: praha@cityofprague.cz



Z hlediska mìstské zelenì
- upozoròujeme, že zámìr je možné realizovat pouze pøi zapoèítání ploch

zelenì, které jsou založené u hotelu Diplomat; pokud by byly vyèísleny
bilance pouze na pozemky investora, odpovídajících hodnot zapoèitatelné
zelenì pøi platné míøe využití území "K O" pøi navrhovaných kapacitách nelze

dosáhnout
- bilance zelenì naplòující míru využití území stanovenou ÚPn jsou vypoèteny

v souladu s Metodickým pokynem k 1.11.2002, plocha zapoèitatelné zelenì
odpovídá min. koeficientu zelenì pro celou funkèní plochu

- nesouhlasíme s hodnocením vlivu navrhované stavby na stávající flóru
(str. 74); i když dominantní èást vegetace na pozemku je spontánnì vyrostlá,
jedná se o urèitý rozsah, který mùže být zhodnocen dalšími výsadbami a
zejména údržbou, a• budou novì založené plochy zelenì jakkoliv kvalitní,
jedná se o samostatné plochy, které svým rozsahem nejsou dostateèné

- konstatujeme, že navrhované plochy zelenì jsou vytváøeny pouze se
zámìrem rozšíøit obytný parter objektu a vytváøet jeho nedílnou souèást
(kvalitativnì hodnotné zázemí), konstatujeme, že stromoøadí podél Evropské
ulice jsou pouze dílèí linie s vazbou na Office centrum, nenaznaèují protažení
podél celé komunikace

Z hlediska ochrany ovzduší
- oznámení dokládá, že po výstavbì navrženého objektu nastanou zmìny

zejména v imisní situaci pro krátkodobé hodinové koncentrace NO2, a že se
zhorší imisní zatížení v blízkém okolí posuzovaného objektu

- upozoròujeme, že nejbližšími sousednímí objekty na ulici Gymnazijní jsou
školská zaøízení - gymnázium a zaøízení pro volný èas dìtí, a proto by nebylo
vhodné, aby se imisní zatížení, které dosahuje limitních hodnot, v tomto
územi dále zvyšovalo

- upozoròujeme, že navrhova;1á st~vba bude realizována na ploše zelenì, která
rná zásadní význam pøi vytváøení pøíznivého teplotního gradientu pro
provìtrávání okolí

- upozoròujeme, že navržená výstavba ve svém blízkém okolí, zejména
v ul. Gymnazijní vytvoøí segment ulièního kaòonu se všemi negativními
dopady na kvalitu ovzduší, a to právì pro stávající školská zaøízení

- z hlediska kvality ovzduší by bylo vhodné návrh výstavby pøehodnotit a
redukovat

- dále by bylo vhodné navrhnout a vyhodnotit pøípadná nápravná opatøení

Z akustického hlediska
k pøedloženým materíálùm nemáme zásadních pfipomínek

- navýšení hlukové imise u obytné zástavby na Evropské tøídì z provozu
posuzovaného zámìru je tøeba pøesnì specifikovat a porovnat se stavajícím
stavem

- v pøípadì, že se jedná o navýšení o uvedené hodnoty 0,7 až 1,1 dB(A), (str.
19), doporuèujeme navrhnout vhodná protihluková opatøení

- v pøípadì, že jsou samotné imisní hodnoty u nejbližší zástavby z provozu
areálu (doprava i stacionární zdroje hluku) více jak 15 dB pod hlukovým
pozadím, bude nárùst souètové imise zanedbatelný

- považujeme za nutné dopracovat hlukovou studii pro období provádìní
stavebních prací

Z hlediska dopravy
- v oznámení jsou uvedeny hodnoty souèasného zatížení ul. Gymnazijní, která

není zahrnuta do sledované komunikaèní sítì hlavního mìsta Prahy,
vzhledem k tomu, že MHMP-SURM neprovádí prùzkumy zatížení vybrané
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komunikaèní sítì hl. m. Prahy, doporuèujeme uvedenou hodnotu zatížení
ul.Gymnazijní konzultovat s Ústavem dopravního inženýrství (dále jen UDI)
obrátkovost parkovacích stání urèených pro obchodní funkci bude výraznì
ovlivnìna charakterem prodejen i nabízeným sortimentem zboží, v oznámení
pøedpokládanou obrátkovost pro obchodní funkci (3) pokládáme za spíše
nižší, s ohledem na malý rozsah obchodní funkce v navrhovaném objektu
však i eventuelní vyšší obrátkovost stání pro tuto funkci nebude mít na
celkový rozsah indukované dopravy objektu (s pøevažující administrativní
funkcí) velký vliv
v oznámeni je uvedeno, že intenzity dopravy na okolní komunikaèní síti
pro r. 2010 uvedené v tab. B8 byly v pøevzaty z urbanistické studie okolí
hotelu Diplomat - ulice generála Píky (zprac. H+H Havrda-Hexner a kol., øíjen
2001) a v dalších tabulkách byla do prognózované intenzity dopravy v r. 2010
zahrnuta doprava vyvolaná provozem plánovaného Akademického a
komerèního komplexu budov Dejvice-Center; aktuálni hodnoty výhledového
zatížení komunikaèní sítì (pro rok 2010) v pøilehlém území, které má MHMP-
SURM v souèasné dobì k dispozici, se však liší od hodnot zatížení
uvedených v pøedloženém oznámení
upozoròujeme, že pro potøeby EIA je tøeba vycházet z aktuálních oficiálních
hodnot zatížení komunikaèní sítì, které poskytuje UDI a MHMP-SURM,
s poukazem na odlišnosti ve výhledových dopravnì-inženýrských datech je
tøeba doložit kopii pøedávacího dopisu s oficiálními údaji zatížení komunikaèní
sítì, které mìly být v dokumentaci hodnotící vliv stavby na životní prostøedí

použíty
k technickému øešení navrhovaného objektu se nemùžeme na základì
doložených pøíloh komplexnì vyjádøit, k pøedloženému oznámení v této

souvislosti uvádíme:
pøíjezd a odjezd k objektu se pøedpokládá, jak je uvedeno napø. na str 6
rozptylové studie, ul, Evrop:::.!<ou, od východu 80 % automobilù, od západu
20 % automobilù, vzhledem k tomu, že v pøilehlém úseku ul. Evropské je
zvysené tramvajové tìleso, které je možné pøejíždìt pouze v prostoru
svìtelnì øízených køižovatek, je tøeba popsat, jakým zpùsobem z ul. Evropské
budou vozidla pøijíždìjící Evropskou od východu k objektu zajíždìt
vzhledem k tomu, že ve spádovém území navrhovaného objektu se
do budoucna poèítá se zmìnami v komunikaèní síti, je tøeba návrh
koordinovat s urbanistickou studií US Okolí hotelu Diplomat-ulice generála
Píky, která je v souèasné dobì ve fázi zpracováni èistopisu

Hlavní mìsto Praha po seznámení se všemi okolnostmi oznámení zámìru konstatuje, že
vzhledem k uvedeným pøipomínkám jej doporuèuje podrobit dalšímu posouzení dle zákona
È. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí.

S pozdravem

Vážená paní
JUDr. Helena Dobiášová
øeditelka OŽP MHMP
zde
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HLAVNf MÌSTO PRAHA

RADA HLAVNfHO MÌSTA PRAHY

RNDr. Miloš Gregar

Radní hlavního mìsta Prahy

MHMPP028KCWR

V Praze d 3
È.j.: MHM
c.j.: SEG-24

Vìc: Doplnìk k vyjádøení hlavního mìsta Prahv k zámìru ..EvroDská Office Center"
~ rámci zjišt'ovacího øízení Dodle zákona è. 100/2001 Sb..o Dosuzování vlivù na
životní prostøedí

K uvedenému zámìru bylo dne 12.5. 2003 vydáno vyjádøení hlavního mìsta Prahy, jež
doplòujeme o následující sdìlení Vzhledem k tomu, že investor doložil prùkazným
zpùsobem, že je možné naplnit koeficienty ploch zelenì, netrváme na pùvodním doporuèení
podrobit zámìr procesu posuzování dle zákona è. 100/2001 Sb., všechny ostatní pøipomínky
ve vyjádøení hl. m. Praø-,y uveueliÉ: po;"aduj~i-lie rt:sp~ktovat v následujících stupních
projektové pøípravy stavby.

S pozdravem

Vážená paní
JUDr. Helena Dobiášová
øeditelka OŽP MHMP
zde

Mariánské nám. 2,110 01 Praha 1
tel. 236 002 134,236 003 229, fax 236 007 048

e-mail gresek@cityofprague.cz, www.praha-mesto.cz



MHMPP0270FKJ
MÌSTSKÁ ÈAST PRAHA 6

--- . HOLICKÝ
~AaUTRAT M'\'!.1iho mffta. A Nf

- c-!J.'~!'.~[ f9~tn~~r!!.,-
Hltvnl È.j, .~M' ~. t'"'-"'I~ 'I. ~ ~fM ,*I!I

D~LO dne 5 -04" 2003 V Praze dne 11. dubna 2003
È.j. HOL 48/03/chup

IdenHftk.~1 ~ ~O~,~ POÈ\;I 'iItI1

1'4~ 1i'1~

~

Identifikaèní Údaj~
Název stavby
Místo stavby
Oznamovatel

...~ : Evropská Office Center
: ul. Evropská, Praha 6, k.ú. Dejvice
: 4A ARClllTEKTI, s.r.o., Závìrka 3/398, 169 00 Praha 6

V souladu s § 6 odst. 4 zák. È. 100/200 I Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù, zasíláme pøílohou tohoto dopisu Vyjádøení mìstské èásti Praha 6
k výše uvedené stavbì.

S pozdravem

111,

/

Magistrát hl. m.Prahy
Odbor životního prostøedí
JUDr. Helena Dobiášová

Øásnovka 8
11015 Praha

-Ès. annády 23, 160 52 Praha 6
tel.: +420-220189170,233331551

e-mail: iholickv(á);p6.mepnet.cz



podle zákona è. 100/2001 Sb. o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých
souvisejících zákonù k Oznámení zámìru

EVROPSKÁ OFFICE CENTER
Praha 6, k. ú. Dejvice

který podléhá zjiš•ovacímu øízení dle § 7 citovaného zákona

Mìstská èást Praha 6 po prostudování Oznámení o zámìru požaduje, aby zámìr byl
posuzován podle zákona è. 100/2001 Sb. o posuzování vlivù na životní prostøedí a o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù a byla vypracována dokumentace dle § 8
citovaného zákona, a to zejména z dùvodu možných dopadù na životní prostøedí dané
lokality.

V dokumentaci dle § 8 zákona È. 100/2001 Sb. o posuzování vlivù na životní prostøedí a o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù požadujeme:

1 Napojit objekt Evropská Office Center ze '100 % na zásobování teplem z teplárenského
zdroje Juliska. V Oznámení je navrženo vytápìní plynovou kotelnou osazenou tøemi
kotli, každý o výkonu 900 kW. Navrhované øešení je v rozporu se zákonem o ovzduší.
Lokalita je dostateènì pokryta kapacitním centrálním zdrojem tepla a vybudováním nové
kotelny o výkonu 2 700 KW by došlo ke zbyteènému dalšímu imisnímu zatížení ovzduší
v dané oblasti, které je pøi ulici Evropská již dnes vysoké.

2 Z hlediska objemového øešení požadujeme maximální respektování regulace (ÚRM
1995). Návrh 3 ustupujících podlaží s tìmito požadavky není v souladu.

3 Vyøešit automobilovou staveništní dopravu. Odvoz pøedpokládaných 75 000 t vytìžené
zeminy z této stavby po dobu 60 - 70 dní pøi frekvenci 1 tìžký nákladní automobil/10 min.

bude znamenat zhoršení prùjezdnosti Vítìzného námìstí.

4 Dle územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je stavba situována na funkèní ploše
smíšené mìstské jádro (SMJ). Úpravou územního plánu platnou od 9. 1. 2003 došlo ke
zmìnì na kód KO v rozšíøené ploše. Pro míru využití KO je stanoven koeficient zelenì
KZ pro šestipodlažní zástavbu KZ = 0,2, pro sedmipodlažní zástavbu KZ = 0,25.
Pøedložený výpoèet KZ je akceptovatelný, za podmínky dodržení navrhovaných
sadových úprav. Vysazované stromy budou kvalitní výpìstky alejových stromù.



Vypracovat posudek o mìøení vibrací a podrobnou akustickou studii pro dobu výstavby,
pøípadnì navrhnout ochranná opatøení.

5.

Zvolit typ fasády objektu tak, aby docházelo k minimalizaci zhoršení hlukových pomìrù

(odrazy hluku).
6

Projednat koordinaci stavby se. studií "Pøedbìžné trasy metra AI! západním smìrem,
kterou poøizuje MHMP - sekce Utvar rozvoje.

7.

Upøesnit potøebnou kapacitu zdrojù (el. energie, voda, teplovod) pro období výstavby
provozu vèetnì míst napojení a provìøení kapacitních možností.

8

Toto vyjádøení nenahrazuje stanovisko mìstské èásti k dokumentaci vlivù na životní
prostøedí.

V Praze dne 11. dubna 2003

Bc. Jan H o I i c k Ý

Ès. armády 23, 16052 Praha 6
tel.: +420-220 189 170,233331551

e-mail: jholicky(@p6.mepnet.cz



V Praze dne 9. èervna 2003
È.j. HOL 103/03/chup

Vaše ZD. MI-I~t:S40876~~~/()~ NI/E W O 4 7 - 1 lB e

Identifikaèní údaje
Název stavby
Místo stavby
Oznamovatel

Evropská Office Center
ul. Evropská, Praha 6, k.ú. Dejvice
4A ARCHITEKTI, S.r.o., Závìrka 3/398, 169 00 Praha 6

Na základì jednání a upøesnìní podkladù Oznámení o zámìru Mìstská èást Praha 6
pøehodnocuje své stanovisko dle § 6 odst. 4 zák. è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní
prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù ze dne 11.4.2003. NovestanoVisro za:5ífáme

v pøíloze.

S pozdravem

/'

Jdu-

Magistrát hl. m.Prahy
Odbor životního prostøedí
JUDr. Dobiášová

Øásnovka 8
11015 Praha 1

Ès. annády 23, 160 52 Praha 6

tel.: +420-220189170,233331551
e-mail: jholicky@p6.mepnet.cz



podle zákona è. 100/2001 Sb. o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých
souvisejících zákonù k Oznámení zámìru

EVROPSKÁ OFFICE CENTER
Praha 6, k. ú. Dejvice,

který podléhá zjiš•ovacímu øízení dle § 7 citovaného zákona

Mìstská èást Praha 6 na základì jednání a upøesnìní podkladù Oznámení o zámìru
pøehodnocuje své stanovisko ze dne 11.4.2003 a nepožaduje, aby zámìr byl posuzován
podle zákona è. 100/2001 Sb. o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù a nebyla vypracována dokumentace dle § 8

citovaného zákona.

Po posouzení dopadù zámìru na životní prostøedí v dané lokalitì Mìstská èást Praha 6

souhlas

s realizací výše uvedeného zámìru pouze za podmínek

A) Z hlediska objemového øešení požadujeme maximální respektování regulace (ÚRM
1995). Návrh tøí ustupujících podlažích není s touto regulací v souladu.

B) Z hlediska dopravy požadujeme:
- veškeré pohyby nákladních vozidel budou smìrovány do stopy stavba -

Evropská (smìr ven z mìsta), s tím, že vjezd na staveništì bude z Evropské,
výjezd pøes úèelovou komunikaci na ul. Generála Píky, Gymnasijní a dále ven

z centra po ul. Evropská
- v pøípadì nutnosti zajistí investor doèasné úpravy køižovatky Generála Píky x

Gymnasijní (polomìry obloukù)
- v dalším stupni projektové dokumentace zpracována dopravní zátìžové studie,

zohledòující stav po dokonèení výstavby všech dosud známých zámìrù
investorù (budou zahrnuty i pøedpokládané zátìže, vyvolané provozem a dalšími
aktivitami na letišti v Ruzyni), se zvláštním zøetelem na prùjezdnost Vítìzného
námìstí, nebo• ta je již v souèasné dobì (v období dopravní špièky) na hranici

únosnosti.



C) Z hlediska ochrany ovzduší požadujeme, aby v dalších stupních projektové

dokumentace byly respektovány následující podmínky:
- objekt Evropská Office Center bude ze 100 % napojen na centrální zdroj teply ze

zdroje Juliska.
- co nejdøíve vytvoøit zpevnìné bezprašné komunikace a vlastní zemní práce

provádìt po etapách vždy v rozsahu nezbytnì nutném, eliminovat sekundární
prašnost pravidelným kropením prostoru staveništì, deponií zemin a stavebních

komunikací
- zpracovat projekt organizace výstavby a v rámci tohoto projektu omezit

skladování a deponování volnì ložených prašných materiálù na minimum
- v zájmu snížení ekologických dopadù na Mìstskou èást Praha 6 pøi odvozu

vytìžené zeminy požadujeme pøedjednání pøepravních tras s ohledem na
zvolené deponie; zásadnì nesouhlasíme s vedením stavební dopravy

smìrem do centra mìsta

O) Z hlediska posouzení krajiny a provedeného vyhodnocení vlivù na pøírodu a krajinu

požadujeme:- dodržet koeficient zelenì KZ (pro šestipodlažní zástavbu KZ = 0,2, pro
sedmipodlažní zástavbu KZ = 0,25)

- v dalším stupni projektové dokumentace doložit pouze nezbytnì nutný rozsah
kácení a kompenzovat ho náhradní výsadbou, pøièemž hodnota døevin v
navržených sadových úpravách bude minimálnì v hodnotì kácených døevin

- vysazované stromy budou kvalitní výpìstky alejových stromù.

E) Vzhledem k pøedpokládanému zatížení hlukem dané oblasti bìhem výstavby
požadujeme, aby v dalších stupních projektové dokumentace byly respektovány

následující podmínky:
- provést vyhodnocení negativních úèinkù hluku z objektu vèetnì pozadí, jak

v období výstavby, tak po zprovoznìní objektu; pøi pøekroèení hlukových limitù
navrhnout pøíslušná opatøení, která omezí tyto úèinky pod míru pøípustnou
vládním naøízením è. 502/2000 Sb. o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky

hluku a vibrací.

F) Z hlediska problematiky odpadù požadujeme, aby v dalších stupních projektové

dokumentace byly respektovány následující podmínky:
- musí být splnìny povinnosti plynoucí z ustanovení § 10-16 zákona è. 185/2001

Sb., o odpadech. Zejména upozoròujeme na plnìní
- v dalších stupních projektové dokumentace upøesnit jednotlivé druhy odpadù

z provozu a stanovit jejich množství a pøedpokládaný zpùsob jejich zneškodnìní v
souladu se zákonem o odpadech è.185/2001 Sb. a pøedpisù souvisejících

- pøebyteèný materiál ze stavební èinnosti ihned odvážet a likvidovat, resp. dle
povahy recyklovat v souladu se zákonem o odpadech è.185/2001 Sb. a pøedpisù

souvisejících
- v rámci žádosti o kolaudaci stavby pøedložit specifikaci druhù a množství odpadù

vzniklých v procesu výstavby a doložit zpùsob jejich zneškodnìní.

G) Z hlediska ochrany vod požadujeme následující opatøení:
- splaškové odpadní vody vznikající pøi provozu objektu budou svedeny do

splaškové kanalizace a odvedeny na èistírnu odpadních vod
- odpadní vody z kuchyní budou pøedèištìny v lapaèi tukù
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- kontaminované srážkové vody budou odvedeny pøes odluèovaèe ropných látek
do deš•ové kanalizace

- po realizaci stavby zabezpeèit pravidelnou kontrolu funkènosti a úèinnosti
odluèovaèù všech škodlivých látek.

H) Zámìr bude koordinován se studií "Pøedbìžné trasy metra A" západním smìrem,
kterou poøizuje MHMP - sekce Útvar rozvoje.

I) V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme upøesnit potøebnou kapacitu
zdrojù (el. energie, voda, teplovod) pro období výstavby i provozu vèetnì míst
napojení a provìøení kapacitních možností.

J) V dalších stupních projektové dokumentace požadujeme vypracovat posudek o
mìøení vibrací.

K) Musí být zvolen takový typ fasády objektu, aby docházelo k minimalizaci zhoršení
hlukových pomìrù (odrazy hluku).

Toto vyjádøení nenahrazuje stanovisko mìstské èásti k územnímu øízení

V Praze dne 6.6.2003
/

Bc. Jan Holický
radní
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTví
128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81

OCtlO dne:

Magistrát hlavního mìsta Prahy
JUDr. Helena Dobiášová
øeditelka odboru životního prostøedí
Mariánské nám. 2
11001 Praha 1

Idenlifikatnf údaje lpra'Oi'aitll
Pot91/if!V

PÏÈs1 if6ó1
~";"-I=~::::: ,. '~~-

Naše ZD.:
H~21z~29 .3.63í~6ó5

Vyøizuje
MUDr. Peterkova

V Praze dne
14.4.200'J

Vaše Zll.:

,MHMP-40&'JmooJ/
OZP/VI/EWO47-1/Be

Vìc: Posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona è.
zjiš•ovacího øízení zámìru zaøazeného v kategorii II.

100/2001 Sb. - zahájení

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 "Evropská Office Center" 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).

1

~ ...,

~

/ ~RNDr. Karla Øí o á
øeditelka odboru

hygieny a epidemiologie



MHMPP027L3BJ

fDa\1Ú mìsto Praha
Magistrát lùa\lního mìsta Prahy
Odbor životního prostøedí
JUDr. Helena Dobiášová
øeditelka odboru
Mariánské námìstí 2
Praha 1

Naše è.j.: ?~/l~~:~~Z-HK/215IDrE Vyiizuje
Vaše è.j.: 1.Vu-liV~~~~~~:~~OZP/EW047-I/Be MUDr.Emberger --- .- Ewopská Office Center, Praha 6 - Dejvice

VyjádøeIÚ k zahájeIÚ zjiš•ovacího nzeIÚ podle § 7 zákona È. 100/2001 Sb.,
v platném znìIÚ, o posuzování vlivù na životIú prostøedí a o zmìnì nìkterých

somisejících zákonù

V Praze dne
22. 4. 2003

Vìc

Hygienická stanice hla"\l1Ú}lo mìsta Prahy jako dotèen}' sprá,,'IÚ úøad podle § 23, odst.(5)
zákona È, 100/2001 Sb., v platném znìtú, o posuzovárú vlivù na životfú prostøedí a o zmìnì
nìkter}'ch soU\-isejících zákonù obdržela dne 1,4.2003 k "yjádøení podle § 7 citovaného
zákona Oznámení o zámìru stavby administrativrúho objektu E\t1.opská Office Center,
Praha 6 - Dejvice zpracované podle pøílohy è. 3 zákona è. 100/2001 Sb. Objekt
admitùstratiVIÚ budovy je nawhován pøi ulici Ewopská v kat. ú. Dej~ce na pozemcích è. kat.
290/1, 300/1, 300/8, 300/9, 300/22, které jsou dosud nezastavìné a leží mezi hotelem
Diplomat a paTkovou plochou podél ulice Gymnazijní. Ve d\/'ou podzemních podlažích
objektu budou garáže pro zamìstnance i pro návštìvrúky s 234 parkovacími stáními, v pìti
ustupujících nadzemních podlažích o celkové ploše cca 23.200 m2 kanceláøe a další místnosti
pro administratiVIÚ èinnost s pøedpokládanou kapacitou cca 1.800 osob. Provoz Ewopská
Office Center je pøedpokládán pouze v denfÚ dobì, vèetnì parkovacích stání.

Z lùediska zájmù chránìných orgány ochrany veøejného zdra\IÍ lze pøedpokládat, že
pøedmìtná stavba mùže o"fulòovat lùukem a exhalacemi životní podmínk-y okolních ob}Vatel.
Jako zdroje zneèištìIÚ ovzduší je uvedena doprava v prostoru podzemního parkovištì
odvìtraná nad støechu budo"Y, doprava na pøíjezdových komw1ikacích a zdroj tepla - 3
plynové kotle o celkovém výkonu 2700 kW. VyhodnoceIÚ imiSIÚ situace prokázalo, že
v zájmovém území neIÚ v souèasné dobì pøekraèován imisIÚ limit prùmìm}'ch roèIÚch
koncentrací NO2 ani benzenu a že zmìny v imisIÚ situaci zpùsobené provozem objektu jsou
pomìrnì IÚzké a nezpùsobí pøekraèování imisIÚch limitù ani výraznì nezmìIÚ celkovou
imisIÚ situaci v zájmovém území posuzované stavby.
Jako zdroje lùuku pøedmìtné stavby administrativní budo"Y jsou uvedeny jednak liniové
zdroje zahrnující automobilovou dopraw "'Y".olanou provozem osobních vozidel zamìstnancù
a ná,,'štìvníkù administrativní budo"Y, vèetnì zásobování, a jednak bodové zdroje lùuku, mezi
k1eré patøí venkovní technologická zaøízení umístìná na støeše objek1u, jako napø.

---

RYtíøSká 12, pošt schr. 203, 11001 Praha 1
poboCka Praha j 1/590, 160 00 Praha 6



kondenzátory, \-'Zduchotecluùcké jednotk)', klimatizaèrú a vìtrací zanzerú a odtah spalin
z garáží a kotelen.

K pøedloženému podárú Hygienická stanice hla\-ního mìsta Prahy jako dotèen}' sprá\-ní
úøad vydává toto vyjádøerú:

1. ffiukové V)'hodnocerú automobilové dopravy V)'Volané provozem adnùnistrati\ní
budovy (obslužná doprava) dokladuje, že ve venkovním prostoru u sledovaných
ob)1ných budov Evropská 28, 24, 20 je nej"\lyšší pøípustná ekvivalentrú hladina
akustického tlaku A LAeq, T 50 dB pro denrú dobu pøekroèena, v dalších referenèrúch
bodech je nižší než 50 dB. Hodnocerú hluku z obslužné dopravy však vychází
z pøedpokladu, že hustota obslužné dopravy bude pouze 735 jízd vozidel za den pøi
pouze 1,5 násobné výmìnì parkovacích míst objektu, Protože lze oèekávat, že právì
obslužná doprava bude nejvýznamnìjším faktorem, kter'j' by mohl negativnì
o\l1i\l1iovat životrú podmínky ob)'Vatel v okolí uvažovaného objektu Evropská Office
Center, je nutné posoudit, zda 1,5 násobná v.-;'mìna parkovacích míst skuteènì
odpo'\lidá pøedpokládanému denrúmu provozu, a v souvislosti s tím obslužnou dopravu
pøedmìtného centra z hlediska vlivu hluku zpracovat podrobnìji a navrhnout pøíslušná
protihluková opatøerú.

2. Hlukové vyhodnocení stacionárních zdrojù hluku umístìných na støeše objektu
Evropská Office Center dokládá, že v referenèním bodì hotelu Diplomat ve vyšší
výšce (28 metrù) je nejvyšší pøípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T
50 dB pro denrú dobu pøekroèena o 2,5 dB. \'zhledem k této situaci je nutné podárú
doplnit o uvažované stacionární zdroje hluku, vèetnì chladících jednotek, s uvedením
konkrétrúch protihlukových opatøení, která zajistí dodržení limitrú hladiny hluku

- I~5.íLdRpro--denIÚ dobu 4 pøedevším 40 dB pro dobu noèní u tìch stacionárních
zdrojù, které budou z hledisp-/~ištìrú provozu objektu Evropská Office Center
v èinnosifi1vnoètúlaooe:--

3. S ohledem na stávající hlukovou situaci pøi ulici Evropská, kde jsou v souèasné dobì
pøekraèovány limitrú hladiny hluku ve dne i v noci, je tøeba navThnout taková
protihluková opatøení, která zajistí na jednotlivých pracovištích objektu Evropská
Office Center dodržení limitrúch hladin hluku dle druhu èinnosti (§ 3 nanzerú vlád)' È.
502í2000 Sb,),

4. Vzhledem k tomu, že vyhodnocerú hluku ze stavební èinnosti v.-;'poètem v nìkterých
referenèrúch bodech prokazuje pøekroèení neM'šší pøípustné ekvivalentrú hladiny
akustického tlaku A LAeq,T 65 dB ve venkovním prostoru pro dobu 7,00 - 21,00 hodin,
bude nutné podrobnìji zhodnotit období výstavby a na\-Thnout nejpozdìji pro stavební
nzení tecluùcká a organizaèní opatøerú tak, aby tato limitrú hladina hluku byla
dodržena.

.~
~~

~
,~

.~ MUDr. Ladislav v Emberger

vedoucí oddìlení hygieny komunální
poboèky Praha - severozápad

')
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Ill..A VNÍ MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLA VNtHo MÌSTA PRAHY

ODBOR VÝSTAVBY
Odbor životního prostøedí MHMP
Ing. Beranová

~L

Praha
29.4.2003

Vyøizuje/linka
Ing.Švecová/4364

Váš dOPiS~~;~~;:~;;~~ dO3/0ZPM/EIA/O47-1/BeNaše è. j e~~:'::-=:~:;? X1

Vìc: Zahájení zjiš•ovacího øízení zámìru "Evropská Office Center" zaøazeného
v kategorii II pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní
prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.

Pøedmìtem zámìru je nová výstavba administrativního objektu nejvyššího standardu
s veškerým vybavením vèetnì podzemních garáží pøi ulici Evropská v Praze 6.

Areál bude napojen na stávající mìstskou kanalizaci a mìstský vodovod novými pøípojkami.
V dané oblasti je kanalizace oddí1ná, deš•ové vody budou odvedeny do veøejné deš•ové
kanalizace v ulici Gymn~jní. Splaškové vody budou napojeny na veøejnou kanalizaci v ulici
Evropská. Pøi zpracování projektové dokumentace je nutné se obrátit na správce veøejné
kanalizace a vodovodu a zpracovatele Generelu odvodnìní hl.m. Prahy Pražskou
vodo hospodáøskou spoleènost a.s., Cihelná 4, Praha 1 s žádostí o poskytnutí podkladù.

Pøedložený zámìr není nutno z hlediska vodohospodáøského posuzovat v procesu EIA.

Dokumentaci si ponecháváme. ji"

Rozdìlovník :

1) ~ VYS/O3-spis
2) MHMP VYS/O3-Šv

Ing. Ptvel Pospíšil
vedoucí vodo hospodáøského oddìlení

Magistrát h-I. m. Prahy
OdbOj výstavby
Mariánské nám. 2
Praha 1 141



HLAVNi MÌSTO PRAHA
MAGISTRA T HLA VNiHO MÌSTA PRAHY

ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf

OZP MHMP
oddìlení posuzování vlivù na ŽP
zde

È.j
M H M P-O40876/2003/003/0ZP NI

Vyøizuje/linka Datum
09.04.2003

Váš dopis zn.

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
pøipravovaného zámìru

Evropská Office Center, Praha 6 - Dejvice

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 pùdního fondu: Ing. Pavlík
Bez pøipomínek.

2. Z hlediska lesù a lesního hospodáøství: Ing. Pavlík
Bez pøipomínek.

3. Z hlediska nakládání s odpady: Ing. Macura
V zájmovém území stavby byl proveden pøedbìžný prùzkum kontaminace

zemin, které mají být odtìženy vobjemu pøibližnì 30 tis. tun. Prùzkumem
realizovaným zpracovatelem posudku bylo zjištìno, že koncentrace zneèiš•ujících
látek v zeminách nepøekraèují kriterium B zneèištìní zemin. Pøes toto zjištìní nelze
jednoznaènì stanovit nakládání s vytìženými zeminami jako s ostatním odpadem.
Dùvodem je skuteènost, že zájmové území bylo v minulosti využíváno jako stavební
dvùr a je zde pøedpoklad zbytkù podzemních stavebních konstrukcí s výskytem
kontaminovaných zemin.

Formálním nedostatkem je nesprávnì oznaèený druh odpadu v tabulce È. B24
Zemina a kameny (špatnì 200302, správnì má být 200202). V tabulce È. B25 je 2x
uvedeno stejné katalogové èíslo 160213, jednou v kategorii nebezpeèný a podruhé
ostatní odpad. V tabulce È. B26 je 2x uvedeno katalogové èíslo 080111, pokaždé pro
jiný druh odpadu.

V èásti vìnované zpùsobu nakládání se stavebním odpadem v období stavby
je odkaz na vyhlášku hl.m. Prahy è. 15/1998 Sb., která je již od 1.1.2002 zrušena a
nahrazena vyhl. È. 24/2001 Sb.

tel.: +420-2-36 00 42 45
fax: +420-2-36 00 70 74

Sídlo: Mariánské námìstí 2,11001 Praha 1
Pracovištì: Øásnovka 8,11015 Praha 1
E-mail: ozp@cityofprague.cz
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Z hlediska nakládání s odpady je pøedložené oznámení po opravì výše
uvedených formálních nedostatkù dostateèné a nepožadujeme z hlediska nakládání
s odpady pokraèovat dalšími stupni procesu EIA.

4. Z hlediska ochrany ovzduší: 1.4.2003 Ing.T.Novák
Posuzovaný administrativní objekt bude mít 8 nadzemních a 2 suterénní

podlaží. Vytápìní objektu je navrženo plynovou kotelnou o výkonu 2,7 MW.
Doprava v klidu bude øešena 234 místy situovanými do obou suterénních podlaží
(223 míst pro administrativu a 11 míst pro obchody). Vjezd a výjezd bude možný
pouze z ulice Evropské.
Modelovými výpoèty rozptylové studie byly zjiš•ovány dopady výstavby nového
objektu na kvalitu ovzduší v èasové hladinì roku 2005 a roku 2010. Studie
porovnává stav bez výstavby objektu a stav s jeho výstavbou. Ve výpoètech je
zahrnuto imisní pozadí. Podkladem modelových výpoètù je podrobný rozbor dopravní
zátìže sledovaného území i vyvolané dopravy v obou èasových horizontech. Ve
výhledovém stavu roku 2010 je již uvažován obchvat Vítìzného námìstí.
V èasové hladinì roku 2005 není ve sledovaném území pøekraèován imisní limit
prùmìrných roèních koncentrací oxidu dusièitého - NO2, Prùmìrné roèní
koncentrace NO2 dosahují 20 - 25 ug/m3. U Svatovítské ulice je dosahováno
50 ug/m3. Po výstavbì objektu je oèekáván nárùst 0,02 - 0,14 ug/m3,
V roce 2010 budou prùmìrné roèní koncentrace NO2 dosahovat 15 - 20 ug/m3, u
ulice Svatovítské se budou hodnoty pøibližovat k 40 ug/m3. Po výstavbì objektu je
oèekáván nárùst 0,02 - 0,14 ug/m3.
V roce 2005 maximální hodinové koncentrace NO2 v blízkém okolí plánované
výstavby dosahují 250 - 400 ug/m3. Po zprovoznìní objektu lze oèekávat nárùst 2 -

10 ug/m3,
V roce 2010 budou v místì výstavby maximální hodinové koncentrace NO2 ve výši
200 - 250 ug/m3, Imisní situace s pøekroèením povolené doby pøekraèování imisního
limitu (18 h/rok) jsou realitou a budou i v roce 2010 jen v nejvíce zatížených
oblastech (ul, Svatovítská, Vítìzné námìstí), v blízkosti plánovaného objektu by mìlo
dojít k mírnému zlepšení. V místì výstavby nebude doba pøekroèení imisního limitu
pøesahovat povolenou hranici 18 hodin v roce. Po zprovoznìní objektu lze oèekávat
nárùst o cca 2 ug/m3.
V roce 2005 prùmìrné roèní koncentrace benzenu dosahují 1,5 - 3 ug/m3. Po
zprovoznìní objektu lze oèekávat nárùst 0,01 ug/m3. V roce 2010 se prùmìrné roèní
koncentrace benzenu pohybují v rozmezí 1 - 1,5 ug/m3, nárùst vlivem plánovaného

objektu bude dosahovat 0,01 ug/m3,
Z provedeného rozboru vyplývá, že v zájmovém území nedochází v èasových
hladinách let 2005 a 2010 k pøekraèování imisního limitu prùmìrných roèních
koncentrací NO2 a benzenu. V pøípadì krátkodobých koncentrací NO2 lze oèekávat
v obou èasových hladinách pøekraèování krátkodobého imisního limitu. V roce 2005
v místì výstavby by mìl být imisní limit pøekroèen ve více než povolených 18
pøípadech, v roce 2010 nebude doba pøekroèení imisního limitu pøesahovat
povolenou hranici 18 hodin v roce.
Pøírùstky imisních koncentrací sledovaných škodlivin od provozu objektu jsou velmi
nízké.
Bìhem výstavby by mìlo být vy tìženo 30 000 m3 zeminy, tj. cca 75 000 tun. Tento
objem zeminy bude odvezen 4 167 tìžkými automobily o nosnosti 18 tun. Pøi
pøedpokládané frekvenci 60 tìžkých automobilù za den by mìl odvoz trvat 69
pracovních dní.

tel.: +420-2-36 00 42 45
fax: +420-2-36 00 70 74

Sldlo: Mariánské námìstl2, 11001 Praha 1
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp(@.citvofprague.cz
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Dosud není vyjasnìna odvozová trasa. Z diskutovaných variant pokládáme za
nevhodnou variantu využívající ulici Gymnasijní, kde se v tìsné blízkosti komunikace
nachází školní budova. Tato varianta by pøicházela v úvahu pouze pokud by v rámci
realizace bylo možno provést odtìžení základové jámy v dobì letních prázdnin.
Preferujeme alternativu, která by umožnila výjezd ze staveništì na Evropskou a
doèasný pøejezd tramvajového tìlesa s odboèením vlevo ven z mìsta.

Pøedložené oznámení vcelku dostateèným zpùsobem zjiš•uje vliv
navrhovaného objektu na kvalitu ovzduší. Pokud bude respektován náš výše
uvedený požadavek na odvozovou trasu, nepokládáme za nutné z hlediska ochrany
ovzduší navrhovaný zámìr posuzovat v další fázi procesu EIA. Vzhledem ke špatné
kvalitì ovzduší sledované lokality a jejím rozptylovým podmínkám bude nezbytné
vytápìní celého objektu realizovat napojením na dálkový tepelný pøivadìè.

5. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny: Ing. Pavlík
Pøedložené oznámení pokrývá námi chránìné zájmy v dostateèném rozsahu.

Pokud bude projekt rozpracováván v nastínìném rámci (koncept øešení zelenì),
nepovažujeme za potøebné dále pokraèovat v procesu posuzování.

Otázky související s aplikací ustanovení §§ 8 a 9 zákona budou následnì
pøedmìtem samostatného správního øízení.

6. Z hlediska nakládání s chemickými látkami a pøípravky: Ing. Macura
Bez pøipomínek

7. Z hlediska myslivosti:
Bez pøipomínek.

Toto stanovisko není správním rozhodnutím dle zákona è.71/1967 Sb., o
správním øízení, a nelze se tudíž proti nìmu odvolat.

/

d ~-t,f4'~-7 I

v z. Ing. Jana Cibulková

JUDr. Helena Dob i á š o v á
øeditelka odboru

Magistrát hl. m. Prahy
odbor životnrho prostfedi
Mariánské nám 2
Draha 1 16/

tel.: +420-2-36 00 42 45
fax: +420-2-36 00 70 74

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha I
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha I
E-mail: ozp@cityofprague.cz
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---,-~..".,,!;.F:~KÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ
Sl•{A 1 ~)~, ':)\"'f( ~:7;RAiiY1 Oblastní inspektorát Praha
,"I/8vnf pcC!1'!bJIClá.. f~j-'ilí~,ka 17000 Praha 7, Dìlnická 12

, "~"""'""'-""'
Ivnl Èj. ulnldeno n. ..mo~I'1M 1!ltkiJ ~d itrovtll kó6t. Tel. 266793331

! ~LO dne 24 -04- 2003 Magistrát hl.m. Prahy
Odbor životního prostøedí
Mariánské nám.2
110 00 Praha 1

Pol$! If8I6

Pol;ell!i'lIaIt

~Ufi~lìni úd*1e ~~lWlte.

è.j.
/HI/3784//03

datum
1.4.2003

V a š e!}~~ :"::\
MHM~~~:~OJjJDZP NI/EWO4 7 -1 Be

vyøizuje
Ing.Brdièková

zákona è. 100/2001 Sb.. o Dosuzování vlivù na životní Drostøedí a o zmìnì nìkterých
souvisejících zákonù

Dopisem výše uvedené znaèky ze dne 24.3.2003 byl 01 È1ŽP Praha požádán o vyjádøení k zámìru

" Evropská Orlice center". Žádost byla doplnìna oznámením podle pøílohy è.3. K tomuto

materiálu vydáváme následující komplexní stanovisko:

Oddìlení ochrany ovzdušÍ:

Z hlediska ochrany ovzduší požadujeme, aby náhradní zdroj elektrické energie byl pohánìný

zážehovým motorem, jehož emisní limit NOx ve spalinách by byl 500 mg/mJ suchého plynu.

Vyøizuje: Schejbal

Oddìlení odpadového hospodáøství:

Pøedložená dokumentace je dùkladnì zpracována v souladu se zákonem è. 185/2001 Sb. o
odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù v platném znìní a nemáme k ní žádné pøipomínky.

Vyøizuje: Tomek

Oddìlení ochrany vod:
V zájmovém území se nenachází žádné vodní toky ani vodní plochy. Z vodohospodáøského

hlediska jde o lokalitu bez perspektivy vodohospodáøského využití. K pøedložené dokumentaci
nemáme z hlediska ochrany vod pøipomínky.

Vyøizuje: Ing. Rubecová



Oddìlení ochrany pøírody:

Pøedložená dokumentace je dùkladnì a detailnì zpracovaná v souladu se zákonem è.

114/1992 Sb. o ochranì pøírody a krajiny. Vzhledem k plánovanému stavebnímu zámìru bude

pokáceno celkem 187 stromù a keøù v dané lokalitì, které budou nahrazeny novou výsadbou døevin

a budou odpovídat místním klimatickým podmínkám.

V plánovaném zastavìném území a ani v dosahu pøímých vlivù pøipravovaného zámìru se

nenachází žádný registrovaný prvek územního systému ekologické stability.

K pøedložené dokumentaci nemáme z hlediska ochrany pøírody pøipomínky.

Vyøizuje: Ing. Fantová

Závìr: K uvedenému materiálu nemá 01- ÈIŽP Praha žádné pøipomínky.

hD


