
HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY

ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí

Vyøizuje/linka
Ing. Žáková/4425

Datum
16.6.2003

Váš dopis zn. È.j.
M H M P-O37091 /2003/0ZP NI/E IA/O44-2/Žá

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: KOLBEN BUSINESS PARK, Kolbenova ul., Praha 9 - Vysoèany

Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 10.6, kategorie II, pøíloha È. 1
Prùmyslové zóny a obchodní zóny vèetnì nákupních støedisek o celkové výmìøe nad
3 000 m2 ; areály parkoviš• nebo garáží se zastavìnou plochou nad 1 000 m2.

Kapacita (rozsah) zámìru: Pøedmìtem oznámení je návrh na vybudování
polyfunkèního administrativnì obchodního centra vareálu bývalého prùmyslového
podniku ÈKD Elektrotechnika. Zájmové území je vymezeno ze západu, jihozápadu a
jihu stávající ulièní sítí (námìstí OSN, ul. Kolbenova), ze severu železnièní tratí ÈD
Praha-Vysoèany - Lysá nad Labem a z východu areálem ÈKD Slévárny.
Celková plocha pozemku ve vlastnictví investora je 55 601 m2, celková výmìra
funkèní plochy dotèená zámìrem èiní 23 405 m2. Je navrhována rekonstrukce 3
zachovalých budov (tzv. Stará Mechanika - objekt A, objekt pùvodní administrativy a
sociálního zázemí - rozdìlen na objekt B a C) na kanceláøské a komerèní prostory
(maloobchod, drobné služby, restaurace) a dostavba nezbytného poètu parkovacích
míst (441 stání). Parkovací plochy budou umístìny v úrovni terénu (395 stání) a
v suterénu objektu (46 stání). Parkovací místa v úrovni terénu budou vybudována
jednak jako provizorní stání (315 stání) za objekty B, C a podél objektu A (na
štìrkové drti), jednak jako definitivní parkovací stání podél budovy A (80 stání).

Charakter zámìru: Jedná se o rekonstrukci objektù bývalého prùmyslového podniku
ÈKD Elektrotechnika na polyfunkèní administrativnì obchodní komplex s doplòujícími
veøejnými službami.
Zámìr je navrhován na pozemky urèené schváleným ÚP HMP pro funkce SVO -
smíšené obchodu a služeb, dále doplòkovì pro funkci IZ - izolaèní zeleò a SVM -
smíšené mìstského typu.
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Vysoèany

Umístìní: kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Zahájení: II. pololetí r. 2003

Ukonèení: r. 2004

Oznamovatel: POl YGON BC spol. s r.o., Na Žertvách 2247/29, 18000 Praha 8
IÈO: 26135124

Souhrnné vypoøádání pøipomínek:

Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:
. hlavní mìsto Praha
. mìstská èást Praha 9
. Ministerstvo zdravotnictví
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
. Èeská inspekce životního prostøedí, Oblastní inspektorát Praha
. odbor výstavby Magistrátu hlavního mìsta Prahy
. odbor životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy

Požadavek podrobit zámìr dalšímu posuzování podle zákona È. 100/2001 Sb. byl
doporuèen ve vyjádøení hl. m. Prahy.

Veøejnost se k danému oznámení nevyjádøila

Jednotlivá vyjádøení obsahují následující pøipomínky a podmínky k realizaci stavby:

Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) v závìru vyjádøení doporuèuje, s ohledem na
pøipomínky, podrobit zámìr dalšímu posouzení podle zákona è.100/2001 Sb.
HMP se jedná pøedevším o následující skuteènosti:
Z hlediska souladu s ÚP HMP:

. Zámìr je v souladu s ÚP HMP.

. Zámìr je nutno koordinovat s urbanistickou studií Vysoèany (dále jen US

Vysoèany).
. Lze akceptovat obslužnou komunikaci podél východní strany objektu A.
. Zvážit, zda by nebylo možné umístit více parkovacích míst v podzemních

garážích budovy A.
. Odstranit provizorní parkovací stání pøi dostavbì zbývající èásti areálu.
. Definitnivní parkovací stání podél západní strany objektu A je doporuèeno

èlenit zelení.

Z hlediska mìstské zelenì:
. Lze akceptovat, že na základì dendrologického prùzkumu je navrženo

odstranìní veškeré vegetace pøi její náhradì novými vegetaèními úpravami.
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V území dochází ke zvýšení podílu zelenì oproti souèasnému stavu, ale
navrhovaný podíl zelenì (cca 13%) je znaènì nižší než v konceptu US
Vysoèany (návrh na 40%) a není doloženo, jak bude zajištìno naplnìní
koeficientu zelenì v celé funkèní ploše SVO.

.

Z hlediska ochrany ovzduší:
. Rozptylová studie je zpracována podle metodiky SYMOS 99 a zabývá se

pøíspìvkem emisí z automobilového provozu a z vytápìní navrhované
zástavby k imisním zátìžím v daném území.

. Pøi zpracování rozptylové studie v dokumentaci EIA nebo v navazujících
stupních projektové pøípravy vyhodnotit dopad emisí z provozu navrhované
zástavby pøi zohlednìní celkového imisního zatížení území, vèetnì pøenosu
emisí ze stacionárních a mobilních zdrojù z okolí a pøenosu zneèištìní ze
sousedních území.

Z hlediska akustického:
. Akustická studie je nedostateèná. Pøi posuzování zámìru je tøeba vzít

v úvahu i další pøípadné zdroje hluku v rámci celého areálu a posouzení
zpracovat ve variantách.

. Provést výpoèet rozložení hlukové zátìže pro jednotlivé etapy výstavby
(stavební práce, zemní práce apod.), podle objemu prací odbornì stanovit
jejich poèet a èasové vytížení a posoudit jejich možné imisní pøekroèení u
nejbližší obytné zástavby po dobu 7 až 21 hodin v souladu s naøízením vlády
è.502/2000 Sb.

Z hlediska geologického:
. Realizovat v dalším stupni projektové dokumentace podrobný prùzkum

radonového rizika.

Z hlediska zásobování teplem:
. Provìøit možnost napojení rekonstruovaných objektù na soustavu

centrálního zdroje tepla (CZT) vzhledem k výskytu tepelných sítí soustavy
CZT v ekonomickém dosahu navrhovaného víceúèelového centra.

Z hlediska dopravy
. Øešení dopravní obsluhy lokality dle pøedloženého návrhu a dle návrhu US

Vysoèany se vzájemnì zèásti liší, návrh využití pøedmìtné lokality je tøeba
s touto US koordinovat.

. Doložit bilanèní výpoèet potøeb dopravy v klidu.

. Doložit jakým zpùsobem bude trvale zajištìn definitivní poèet stání pro
potøeby navrhovaných funkcí.

. Provìøit možnost zvìtšení kapacity parkovacích podlaží pod objekty.

. Obrátkovost parkovacích stání pro obchodní funkci je považována za
nízkou.

. Potvrdit hodnoty automobilového zatížení komunikaèní sítì pro všechny
èasové horizonty Ústavem dopravního inženýrství (dále jen ÚDI).

Mìstská èást Praha 9 navrhuje, aby vzhledem ke skuteènosti, že nejsou v souèasné
dobì pøipraveny na pøestavbu mnohé plochy po bývalém ÈKD a posuzovaná
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výstavba je jen I.etapou plánované výstavby v pøedmìtném území, bylo upuštìno od
dalšího pokraèování procesu EIA. Podmínkou je ale snížení množství nevhodných
provizorních parkovacích stání na štìrkových parkovištích (pøièemž tento typ
parkoviš• mùže být schválen na dobu doèasnou). Pro další etapy rozvoje areálu je
proces EIA v plném rozsahu nezbytný.

Vzhledem k nepøíznivé imisní situaci v území MÈ nesouhlasí se zavádìním
nových plynových kotelen a požaduje napojení areálu na CZT.

Dále je upozornìno na problematiku nakládání s deš•ovými vodami ze
štìrkových parkoviš• a problematiku sanace kontaminovaných podzemních vod,
nakládání s kontaminovanou zeminou a stavební sutí. Je uplatnìn požadavek na
provedení ekologického auditu.

V další èásti výstavby musí být doøešena problematika staré ekologické
zátìže. Provádìné stavební práce nesmí omezit sanaèní práce.

K problematice dopravy bylo uvedeno, že není zcela zøejmé, zda provedená
hodnocení v pøedloženém oznámení zahrnují i dopravní zátìže, vyplývající
z celkového øešení zástavby "Velkého rozvojového území Vysoèany", jejíž realizace
bude probíhat pøed rokem 2010. Lze oèekávat pøekroèení limitù škodlivin v ovzduší i
hlukové zátìže, a proto je nutné zamezit pronikání prachu a hluku do pøilehlých
obytných prostor. Tato otázka musí být doøešena v rámci dokumentace pro stavební
øízení.

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 sdìluje, že hluková studie
v pøedloženém oznámení posuzuje hluk z dopravy, stacionárních zdrojù a ze
stavební èinnosti. Vypoètené hodnoty prokazují, že realizací zámìru nedojde
k výraznému ovlivnìní stávající ani budoucí akustické situace u nejbližší bytové

zástavby.
Z hodnocení hluku ze stavební èinnosti vyplývá, že nebude docházet

k pøekroèení pøípustných úrovní hluku.
Orgán ochrany veøejného zdraví dále konstatuje, že ze závìrù pøedložené

rozptylové studie vyplývá, že realizací projektovaného zámìru také nedojde
k významnému navýšení vybraných emisních parametrù.

Po zhodnocení souladu pøedloženého návrhu s požadavky zákona è.258/2000
Sb., o ochranì veøejného zdraví a zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, nemá
orgán ochrany veøejného zdraví k pøedloženému návrhu zásadních pøipomínek a
nepovažuje za nutné projednávat zámìr dle zákona è.1 00/2001 Sb.

Odbor výstavby - oddìlení vodohospodáøské Magistrátu hlavního mìsta Prahy
ve vyjádøení k oznámení upozornil, že možnosti vsaku do terénu je nutno ovìøit
hydrogeologickým posudkem.

Dále sdìlil, že pøi zpracování další projektové dokumentace je nutno se obrátit
na správce veøejné kanalizace a vodovodu a zpracovatele Generelu odvodnìní hl. m.
Prahy (Pražská vodohospodáøská spoleènost a.s., Cihelná 4, Praha 1) se žádostí o

poskytnutí podkladù.



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

. Kapitolu, zabývající se problematikou odpadù, zhodnotil jako pøehlednì a
podrobnì zpracovanou. Upozornil, že v zájmové lokalitì byla zjištìna
kontaminace zemin a podzemní vody. Sanace území je øešena samostatným
projektem firmou Ekosystém s.r.o. ve spolupráci s Fondem národního majetku
(dále jen FNM). S pøípadnými kontaminovanými zeminami v prùbìhu výstavby
je nutno nakládat jako s nebezpeèným odpadem.
Orgán odpadového hospodáøství upozornil, že vyhláška è.15/1998 Sb. HMP,
byla zrušena a nahrazena vyhláškou è. 24/2001 Sb. HMP, kterou se stanoví
systém shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování
komunálních odpadù vznikajících na území hl.m.Prahy a systém nakládání se
stavební odpadem (vyhláška o odpadech). Z hlediska nakládání s odpady je
pøedložené oznámení dostateèné a nepožaduje se pokraèovat dalšími stupni
procesu EIA.

. Orgán ochrany ovzduší uvedl, že bìhem vlastních stavebních prací by nemìlo
docházet k výraznému ovlivnìní kvality ovzduší. Nebudou budovány základy
budov ani podzemní garáže, zemní práce se omezí na odtìžení podkladové
vrstvy pøi realizaci parkovacích stání v úrovni terénu.

Dále orgán ochrany ovzduší upozornil na nesoulad ve stávajících
hodnotách roèních imisních koncentrací NO2 v území a vypoèítaných imisních
koncentrací v pøedloženém oznámení od dopravního zatížení na okolních
komunikacích. výpoèty zneèištìní ovzduší dopravou v parametru NO2
považoval za podhodnocené a necharakterizující danou lokalitu. Na základì
dalších podkladù, propoètù a srovnání konstatoval, že s vysokou
pravdìpodobností jak v roce uvedení centra do provozu, tak v referenèním
roce 2010, nebudou v prostoru námìstí OSN a jeho okolí pøekraèovány imisní
limity NO2 i s pøihlédnutím k pøitížení z posuzované stavby. Koncentrace
škodlivin však budou na úrovni, blížící se limitním hodnotám.

Vzhledem k výše uvedeným skuteènostem byl uplatnìn, jako
pøipomínka zásadního charakteru, nesouhlas s navrhovaným zpùsobem
vytápìní posuzovaného komplexu (plynové kotelny). Navrhovaný zpùsob
vytápìní je nesystémové øešení, které není v souladu s § 3 odst. 8 zákona
è.86/2002 Sb., o ochranì ovzduší (preference vytápìní objektù ze systémù
CZT). Tento systém je do oblasti Vysoèan pøiveden a pokrytí potøebného
výkonu v plné výši by nemìlo být problémem.

Závìrem orgán ochrany ovzduší konstatoval, že v procesu EIA
nepožaduje dále pokraèovat.

. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny je návrh zmìny využívání daného
prostoru považován za pøínosný, umožòující vìtší uplatnìní rùzných forem
zelenì. Z pøedloženého oznámení nelze ovìøit formální soulad posuzovaného
zámìru v oblasti koeficientu zelenì (dále jen KZ) s øešením navrhovaným
v rámci US Vysoèany. Lze však pøedpokládat, že KZ tohoto investièního
zámìru je hluboko pod hodnotou, uvádìnou v pøedmìtné US. Vzhledem
k výše uvedenému je úèelné doložit výpoèet KZ podle standardnì používané
metodiky a deklarovat celkový finální stav území, tj. i s dostavbou jádra
daného prostoru. V procesu EIA pro tuto etapu výstavby se nepožaduje
pokraèovat.

. Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu, lesù a lesního hospodáøství
a myslivosti není k posuzovanému zámìru žádných pøipomínek.
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Z hlediska nakládání s chemickými látkami a pøípravky nebyly uplatnìny
zásadní pøipomínky. Je upozornìno na povinnosti pøi nakládání
s nebezpeènými chemickými látkami èi pøípravky, vykazujícími jednu nebo
více nebezpeèných vlastností ve smyslu § 10 odst. 2 zákona è.157/1998 Sb.,
o chemických látkách a chemických pøípravcích.

.

Èeská inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha (dále jen ÈIŽP
- 01 Praha) nemìla k pøedloženému oznámení z hlediska ochrany ovzduší podstatné

pøipomínky.
Z hlediska odpadového hospodáøství upozornila na nutnou koordinaci a

spolupráci v dobì výstavby se specializovanou firmou provádìjící sanaci staré
zátìže tak, aby bylo zajištìno øádné zneškodnìní kontaminovaných látek ze starých
zátìží.

Z hlediska ochrany vod bylo sdìleno, že ke zpùsobu nakládání s odpadními a
deš•ovými vodami není pøipomínek. Je uplatnìn požadavek na zhodnocení
rizikovosti sanaèních prací, které v souèasné dobì na lokalitì probíhají, a to
z pohledu sanace nesaturované zóny, stavebních konstrukcí a podzemních vod.

Z oblasti ochrany pøírody byly uplatnìny pøipomínky k pøíloze è.11
"Vizualizace" pøedloženého oznámení. Tato pøíloha dává zkreslující názor na lokalitu.
Zeleò znázornìná severnì od zájmového území je zakreslena i v místech, které jsou
již zastavìny (území nerušící výroby dle ÚP HMP), území východnì od budovy A je
rovnìž zastavìno a tramvajový pás není zatravnìn.

V závìru vyjádøení ÈIŽP - 01 Praha požaduje, aby byly respektovány
pøipomínky z oblasti odpadového hospodáøství, ochrany vody i ochrany pøírody.

Pøíslušný úøad prostudoval obdržená vyjádøení a uplatnìné pøipomínky konzultoval
se zástupci oznamovatele a investora, zpracovatelem oznámení EIA, projektantem,
dotèenými správními úøady a MÈ Praha 9.
Jednání se zabývala pøedevším pøipomínkami, které mají pøímou souvislost
s hodnocením vlivù stavby na životní prostøedí.

K jednotlivým pøipomínkám pøíslušný úøad uvádí následující

Problematika dopravy:
Pøipomínky z této oblasti byly uvedeny ve vyjádøení HMP a MÈ Praha 9

Byl doplnìn výpoèet dopravy v klidu, který prokázal, že pro navrhovaný rozsah
funkèních ploch je poèet 441 stání odpovídající požadavkùm vyhlášky è.26/1999
Sb. HMP a nejsou navrhována žádná parkovací stání navíc.

Dle sdìlení investora jsou parkovací stání na štìrkové drti navrhována jako
provizorní a pøi další dostavbì areálu je poèítáno s tím, že tato parkovací stání budou
odstranìna a vybudována pod objekty buï jako podzemní nebo na volné ploše pod

objekty.

Zpracovatel dopravní problematiky v projektu pro územní øízení vysvìtlil, že
obrátkovost pro obchodní funkci o hodnotì 1,5 byla zvolena s ohledem na funkci,
velikost a charakter obchodních ploch a byla stanovena s použitím obvyklé metodiky
dopravnì inženýrských výpoètù. V posuzovaném areálu nebudou umís•ovány
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jedná flexibilníobrátkovost ale osevelkoprodejny s velkými nároky na
maloobchodní plochy omezené velikosti

Vliv posuzovaného investièního zámìru na dopravu v jeho okolí byl posouzen sekcí
dopravního plánování Ústavu dopravního inženýrství hl.m. Prahy (dále jen ÚDI)
vyjádøením è.j. 130/126/03-Ma ze dne 27.1.2003.
Z výše uvedeného vyjádøení vyplývá:

. Navrhovaný poèet jízd automobilù, vyvolaný provozem areálu lze považovat
za pøimìøený s ohledem na velikosti ploch jednotlivých aktivit, umístìní areálu
ve mìstì, vazbu na prostøedky mìstské hromadné dopravy a zkušeností
z provozu obdobných zaøízení.

. Dopravní napojení areálu na ètyøpruhovou, smìrovì dìlenou Kolbenovu ulici
je navrhováno ve dvou bodech. Východní napojení vstøícnì proti ul.
Poštovské, èímž vzniká ze stávající tøíramenné køižovatky køižovatka
ètyøramenná, poskytující dopravní napojení areálu do všech smìrù. Zvýšení
automobilového provozu oproti souèasnému stavu o 900 jízd/den
pravdìpodobnì nezpùsobí v uvedené køižovatce významné dopravní

problémy.
Západní napojení areálu vytváøí s Kolbenovou ulicí novou, neúplnou
tøíramennou køižovatku, umožòující pøíjezd i odjezd prostøednictvím severní
vozovky Kolbenovy ulice (pouze malými oblouky). Ani na této køižovatce, kde
se poèítá s pøitížením cca 600 vozidel/den nelze oèekávat významné dopravní

problémy.
. Provozem areálu zpùsobené pøitížení dopravy je z hlediska intenzit

automobilové dopravy (po dotèené èásti Kolbenovy ul. projíždí cca 17 000
vozidel/24 hodin prùmìrného pracovního dne) a kapacity dané komunikace
možno považovat za nepodstatné.

. Intenzita automobilové dopravy na Kolbenovì ul. bude v závislosti na
postupné výstavbì nadøazené komunikaèní sítì (Vysoèanská radiála)
stagnovat èi dokonce mírnì klesat.

. Navržené øešení dopravního napojení posuzovaného areálu na veøejnou
komunikaèní sí• je z hlediska automobilového provozu a jeho bezpeènosti
pøijatelné a je možné ho realizovat.

Zpracovatel oznámení vysvìtlil, že pro r. 2003 jako výchozí posuzovaný stav
v oznámení byly pøevzaty údaje ÚDI z roku 2002 s tím, že nárùst dopravy o cca 2%
v roce 2003 neovlivní výsledky hodnocení z hlediska vlivù na životní prostøedí.

Dále byly v oznámení používány hodnoty z dopravní studie, kterou firma DHV
zpracovávala pro potøeby rozvoje MÈ Praha 9, vycházející z prognóz vývoje dopravy
na území MÈ Praha 9. Lze konstatovat, že pokud pøedpokládané intenzity dopravní
zátìže pro èasový horizont roku 2010 v oznámení jsou na nìkterých komunikacích
vyšší oproti údajùm ÚDI, jsou pak výpoèty environmentálních charakteristik
zneèištìní ovzduší a hluku tzv. na stranì bezpeènosti. Dopravní intenzity pro rok
2010 na ul. Kolbenovì (17 000 OA bez dopravy vyvolané zámìrem) byly dle
vyjádøení k oznámení stanoveny nižší oproti údajùm ÚDI, ale rozdíl by nemìl být
znaèný vzhledem ke skuteènosti, že stávající zatížení této komunikace je na úrovni
17 000 vozidel a v budoucnu lze oèekávat spíše jeho pokles (viz vyjádøení ÚDI è.j.
130/126/03-Ma ze dne 27.1.2003).
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Problematika staré ekoloQické zátìže:
Pøipomínky byly uplatnìny ve vyjádøení MÈ Praha 9, ÈIŽP 01 Praha a OŽP MHMP.

Oznamovatel pøedložil zápis 17. kontrolního dne prùbìhu sanaèních prací
POl YGON BC s.r.o. ze dne 3.6.2003, na kterém byla projednána Závìreèná zpráva
z prùzkumu zneèištìní horninového prostøedí (è.v.089/00/13/1000) a Metodická
zmìna è.3 "Rozsah projektovaných sanaèních prací" (è.v. 089/00/14/1000) vareálu
spoleènosti Polygon s.r.o. v Praze 9 pro pøeklenovací období od ledna 2003.
Zástupce ÈIŽP 01 Praha na tomto kontrolním dnu uvedl, že ÈIŽP obdržela žádost
nabyvatele o obnovu správního øízení ve vìci vydání nového Rozhodnutí o
nápravných opatøeních vzhledem ke skuteènosti zmìny využití území. Tuto novou
skuteènost je tøeba v øízení o sanaci území vzít v úvahu, protože doposud bylo území
sanováno jako území prùmyslové výroby. Bylo konstatováno, že požadované nové
rozhodnutí o nápravných opatøeních musí zohlednit vliv navrhovaných postupù
sanace a stavby na životní prostøedí obyvatel v okolní zástavbì. Právì Metodická
zmìna projektu è.3 reaguje na zmìnu situace v daném území. Finanèní prostøedky
na sanaci podzemní vody a nakládání se vznikajícími odpady jsou touto zmìnou

zajištìny.
Orgány ÈIŽP 01 Praha, MŽP a odborné supervize sanace vyjádøili požadavek na
sledování možného úniku zneèištìní ze sanované lokality, pøedevším rizika
eventuálního výskytu volné fáze ropných uhlovodíkù na hladinì podzemní vody
v základové pùdì pod okolními stavbami (obytné domy v Kolbenovì ulici
v sousedství s areálem Polygonu BC).

Zástupce oznamovatele a investora uvedl, že jeho snahou bude pøi pøípravì stavby
zabezpeèit koordinaci sanaèních prací, projektové pøípravy stavby a výstavby
posuzovaného areálu.

Problematika ovzduší:
Pøipomínky byly uplatnìny ve vyjádøení HMP, MÈ Praha 9 a OŽP MHMP

Pøíslušný úøad seznámil investora s požadavkem na zpùsob vytápìní z CZT, což
zástupce investora po delší diskuzi akceptoval a pøislíbil, že zahájí pøíslušná jednání
s dodavatelem tepla Pražskou teplárenskou a.s.

Zpracovatel oznámení vysvìtlil, že rozptylová studie byla zpracována dle metodiky
SYMOS 1999 se zohlednìním stávajícího imisního pozadí dle modelu ATEM a
monitorovací stanice Vysoèany. Pøipomnìl, že model ATEM zohledòuje všechny
zdroje zneèiš•ování ovzduší na území HMP, vèetnì pøenosù ze zdrojù
mimopražských. Lze tedy konstatovat, že bylo vyhodnoceno celkové imisní zatížení
území.

Problematika hluku:
Pøipomínky byly uplatnìny ve vyjádøení HMP a MÈ Praha 9

Zpracovatel oznámení konstatoval, že modelový výpoèet hlukové zátìže byl
proveden pro denní i noèní dobu pro èasové horizonty r.2003 a 2010 v jednotlivých
referenèních výpoètových bodech, a to pro dopravu, stacionární zdroje a jejich
souèet. Stacionární zdroje byly pøitom do výpoètu zahrnuty bez tlumení, což
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reprezentuje nejhorší možný stav. Pøi návrhu a provozu konkrétních zaøízení bude
realizován vhodný zpùsob tlumení, který zajistí bezpeèné dodržení pøípustných
úrovní akustického tlaku.
Souèástí hlukové studie bylo rovnìž orientaèní zhodnocení hluku v dobì výstavby,
detailní hluková studie bude souèástí dokumentace pro stavební povolení.
V závìru hlukové studie se uvádí, že zájmové území v okolí komunikace Kolbenova
je výraznì zatížené hlukem, pøedevším z provozu automobilové, tramvajové a
autobusové dopravy.
Výstavbou posuzovaného zámìru dojde k nárùstu hlukové zátìže, vùèi stávající
zátìži se jedná o nevýrazný, prakticky nezmìøitelný nárùst.

Výrazná stávající hluková zátìž je z hlediska hodnocení vlivù na životní prostøedí
významnou daností. Z tohoto dùvodu se pøíslušný orgán obrátil na orgán ochrany
veøejného zdraví a s tímto orgánem prodiskutoval problematiku hlukové zátìže
v území. Z této diskuze vyplynulo, že navýšení hlukové zátìže z provozu
posuzovaného areálu je hodnoceno jako nevýznamné (max. o 0,6 dB(A))
V nìkterých referenèních bodech dochází i ke snížení hlukové zátìže (max. o 1,3
dB(A)). Absolutní hodnota navýšení není na takové výši, aby bylo možno vyžadovat
návrh protihlukových opatøení pro odstranìní stávající úrovnì hlukové zátìže. Orgán
ochrany veøejného zdraví rovnìž považuje nový návrh využití území z hlediska
hlukové zátìže za pøijatelnìjší oproti pùvodnímu prùmyslovému využití, a proto ve
svém vyjádøení k oznámení neuplatnil požadavek na návrh protihlukových opatøení.

Ostatní

Dle sdìlení investora je studie návrhu dostavby areálu (navazující etapy výstavby,
které nejsou v souèasné dobì pøedmìtem hodnocení) konzultována s MHMP - sekcí
Útvar rozvoje hl.m.Prahy tak, aby byla zajištìna koordinace návrhu celkové dostavby
s US Vysoèany.

Zástupce oznamovatele uvedl, že návrh dopravní obslužnosti areálu sice vykazuje
urèité rozdíly oproti návrhu US Vysoèany, ale pro jednotlivé orgány se jeví
akceptovatelným (napø. pro MÈ Prahu 9).

Zpracovatel oznámení dále sdìlil, že koneèný návrh zástavby areálu poèítá
s navýšením KZ cca na 30% (pøi koeficientu podlažních ploch 1,8) a øešení je
diskutováno se zástupci MHMP-SÚRM.

K pøípadné možnosti kontaminace z provozu na povrchových parkovištích na
štìrkové drti zpracovatel oznámení uvedl, že se jeví pøi kvalitì souèasných
automobilù velmi nepravdìpodobnou. V pøípadì, že by k takové situaci došlo,
jednalo by se o kontaminaci malého rozsahu. Do provozního øádu parkovištì a
havarijních øádù musí být zakotvena povinnost, že v pøípadì úniku ropných látek na
plochu provizorního parkovištì je neprodlenì nutné zajistít odtìžení kontaminované
drti a její bezpeèné odstranìní v souladu se zákonem o odpadech.

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp@cityofprague.cz
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Závìr:

Zámìr "KOLBEN BUSINESS PARK, Kolbenova ul., Praha 9 - Vysoèany" naplòuje

dikci bodu 10.6, 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.

Na základì provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru
zámìr

že

"KOLBEN BUSINESS PARK, Kolbenova ul., Praha 9 - Vysoèany"

nebude posuzován
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:

. Navrhnout vytápìní areálu z CZT.

. Provizorní parkovací stání na štìrkové drti (315 stání) realizovat pouze jako
doèasná, s tím že v koneèném návrhu dostavby areálu budou odstranìna a
pøemístìna pod objekty. V pøípadì, že by nedošlo k dostavbì areálu, je rovnìž
nutné tato stání zrušit a vyøešit nároky dopravy v klidu definitivním zpùsobem.

. Koordinovat projektovou pøípravu stavby se sanaèními pracemi pro odstranìní
staré zátìže, probíhajícími na daném území.

. Stavební práce realizovat tak, aby bylo možné ukonèení sanace daného
území a bylo prokázáno splnìní pøíslušného rozhodnutí ÈIŽP o nápravných

opatøeních.
. Zajistit odborný dohled pro ovìøení kvality odtìžovaných zemin a stavební

suti. V pøípadì zjištìní kontaminace zajistit tøídìní tìžených materiálù a jejich
odstranìní odpovídajícím zpùsobem v závislosti na obsahu zneèiš•ujících
látek.

. Zpracovat podrobnou hlukovou studii pro fázi výstavby i provozu a prokázat,
že budou dodrženy limity Naøízení vlády è.502/2000 Sb., o ochranì zdraví
pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací vèetnì návrhu pøíslušných
protihlukových opatøení.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy, ani
pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù. (::~1-~//

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

;Vlaglstrát nI. m. Prah~
Jdbor životnlho pro8tfedl
,1ariánské nám" 2
".",h... -1 tel
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vyjádøení odboru životního prostøedí MHMP
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Vìc: Vyjádøení hlavního mìsta Prahy k oznámení zámìru ..KOLBEN BUSINESS PABK1
Kolbenova ul.. Praha 9 - Vvsoèanv" podle zákona è. 100/2001 Sb.. o posuzování
vlivù na žívotní 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. Pøedmìtem
zámìru je rekonstrukce objektù bývalého ÈKD Elektronika na polyfunkèní administrativnì
obchodní centrl}m. Areál je situován uvnitø mìstské zástavby, mezi ulicí Kolbenova,
železnièní tratí Ceských drah Praha .. Vysoèany - Lysá nad Labem a areálem ÈKD Slévárny
v Praze 9 - Vysoèany. Po demolici a sanaci stávající zástavbu tvoøí dva velké vícepodlažní
objekty - na východì tzv. Stará mechanika (objekt A) a budova administrativy na jihu, Která
byla rozdìlena na dva samostatné objekty (8 a C). Objekty A, 8, C nejsou v souèasné dobì
využívány a jsou urèeny ke kompletní rekonstrukci. Celková zastavìná plocha zámìru bude
èinit pøibližnì 5 510m2, celková podlažní plocha nadzemních podlaží bude zhruba 28 080
m2, z této plochy bude cca 3500 m2 urèeno pro obchod a služby v pøízemí budov A, 8 a C.
Vareálu bude vybudováno celkem 441 parkovacích stání, z nichž 46 bude umístìnu
v suterénu budovy A.

Vyjádøení SÚRM MHMP k oznámení podle pøílohy è. 3 k zákonu 100/2001 Sb. ..KOLBEN
BUSINESS PARK. Kolbenova ul.. Praha 9 - Vysoèany"

Z hlediska souladu s územním plánem (dále jen ÚPn)
. Umístìní zámìru

- zámìr je v souladu ÚPn hl. m. Prahy,
- upozoròujeme, že se v souèasné dobì projednává urbanistická studie

Vysoèany (dále jen US Vysoèany), a že zámìr je nutné s touto studií
koordinovat

- obslužnou komunikaci podél východní strany objektu A lze akceptovat
- doporuèujeme zvážit, zda by nebylo možné umístit více parkovacích míst

v garážích budovy A, definitivní parkovací stání podél západní strany objektu A
doporuèujeme èlenit zelení

- pøedpokládáme, že provizorni parkovací stání (vyznaèena šedì) budou
pøi dostavbì areálu odstranìna

Mariánské námìstí 2, 11001 Praha 1
tel.: +420-236001 111, fax: +420'-236007048

e- mail: praha@cityofprague.cz



Z hlediska mìstské zelenì
. Úpravy vegetace

- akceptujeme, že na základì dendrologického prùzkumu je navrženo
odstranìní veškeré vegetace, v dokumentaci je navržena její náhrada novými

sadovnickými úpravami

. Celkový podíl zelenì v území
- s ohledem na skuteènost, že pro funkèní plochu SVO - smíšená území

obchodu a služeb - není stanovena v platném ÚPn míra využití území, nelze
požadovat minimální podíl zelenì v souladu s ÚPn, na základì
Architektonické situace 1: 500 je patrné, že v území dojde k zásadnímu
zvýšení podílu zelenì, stromy v pøedzahrádkách se dostávají do ulièních
prostorù, plošné sadové úpravy vytvárejí zelené vnitrobloky v pøímé vazbì na

objekty
- i pøes tato pozitiva celkový podíl zelenì v území pøedloženém k posouzení

v rámci oznámení (na základì našeho dopoèítání) èiní cca 13 %, tuto hodnotu
považujeme pøi transformaci území za nedostateènou i vzhledem
ke skuteènosti, že se zde èásteènì poèítá s bytovou funkcí

- upozoròujeme, že v konceptu US Vysoèany se v zájmovém území požaduje
40% podíl zelenì, tzn. trojnásobné navýšení oproti tomu, co dokládá
oznámení

- vzhledem ke skuteènosti, že zámìr investora zaujímá cca 50 % celé funkèní
plochy a na zbývající èást území není doložen, nelze jej považovat
za zavazující a zajiš•ující pokrytí požadovaného podílu zelenì

Z hlediska ochrany ovzduši
. Rozptylová studie

- je zpracována podle metodiky SYMOS 99 a zabývá se pouze pøíspìvkem
emisí z automobilového provozu a z vytápìní navrhované zástavby k imisním
zátìžím v daném území; upozoròujeme, že v tomto smyslu je nutné opravit
názvy pøíslušných grafických pøíloh a nìkterých tabulek

- pøi zpracování rozptylové studie pro dokumentaci EIA, nebo v navazujících
stupních projektové pøípravy, bude nutno vyhodnotit dopad emisí z provozu
navrhované zástavby a vyhodnotit celkové imísní zatížení území, vèetnì
pøenosu emisí ze stacionárních a mobilních zdroju z okolí a pøenosu
zneèištìní ze sousedních území

Z akustického hlediska
. Akustická studie

- konstatujeme, že pøedložené materiály jsou nedostateèné
- pøi posuzování zámìru je tøeba vzít v úvahu i další pøípadné zdroje hluku

v rámci celého areálu (ostatní provoz jak stacionárních zdrojú, tak i dopravy)
a posouzení zpracovat ve variantách, kde bude pro všechny varianty seètend
koneèná hluková imise ze všech zdrojù hluku u nejbližší obytné zástavby
(pøípadnì u zvláštì chránených budov se zdravotní funkcí); výsledná hluková
imise je dána fyzikálními zákony (sèítání hlukové energie) a není možné
provést hodnocení vlivu na nejbližší obytnou zástavbu pouze z díléí èásti
hlukovych zdrojù, nebo• pøi parciálním výpoètu hlukového vlivu lze totiž
pøedpokládat, že dílèí èásti hlukových zdrojù budou samostatnì vyhovovat
hlukovým limitùm dle naøízení vlády è. 502/2000 Sb., ale v souètu všech
zdrojù bude limit pøekroèen

- u vlivu hluku z období výstavby je tøeba provést výpoèet rozložení hluku
v jednotlivých etapách výstavby (napø. stavební práce, zemní práce apod.)
podle objemu prací odbornì stanovit jejich poèet a èasové vytížení a posoudit
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jejich možné imisní pøekroèení u nejbližší obytné zástavby pro dobu 7 až 21
hod v souladu s naøízením vlády è 502/2000 Sb

Z geologického hlediska
. Radonový index pozemku

- realizovat podrobný prùzkum v dalším stupni projektové dokumentace

Z hlediska zásobováni teplem

. Využití centrálních zdrojù tepla
- upozoròujeme na § 3 odstavec 8 zákona è. 86/2002 o ochranì ovzduší, kde je

uložena právnickým a fyzickým osobám povinnost, je-Ii to pro nì technicky
možné a ekonomicky pøijatelné, u nových a rekonstruovaných staveb využít
centrálních zdrojù tepla

- vzhledem k výskytu tepelných sítí soustavy CZT v ekonomickém dosahu
navrhovaného víceúèelového centra je nutno v souladu se zákonem o
ochranì ovzduší provìøit možnost napojení rekonstruovaných objektù na
soustavu CZT

Z hlediska dopravy
. Umístìní zámìru

- upozoròujeme, že øešení dopravní obsluhy lokality dle pøedloženého návrhu
a dle návrhu US Vysoèany se vzájemnì zèásti liší, návrh využití pøedmìtné
lokality je tøeba s touto US koordinovat

- v druhém odstavci na str. 16 dokumentace je uvedeno, že ÚPn pøedpokládá
k r. 2010 ukonèit doposud nezahájenou výstavbu "Vysoèanské radiály",
upøesòujeme, že platný ÚPn hl. m. Prahy pøedpokládá k r. 2010 zprovoznìní
pouze východní èásti "Vysoèanské radiály" v úseku Kbelská - silnièní okruh

Parkovací stání
- v oznámení je uveden návrh parkování ve vazbì na rekonstruované objekty,

navržený poèet parkovacích míst je tøeba doplnit o bilanèní výpoèet potøeb
dopravy v klidu

- na str. 20 odst. 2 je uvedeno, že "parkovací potøeby areálu víceúèelového
centra jsou øešeny podzemní garáží pod budovou A a doèasným otevøeným
parkovištìm uvnitø areálu"; v hromadné garáži pod objektem A je však
umístìno pouze 46 stání, 395 stání je na povrchovém parkovišti, pøièemž 315
povrchových stání má být pouze provizorních, z uvedeného dùvodu je tøeba
doøešit, jakým zpùsobem bude trvale zajištìn definitivní poèet stání
pro potøeby navrhovaných funkcí

- zároveò doporuèujeme provìøit možnost zvìtšení kapacity parkovacích

podlaží pod objekty
- pøedpokládanou obrátkovost parkovacích stání pro obchodní funkci

pokládáme za nízkou (viz tab. 834 na str 40 oznámení)

. Požadujeme upøesnit
- v tab. 83 na str. 16 oznámení jsou uvedeny hodnoty intenzit vybraných úsekù

komunikaèní sítì dle prùzkumù Ústavu dopravního inženýrství (dále jen UDI)
v roce 2002 nikoliv v roce 2003, jak je uvedeno v textu (viz porovnání
s pøílohou 6 oznámení)

- MHMP-SURM nemá k dispozici údaje zatížení komunikaèní sítì pro r. 2003;
vzhledem k tomu, že v tabulkách s uvedenými intenzitami dopravy pro r. 2003
se vycházelo zèásti z údajù UDI, zèásti z údajù DHV CR zpracovaných
pro MÈ Praha 9 je tøeba. aby výsledné v oznámení použité hodnoty
automobilového zatížení UDI potvrdil

3



v textu pøed tabulkou B8 je uvedeno, že hodnoty zatížení v ní uvedené jsou
bez víceúèelového centra a za touto tabulkou je naopak uvedeno, že zahrnuje
hodnoty s víceúèelovým centrem; tuto výrokovou nejednoznaènost je tøeba

odstranit
doložené údaje pøedpokládaného výhledového zatížení komunikaèní sítì
(r. 2010) v okolí nám. OSN vèetnì ulice Ke Klíèovu se liší od údaju, které
máme pro tento èasový horizont pro pøedmìtné úseky komunikací k dispozici
(hodnoty zatížení pro r. 2010 uvedené v oznámení jsou kromì ul. Kolbenovy
vyšší); není rovnìž vysvìtleno, z jakých podkladu byly hodnoty zatížení
v tab. B8 a B9 odvozeny; k hodnotám v tab. B 10 a B 11 se uvádí, že byly
pøevzaty z dopravního modelu Prahy 9 zpracovaného spoleèností DHV CR
pro MÚ Praha 9
upozoròujeme, že pro potøeby EIA je nutné pro všechny posuzované èasové
horizonty vycházet z oficiálních aktuálních údaju zatížení komunikaèní sítì,
které poskytuje UDI nebo MHMP-SURM

Po seznámení s okolnostmi oznámení zámìru hlavní mìsto Praha konstatuje, že vzhledem
ke všem pøipomínkám, jež toto vyjádøení obsahuje, doporuèuje podrobit tento zámìr dalšímu
posouzení podle 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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Mìstská èást Praha 9

Zástupce starosty mìstské èásti

I MAGISTRll~~~~;-~'ABYl
Hlavni podatfflo'1!) . ".fo,.,;} r~_<?!!{~IJ_-'- ,- -~-~ Html È.j. Ai ~iOOI~tm š/uh ,Ut ~\J\')'~ túdtIIf I

V Praze dne 21.5.2003
è.j.: 3884/03~o dat: 2 1 -05- 2003

Idialllltltnl Idall 1JIIC8\1ISR pge. ..

reknn~trukce a dn~tavbv víceúèelnvéhn centra
ì , St . k u, MÈ .JJJC81 II k ,

V t~- a OVlS o YraKOLBEN BUSlNES Praha 9 - V v

I k Vašemu è.j. MHM IZal

Víceúèelové centrum situované do bývalého podniku ÈKD Elektrotechnika pøi ulici
Kolbenova reprezentuje celkovou plochu nadzemních podlaží 28 080 m2, z této plochy bude 3
500 m2 urèeno pro obchod a služby v pøízemí budov A,B,C, dále bude vybudováno 441
parkovacích stání. Pøedložený návrh øeší menší èást PD na celkové využití pozemkù
víceúèelového centra.

V pøípadì pøedložené dokumentace se jedná o transformaci stávajících nevyužívaných
objektù z funkce administrativnì výrobní na administrativní a obchodní. Výstavba probíhá na
pozemcích urèených urbanistickou studií "Velké rozvojové území Vysoèany" pro funkci
smíšenou obchodu a služeb (SVO) a èást funkce smíšenou mìstského typu (SVM), doplnìnou
pásem izolaèní zelenì (IZ) podél železnièní trati. Navržené architektonické øešení není zcela
v souladu s danou studií, je však vhodné a lze jej doporuèit. Rozpor se studií je nutné pøed
podáním žádosti o stavební povolení odstranit ve prospìch pøedloženého návrhu.

Charakter zámìru pøináší kumulaci negativních vlivù na životní prostøedí zejména
z hlediska dopravní obsluhy. Tyto vlivy nejsou z hlediska širších vztahù v pøedložené
dokumentaci dostateènì zhodnoceny. Vzhledem k tomu, že mnohé plochy po bývalém ÈKD
nejsou na pøestavbu pøipraveny tak, jako tento úsek je a v této chvíli i problematické tyto
vztahy zodpovìdnì zhodnotit. Na druhé stranì èekání investora na vyøešení okolních
pozemkù mu zpùsobí finanèní újmu. Navrhujeme proto aby bylo upuštìno od procesu E.I.A.
dle zákona 100/2001Sb. o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých
souvisejících zákonù v platném znìní s tím, že investor upustí od zámìru budovat nevhodné
provizorní parkovací stání na štìrkových parkovištích a maximálnì omezí v této etapì jejich
množství (pøièemž tento typ parkovištì mùže být schválen na dobu doèasnou). Pro další
etapy rozvoje areáluje však proces E.I.A. naprosto nezbytný.

Již v souèasné dobì jsou v místech Kolben Bussines park pøekraèovány pøípustné
limity oxidù dusíku a ani výhledovì není jisté, že se situace vzhledem k místním podmínkám
zlepší. Mìstská èást Praha 9 proto k celkové koncepci maximálního rozšíøení centrálního
zásobování teplem zásadnì nesouhlasí se zavádìním nových spalovacích procesù budováním
plynových kotelen v místech, kde je možno CZT zástavbu obsloužit. Je však nezbytné
urychlit pøíslušná jednání s dodavatelem CZT tak, aby nedošlo k èasové prodlevì pøi výstavbì
areálu.



Další neuspokojivì øešenou problematikou je nakládání s odpadními vodami ze
štìrkových parkoviš• a zejména problematika sanace kontaminovaných podzemních vod a to
pøedevším ropnými látkami (NEL) a polychlorovanými bifenyly (PCB), dále pak nakládání
s kontaminovanou zeminou a stavební sutí. Tato otázka je zde øešena nedostateènì. Než dojde
k výstavbì parkoviš• apod, je nutné provést ekologický audit.

Nároky na dopravní infrastrukturu spolu s intenzitou dopravy zejména na ulici
Kolbenova jsou podrobnì zpracovány, avšak není zøejmé, zda obsahují i dopravní zátìže,
vyplývající ze soubìžné výstavby a pøestavby areálu PRAGA a dalších zátìží, vyplývajících
z celkového øešení zástavby" Velké rozvoj ové území Vysoèany", jej íž realizace bude
probíhat pøed rokem 2010. Z tìchto skuteèností pak vychází hodnocení kvality ovzduší a
hlukové situace, kdy lze oèekávat, že hygienické limity budou pøekroèeny. Je proto nutné, aby
se zamezilo pronikání prachu a hluku do pøilehlých obytných prostor. Tato otázka musí být
ošetøena PD ke stavebnímu øízení, zvláštì na základì zkušeností z dosavadního prùbìhu
úpravy pozemku. Nebude-li se ihned pokraèovat ve výstavbì další èásti, je nutné plochu
ohumusovat a osít, pøípadnì jiným zpùsobem snížit prašnost.

Další neuspokojivì øešenou problematikou je stará ekologická zátìž. Ta se však spíš
týká nezastavìné plochy a bude ošetøena v další èásti výstavby. Provedené stavební úpravy
v této etapì výstavby ale nesmí výhledovì sanaèní práce omezit víc, než jak je tomu
v souèasné dobì po odstranìní všech nevhodných budov pøípadnì jejich èástí.

Závìrem lze konstatovat, že výstavba I. etapy je jen malou èástí plánované výstavby
paL YGON OFFICE PARK na pøedmìtném území. Sníží-li investor množství parkovacích
stání nebude úèastník øízení MÈ Praha 9 požadovat doplnìní dokumentace o posouzení
širších vztahù.

-S pozdravem
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Hlavní mìsto Praha
Magistrát hl.m. Prahy
Odbor životního prostøedí
JUDr. Helena Dob i á š o v á
Øeditelka odboru
Mariánské nám. 2
Praha 1
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MUDr. Peterková

100/2001 Sb. - zahájeníVìc: Posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona è.
zjiš•ovacího øízení zámìru zaøazeného v kategorii II.

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 "Kolben Business Park, Kolbenova ul., Praha 9 - Vysoèany"
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).
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HYGIENlCKA STANICE HLA yTNIHO MESTAPRAH1t:'
R~1iøslcá ]2, pošt. 5chr. 203,11001 Praha]

poboèka Praha - sever, iVlìšÍcká 646, 19021 Prctha 9

~rnavní mìsto Praha
Magistrát h1avníhn mì~ta Prahy
Odbor živOtníllO prostøedí
Mariánské nám. 2, 110 15 Praha 1

Naše è.i. :1060/03íP-s/HPIDr.F1or. V Praze dn~: 11.4.2003. \ vY' v .' I. "f' ". ...,- ( - ~ Q'7 PNI/ETA/O44' 1/Z 'asec 'iC1\!!-li..;),J; "\,[, - ,3

Vìc: Sianuvi.'tKu m~8~kt7ho hygienika k dokumentaci EIA dle zák. 100/2001 Sb., EIA dle
zák. 100/2001 Sb., - KOLBEN BUSlNESS PARK, Kolbenova ul., Praha 9 Vysoèany.

PodáIÚm ze dne 26.3.2003 jsme obdrželi dokumentaci k zámìru rel;:onstrukce tøí
budov bývalého ÈKD Elek1rotechnika na po1y•unkèní adrninistratiwì obchodní komplex
KOLBEN Bl.TSINESS PARK, Kolbenova ul., Praha 9 Vysoèany. DoklJmentace je
projektována dle zákona è. 100/2001 Sb., o po~uzová1ú vliw na životlú pru~tøedi a o
lmìnì nìktelých somlisejících 7.ákonù. Zhotovjtelem doktlmentace je kolektiv ~poJeèno~ti
DHV CR, spol. s r.o., Táboritská 23, Praha 3, pod vedením Ing. Bohumila Suka, CSc.,
Jedruí se o rekonstrukci tii budov bývalého ÈKD Elek'1rotechnika na kanceláøské a
komerèrú prostolY (maloobchod, drobné služby, restaurace, garáže).

Dokumentace byla posuzována z hledisek, které chrání orgán ocl1fany veøe.lného zdra~
podle zákona è. 258/2000 Sb., a pnslušných pro,'ádìcích pøedpisù.
Otázka hluku je øešená v hlukové studii, kterou zpracoval mg. Bohumil Sulek, CSc., ze
spoleènosti DI-IVT ÈR, spoJ. S.f.O., Táborit~ká n, Praha 3, jejíž "mlèástí je 1 posou7eni
hluku z dopravy, stacionárních zdrojù (VZT, clùazení) a ze stavební ÈitU1OSti. Vypoètené
hodnoty prokazují, že realizací z.ámìru nedojde k \lýraznému ovlivnìní stávající ani
budoucí akustické situace u nejbližší bytové zásta\'by.
Z hodnocení hluku ze stavební èim1ost vypl)'Vá, že nebude docházet k pøekroèeni
pøípustných úrovní hluku.

Souèástí pøedložené dokumentace je i rozptylová studie, kterou vypracoval také Ing.
Bohumil Sulek, CSc., ze závìrù které vyplývá, že realizací projekto,'aného zámìru také
nedojde k významnému navýšení vybraných emisních faktoru.

Po 7Jlodnocení souladu pøedloženého návrhu s požadavk-y zákona è. 258/2000 Sb., o
ochranè veøejného zdraví a zmìnì nìk'terý~h souvisejících zákonù, nemá k nèmu orgán
ocl1fany veøejného zdraví zásadních piipomínek.

Vzhledem k "\ýše uvedenému nepovažuje orgán o~l1fany y;.;øcjnéllG zd;"Jví za nutné
pro.jednávat zámìr dle zák. è. 100/2001 Sb. q~:~~~!,::?

~RTDr. Emília F1orianová
oddì1ení hygieny práce
poboèk-y Pra11a - sever

Co: In>. pøíloha PD

~h'l
! c?; email:hygien:

I>racovištì: Mìšická 646,19021 Praha 9, tc:1 -

hygien::iP91'r::4~~i~~.m~I!!~~"c?"email: h~ :_' lø.;;:,~ "-

~raceas2@;zris.me~net.cz ~ c - ~
c;I "ó'Ó ~\ ";;:'; :J>
~ "'(r1~\i~ '~~i;;i'V I '
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24.3

zákona È. 100/2001 Sb.. o uosuzování vlivù na životní ufostøedí a o zmìnì nìkterých
souvisejících zákonù

Dopisem výše uvedené znaèky ze dne 21.3.2003, byl ÈIŽP-OI Praha požádán o vyjádøení

k zámìru"KOLBEN BUSINESS PARK, Ko1benova ul. Praha 9 - Vysoèany".Žádost byla

doplnìna oznámením podle pøílohy è.3. K tomuto materiálu vydáváme následující komplexní

stanovisko:

Oddìlení ochrany ovzduší

Hodnocení stavby na ŽP je vypracováno dostateèným zpùsobem peèlivì a podrobnì a
kvalitativnì i kvantitativnì nevynechalo žádný z vlivu na ovzduší z navrhované stavby.

ÈlŽP alP 000 bude vyžadovat øešení v souladu se zákonem è. 86/2002 Sb., o ochranì
ovzduší a o zmìnì nìkterých dalších zákonù a platných provádìcích pøedpisù.

ÈIŽP OI Praha 000 nemá další podstatné pøipomínky k pøedloženému materiálu
Hodnocení vlivu stavby na ŽP.

Toto vyjádøení nenahrazuje povolení orgánu státní správy ochrany ovzduší k této akci v
rámci zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ale je pouze
vyjádøením ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù.

Toto vyjádøení je v rozsahu kompetencí ÈIŽP 01 Praha 000 stanovených v § 46 zákona è.
86/2002 Sb., zákona o ochranì ovzduší.

Vyøizuje: ing. Žížalová

Oblastní inspektorát Praha
17000 Praha 7, Dìlnická 12

Tel. 266793331
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Oddìlení odpadového hospodáøství:

Pøi posuzování pøedložené dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostøedí podle
zák. è.IOO/2001 Sb, pøedevším pak èásti týkající se odpadového hospodáøství konstatujeme, že
je zpracována s ohledem na zák. è.185/2001 Sb.o odpadech a ostatní související právní pøedpisy.
S ohledem na provádìnou sanaci kontaminovaných zemin v areálu bývalé ÈKD Elektrotechnika
bude pøi demolièních pracích a výstavbì nutná spolupráce se specializovanou firmou, která
tyto sanace zajiš•uje (EKOSYSTÉM spol. s.r.o. ), tak, aby bylo zajištìné øádné
zneškodnìní kontaminovaných látek ze starých zátìžÍ.

Jinak souhlasíme s pøedloženou dokumentací a nemáme k ní další pøipomínky

Vyøizuje: V.Švejda

Oddìlení ochrany vod:

Pøedložená dokumentace obsahuje zhodnocení vlivu stavby na životní prostøedí. Ke kapitole,
která se týká zpùsobu nakládání s odpadními a deš•ovými vodami nemáme pøipomínek.
Postrádáme kapitolu, která by zhodnotila rizikovost sanaènÍch pracÍ, které v souèasné dobì na
lokalitì probíhají. A to z ohledu sanace nesaturované zóny, stavebních konstrukcí a podzemních
vod. Požadujeme, aby pøedložený dokument obsahoval i tyto údaje.

Vyøizuje: Cikhartová

Oddìlení ochrany pøírody:

Z hlediska zájmù sledovaných OOP máme k obsahu dokumentace tyto pøipomínky:

V pøíloze è. 11 "Vizualizace" jsou znázornìny objekty, které dokumentace nehodnotí a které ve

skuteènosti neexistují. Zeleò znázornìná severnì od zájmového území je zakreslena i v místech,

která jsou již zastavìna (Pekárny Odkolek, obytná zástavba severnì od ulice Pod Krocínkou) a

její množství a umístìní je v rozporu se schváleným územním plánem. (území VN) Tramvajový

pás není zatravnìn, území východnì od budovy A je zastavìno. Z hlediska pøírody a krajiny

proto toto znázornìní ètenáøùm, kteøí nejsou detailnì seznámeni s lokalitou, znaènì zkresluje

názor na vliv stavby na pøírodu a krajinu

Vyøizuje: Ing. Trávníèek

Závìr: 01- ÈIŽP Praha požaduje, aby byly respektovány pøipomínky z oblasti odpadového
hospodáøství, ochrany vody i ochrany pøírody.
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~. Zdeòka Bubeníková PhD
Hlavní inspektorka 01 Praha

Pøíloha: Dokumentace zpìt
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.1/Žá Praha
14.4.2003

Vyøizuje/linka
Ing.Švecová/4364

Váš dopis zn.MHMP-
Naše è. jedno

Vìc: Zahájení zjiš•ovacího øízení zámìru "KOLBEN BUSINESS PARK, I{olbenova
ul., Praha 9 - Vysoèany" 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 rekonstrukce tøí budov bývalého ÈKD Elektrotechnika na
poly•unkèní administrativnì obchodní komplex a s tím související zmìna charakteru jejich užívání
na kanceláøské a komerèní prostory. Souèástí je i dostavba parkovištì.

Areál bude napojen na stávající mìstskou kanalizaci a mìstský vodovod novými pøípojkami.
Deš•ové vody budou odvádìny do kanalizace a je uvažován rovnìž vsak na vlastním pozemku.
Možnosti vsaku do terénu je nutno ovìøit hydro geologickým posudkem. 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 vodo hospodáøského posuzovat v procesu EIA. Pøi
zpracování dalšího stupnì dokumentace je nutno vìnovat zvýšenou pozornost podloží budov,
nebo• pøedmìtná lokalita byla v minulosti vystavena negativnímu pùsobení vlivem starých zátìží
z intenzivní prùmyslové výroby elektrotechnických strojù a tìžkých zaøízení.

Dokumentaci si ponecháváme.

Rozdìlovník :

1) MHMP VYS/O3-spis
2) MHMP VYS/O3-Šv

tel.: +420-2-3600 1111
fax : +420-2-3600 7019

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 O 1 Praha 1
Pracovištì a podatelna: Øásnovka 8, 110 15 Praha
e-mail: Dagmar .Svecova@cityofjJrague.cz

Ing. P~vel Pospíšil
vedoucí vodo hospodáøského oddìlení

Magistrát hol. m. Prahy
Odbor výstavby
Mariánské nám. 2
Praha 1 /4/
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Datum
12.05.2003

Váš dopis zn. È.j.
MHMP-037091 /2003/001 /OZPNI

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

KOLBEN BUSINESS PARK, Kolbenova ul., k.ú. Vysoèany

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 lesniho hospodáøství: Ing. Pavlík
Bez pøipomínek.

3. Z hlediska nakládání s odpady:
RNDr.Pavlíèková
Kapitola B.III.3 Odpady je zpracována pøehlednì a podrobnì. Je konstatováno, že
v zájmové lokalitì byla zjištìna kontaminace zemin a podzemní vody. Sanace území
je øešena samostatným projektem zabezpeèeným firmou Ekosystém spol. s r.o. ve
spolupráci s FNM ÈR. Nelze však vylouèit výskyt i urèitého množství
kontaminovaných zemin pøi výstavbì, pak s nimi bude nakládáno jako
s nebezpeèným odpadem.
V tabulkách è.B27 a B28 jsou uvedeny pøehledy produkovaných odpadù, a to jak
z etapy výstavby, tak i vznikajících za provozu. V tabulce è.B29 je uveden odhad
množství odpadù produkovaných v období provozu.
V tabulce è.B28 a è.29 je chybné katalogové èíslo odpadu: Jiné odpadní barvy a
laky neuvedené pod èíslem 08 01 11 - je uvedeno 08 01 11, správnì má být 08 01

12.
Upozoròujeme, že v èásti vìnované zpùsobu nakládání s odpadem v období
výstavby je odkaz na vyhlášku hl.m.Prahy è. 15/1998 Sb., která je však od 1.1.2002
zrušena vyhl. è. 24/2001 Sb. hl.m.Prahy.

tel.: +420-2-36 00 42 45
fax: +420-2-3600 70 74

Sídlo: Mariánské námìstí 2, IlO 01 Praha I
Pracovištì: Øásnovka 8, IlO 15 Praha I
E-mail: ozp@cityofprague.cz

HLA VN! MÌSTO PRAHA
MAGISTRAT HLAVN!HO MÌSTA PRAHY

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ
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Z hlediska nakládání s odpady je pøedložené oznámení zámìru dostateèné a
nepožadujeme pokraèovat dalšími stupni procesu EIA.

4. Z hlediska ochrany ovzduší: 31.3.2003 Ing. T.Novák, Ing. Janota
Pøedmìtem zámìru je rekonstrukce objektù bývalého podniku ÈKD na polyfunkèní
administrativnì obchodní komplex (dále víceúèelové centrum) s doplòujícími
zábavními zaøízeními a jeho vybavení parkovacími plochami.
Pøedmìtem pøedloženého oznámení je realizaèní fáze I a II, ve které budou
rekonstruovány tøi stávající vícepodlažní objekty - objekt A - "Stará Mechanika", a
objekty B a C - zvané administrativa, umístìné na jižní a východní stranì areálu.

Vnitøní dìlicí konstrukce jednotlivých objektù budou vybourány, vzniklé halové
prostory budou plnit funkci obchodních ploch v pøízemí a kanceláøských ploch
v nadzemních podlažích. Souèástí rekonstrukce zmínìných objektù bude zajištìní
jejich vytápìní a realizace potøebných parkovacích stání.
Vytápìní rekonstruovaných objektù je navrženo nízkoemisními plynovými kotelnami
1400 kW, 700 kW a 700 kW.
Víceúèelové centrum bude dopravnì napojeno z ulice Kolbenova dvìma vjezdy.
První vjezd (obslužná komunikace A) bude situován na východní stranì objektu a
bude urèen pøedevším pro obsluhu administrativy. Druhý vjezd je umístìn mezi
objekty B a C a je urèen pøedevším pro obchodní aktivity. V areálu ve fázi I. a II. bude
v souladu s vyhláškou hl.m.Prahy è.26/99 Sb., umístìno 441 parkovacích stání,
z nichž 46 bude situováno v suterénu objektu A a zbytek míst na povrchu. Pro funkci
administrativy bude urèeno 46 suterénních míst a 314 na povrchu, pro obchodní
funkce je urèeno zbylých 81 stání.
Na zbylých pozemcích areálu, pøedevším v jeho støední a severozápadní èásti
probíhají sanaèní práce zeminy s termínem dokonèení 31.12.2005 a pøedložené
oznámení neuvádí jejich využití stanovením konkrétní zástavby.
Bìhem vlastních stavebních prací by nemìlo docházet k výraznému ovlivnìní kvality
ovzduší. Nebudou budovány základy budov ani podzemní garáže, zemní práce se
omezí na odtìžení podkladové vrstvy pod parkovací plochou, stavební práce na
rekonstrukce stávajících budov.
Modelovými výpoèty rozptylové studie jsou zjiš•ovány imisní pøíspìvky koncentrací
na nejbližším komunikaèním systému a pøírùstky koncentrací od provozu centra v síti
referenèních bodù pro škodliviny: NOx, NO2, CO a benzen pro rok 2003 a rok 2010.
Vypoètené imisní pøíspìvky roèních koncentrací NOx od dopravy na okolních
komunikacích v roce 2003 dosahují 40 - 50 ~g/m3, pøíspìvky od provozu centra

dosahují cca 4 ~g/m3. V roce 2010 by mìlo dojít k poklesu tìchto pøíspìvkù
zpùsobených okolní dopravou.
Imisní pøíspìvky roèních koncentrací NO2 od dopravního zatížení na okolních
komunikacích v roce 2003 dosahují 5, 7 ~g/m3, pøíspìvky od provozu centra dosahují
nìkolika desetin mikrogramù. V èasovém horizontu roku 2010 lze zaznamenat
pokles roèních imisních koncentrací NO2.
Stávající dopravní zatížení na komunikacích zpùsobuje krátkodobé imisní
koncentrace NO2 ve výši až 1 02 ~g/m3, pøíspìvky od provozu centra budou
v maximální výši 1 O ~g/m3.
Stávající roèní prùmìrné koncentrace benzenu dosahují až 1 ,64 ~g/m3, pøírùstky od
provozu centra se budou pohybovat v setinách mikrogramù. V roce 2010 mají podle
studie roèní koncentrace dosahovat pouze nìkolika setin mikrogramù, pøírùstky
nìkolika tisícin mikrogramù. To jsou velice nízké výsledky, které u benzenu v Praze
pro rok 2010 nebyly dosud zaznamenány v žádné jiné studii u jiných staveb.

Sídlo: Mariánské námìstí 2,11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp~cityofprague.cz

tel.: +420-2-36 00 42 45
fax: +420-2-36 00 70 74
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Vypoètené celkové prùmìrné roèní koncentrace benzenu se v souèasnosti pohybují
mezi 2 - 3 ~g/m3, v roce 2010 lze oèekávat hodnoty 1,0 - 1 ,5 ~g/m3.

Musíme konstatovat, že v pøedloženém rozboru vidíme nesoulad ve stávajících
hodnotách roèních imisních koncentrací NO2 v území a vypoèítaných imisních
koncentrací od dopravního zatížení na okolních komunikacích. Zatímco stávající
roèní modelovì vypoèítané koncentrace NO2 v území dosahují hodnot 25 - 28 ~g/m3
a mìøené 35 ~g/m3 (stanice Vysoèany - 2001), v pøedloženém oznámení vypoèítané
koncentrace od dopravního zatížení dosahují pouze 5, 7 ~g/m3. Vzhledem k tomu, že
automobilová doprava je nejvìtším zdrojem zneèiš•ování ovzduší v mìstských
aglomeracích (bìžnì více než 50%, v oblastech s vysokou dopravní zátìží, jako je
pøedmìtná oblast, až 80%), považujeme vypoèítanou hodnotu 5, 7 ~g/m3 za velmi
nízkou. výpoèty zneèištìní ovzduší dopravou v parametru NO2 tak pokládáme za
podhodnocené a necharakterizující danou realitu.
Na základì dalších podkladù, propoètù a srovnání, které má orgán ochrany ovzduší
k dispozici, lze však konstatovat, že s vysokou pravdìpodobností jak v roce uvedení
centra do provozu, tak v referenèním roce 2010, nebudou v prostoru námìstí OSN a
jeho okolí pøekraèovány imisní limity NO2 i s pøihlédnutím k pøitížení, zpùsobenému
posuzovanou stavbou, koncentrace však budou nepochybnì velmi blízko tìmto
limitùm.
Pøipomínky zásadního rázu máme k navrhovanému zpùsobu vytápìní
administrativnì obchodního komplexu - plynovým vytápìním, které by mìlo být

v první etapì realizované tøemi kotelnami o celkovém výkonu 2,8 MW. Tepelná
potøeba pro celý komplex po jeho dokonèení je odhadována na 9 MW.
Jak vyplývá z provedeného imisního rozboru, øešené území je a nadále bude
výraznì zatížené imisními koncentracemi NO2, v tìsné blízkosti imisních limitù.
V území se ve výhledu k roku 2010 neoèekává prakticky žádný pokles roèních
imisních koncentrací NO2 ani krátkodobých imisních koncentrací. Území je navíc
vzhledem ke své údolní poloze špatnì provìtrávané a je zasahováno, pøedevším
v zimním období, èastými inverzními stavy.
Praha je jako celek zaøazena do seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší,
vydaného Ministerstvem životního prostøedí. Dochází zde k výraznému pøekraèování
emisního stropu pro oxidy dusíku a budoucí možností snižování emisí jsou u této
škodliviny velmi omezené. Není žádoucí nadále instalací dalších zdrojù emisí tìchto
látek zvyšovat rozdíl mezi hodnotou emisního stropu a reálnì emitovaným
množstvím NOx, zejména v pøípadech, kdy je po ruce alternativní øešení, které je
z hlediska tohoto problému vhodné.
Musíme rovnìž konstatovat, že navrhovaný zpùsob vytápìní je nesystémové øešení,
které není v souladu s požadavkem zákona o ochranì ovzduší. Ten jasnì ve svém
§3 odst.8 preferuje vytápìní objektù ze systémù CZT. Tento systém je do oblasti
Vysoèan pøiveden a dle nám dostupných informací by nemìlo být pokrytí potøebného
výkonu v plné výši problémem.
Z hlediska ochrany ovzduší proto nesouhlasíme s navrhovaným plynovým vytápìním
a požadujeme vytápìní celého areálu realizovat ze sítì dálkového vytápìní.
V procesu EIA nepožadujeme dále pokraèovat.

5. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny: Ing. Pavlík
Zámìr zmìny využívání území v daném prostoru považujeme z hlediska námi
chránìných zájmù za pøínosný. Nové využití území umožòuje, a též pøedpokládá,
vìtší uplatnìní rùzných forem zelenì. Jediná naše pøipomínka se týká formálního
souladu pøedloženého zámìru s øešením navrhovaným v rámci urbanistické studie,
která definuje dotèený prostor a pøípadný soulad návrhu, zejména v oblasti

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

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp@cityofprague.cz
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koeficientu zelenì (dále jen KZ), s aktuálním investièním zámìrem. Z tohoto dùvodu
považujeme za úèelné doložit též výpoèet KZ podle standardnì používané metodiky.
Z nám dostupných informací je však již nyní zøejmé, že dosažený KZ je hluboko pod
hodnotou, která je uvedena v pøedmìtné US, což pochopitelnì nelze hodnotit kladnì.
Dále poznamenáváme, že pro celkové hodnocení zámìru by bylo úèelné deklarovat
celkový finální stav území, tj. i s dostavbou jádra prostoru.
V procesu EIA nepožadujeme dále pokraèovat.

6. Z hlediska nakládáni s chemickými látkami a pøípravky:
RNDr.Pavlíèková
K oznámení zámìru víceúèelového centra Kolben Business Park nemáme zásadní

pøipomínky.
Pøi používání nebezpeèných chemických látek èi pøípravkù vykazujících jednu nebo
více nebezpeèných vlastností ve smyslu § 10 odst. 2 zákona è. 157/1998 Sb., o
chemických látkách a chemických pøípravcích ve znìní pozdìjších zmìn,
upozoròujeme na zajištìní nakládání s nimi autorizovanou osobou dle tohoto zákona.

7. Z hlediska myslivosti:
Bez pøipomínek.

Toto stanovisko není správním rozhodnutím dle zákona è.71/1967 Sb.
správním øízení, a nelze se tudíž proti nìmu odvolat.
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JUDr: Helena Dob i á š o v á
øeditelka odboru

Magistrát ni. m. Prah)
odbor životnfho prostredl
Mariánské nám 2
Praha 1 t61
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