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Zápis
z veøejného projednání posudku o vlivech zámìru

dle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých dalších zákonù (dále jen zákon)

I. Základní údaje
1. Prùbìh posuzování pøed veøejným projednáním
. 18. 7. 2003 obdržel odbor životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy

(OZP MHMP) jako pøíslušný úøad oznámení dle § 6 odst. 1 zákona.
. 24. 7. 2003 bylo pøíslušným úøadem zahájeno zjiš•ovací øízení a oznámení

bylo rozesláno dotèeným územním samosprávným celkùm a dotèeným správním
úøadùm. Informace o oznámení byla zveøejnìna v souladu s požadavky § 16
zákona.

. 15. 9. 2003 vydal pøíslušný úøad závìr zjiš•ovacího øízení s tím, že pøedložený
zámìr bude dále posuzován podle zákona a upøesnil informace, které je vhodné
uvést do dokumentace.

. 17. 12. 2003 oznamovatel pøedal pøíslušnému úøadu dle § 8 odst. 1 zpracovanou
dokumentaci.

. 18. 12. 2003 byla tato dokumentace rozeslána k vyjádøení dotèeným územním
samosprávným celkùm a dotèeným správním úøadùm. Informace o dokumentaci
byla zveøejnìna v souladu s požadavky § 16 zákona.

. 26. 1. 2004 doruèil OZP MHMP dokumentaci zpracovateli posudku a následnì
smluvnì zajistil jeho zpracování v souladu s § 8 odst. 4 a § 9 odst. 1.

. 23. 4. 2004 obdržel pøíslušný úøad zpracovaný posudek.

. 30. 4. 2004 rozeslal OZP MHMP posudek k vyjádøení dotèeným územním
samosprávným celkùm a dotèených správním úøadùm. Zároveò byla zveøejnìna
informace o posudku v souladu s § 16 zákona.

. 5. 5.2004 byla rozeslána pozvánka na veøejné projednání. Informace o místì
a èasu konání veøejného projednání byla zveøejnìna dle požadavkù § 16 zákona.
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2. Místo a èas veøejného projednání
Veøejné projednání posudku se uskuteènilo 25. 5. 2004 od 16.30 hodin ve velkém
sále Nuselské radnice (Úøad mìstské èásti Praha 4, budova A, místnost è. 203,
Táborská 350/32, Praha 4).

3. Øízení veøejného projednání
Ve smyslu § 4 odst. 2 vyhlášky MŽP è. 457/2001 Sb., o odborné zpùsobilosti
a o úpravì nìkterých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivù na životní
prostøedí, byl povìøen øízením veøejného projednání Ing. Tomáš Novotný,
zamìstnanec oddìlení posuzování vlivù na životní prostøedí OZP MHMP.

4. Úèastníci veøejného projednání

.

.

.

.

.

.

oznamovatel:
Ing. Martin Unger, BB C - Building E, a.s.

projektant:
Ing. arch. Jan Aulík, STUDIO a, s.r.o.

zpracovatel dokumentace:
Mgr. Radek Jareš (spoluautor dokumentace), Ing. Václav Píša - ATEM,

ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELÙ

zpracovatel posudku:
Mgr. Markéta Dušková (spoluautorka posudku), Ekola group, spol. s r.o.

územní samosprávné celky:
hlavní mìsto Praha:

Helena Šlitrová, asistentka radního hlavního mìsta Prahy
mìstská èást Praha 4:

Bohumil Koukal, zástupce starosty
dotèené správní úøady:
Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor životního prostøedí:

Ing. Jitka Polanská
pøíslušný úøad:
Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor životního prostøedí:

Ing. Marie Beranová
omluveni: Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, Èeská inspekce životního
prostøedí, odbor památkové péèe Magistrátu hlavního mìsta Prahy
Celkem se veøejného projednání úèastnilo 15 osob.

.

.

II. Prùbìh veøejného projednání
Ing. Novotný zahájil veøejné projednání. Pøedstavil jednotlivé úèastníky veøejného
projednání a seznámil pøítomné se smyslem a cílem posuzování vlivù na životní
prostøedí. Dále provedl èasovou rekapitulaci procesu posuzování projednávaného
zámìru.

Ing. Unger struènì pøedstavil zámìr výstavby objektu BB Centrum - budova E,
který pøipravuje k realizaci BB C - Building E, a.s. Tento zámìr navazuje na stávající
koncept, který vychází z architektonicko - urbanistické studie Brumlovka - Baarova
z roku 1993. Jedná se o objekt se sedmi nadzemními a ètyømi podzemními podlažími
umístìný mezi ulicemi U Pomníku, Duhová a Vyskoèilova. Jeho využití bude èistì
administrativní.
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Mgr. Jareš øekl, že oèekávané vlivy zámìru se nebudou lišit od vlivù jiných zámìrù
administrativního charakteru. Hodnocení dokumentace vlivù na životní prostøedí
se zamìøilo zejména na vlivy automobilové dopravy, a to zejména na vlivy
na ovzduší a na akustickou situaci v území, protože to je v souèasné dobì pomìrnì
silnì zatížené jak z hlediska kvality ovzduší, tak z hlediska hlukového zatížení.
Provedené hodnocení zjistilo, že vlivem provozu budovy E nedojde k pøekroèení
prùmìrné roèní koncentrace oxidu dusièitého ani benzenu. V pøípadì krátkodobých
maximálních koncentrací byl modelovým výpoètem zjištìn pouze jeden referenèní
bod, v nìmž došlo k pøekroèení tolerované hodnoty. Tento bod je umístìn v blízkosti
komunikace 450 m jižnì od místa výstavby a nepøedstavuje významnou zmìnu
v kvalitì ovzduší. Modelový výpoèet kvality ovzduší vyhodnocuje nejhorší možnou
variantu situace v území, tudíž výsledky jsou nadhodnoceny.
Výsledky modelových výpoètù hlukového zatížení prokázaly, že stacionární zdroje
ani vyvolaná dopravní zátìž nezpùsobí pøekraèování hygienických limitù hluku
v území. Po výstavbì objektu dojde v území k mírnému nárùstu hladin akustické
zátìže vlivem zdrojové a cílové dopravy objektu, nová hmota budovy však bude
pøedstavovat akustickou bariéru proti pronikání hluku z ulice 5. kvìtna do pøilehlé
zástavby. výpoèty vlivu stavebních strojù a nákladní dopravy v dobì výstavby
objektu prokázaly, že stavba nebude zpùsobovat pøekraèování limitù hluku u okolní

obytné zástavby.
Vlivy na zeleò byly vyhodnoceny jako pozitivní, nebo• v souèasnosti se na zájmovém
území nevyskytuje kvalitní zeleò. Souèástí zámìru je ozelenìní areálu, které plnì
respektuje požadavky územního plánu a pøispívá ke zlepšení životního prostøedí
blízkého okolí.
Dokumentace se dále zabývala vlivy na geologickou a hydrogeologickou situaci,
které byly oznaèeny za nevýznamné. Výstavbou objektu nedojde k výraznému
nárùstu odtékajících deš•ových vod a vzhledem k nepropustností podloží
ani k ohrožení podzemních vod.
Vliv na obyvatelstvo byl vyhodnocen jako velmi nízký, nezpùsobující zdravotní riziko
jak z hlediska systémových úèinkù, tak z hlediska karcinogenních úèinkù.

Mgr. Dušková oznaèila dokumentaci za dobøe zpracovanou, poskytující dostateèné
informace o vlivech zámìru. Posudek souhlasí s hodnocením jednotlivých složek
životního prostøedí a závìry dokumentace. Dále se vìnovala vypoøádání pøipomínek
vzešlých z došlýh vyjádøení. Nejèastìji zmiòovanými okruhy pøipomínek byly
problematiky dopravního øešení a nakládání s odpady. Všechny oprávnìné
požadavky byly zahrnuty do návrhu stanoviska. Závìrem øekla, že pøi dodržení
podmínek uvedených v návrhu stanoviska lze oznaèit zámìr za akceptovatelný.

Paní Šlitrová øekla, že písemné vyjádøení hlavního mìsta Prahy zatím ještì není
vydáno a konstatovala, že vìtšina pøipomínek hlavního mìsta Prahy byla
zapracována do návrhu stanoviska.

Pan Koukal sdìlil, že mìstská èást Praha 4 vydá v nejbližší dobì své stanovisko
k pøedloženému posudku. Zároveò øekl, že v zásadì souhlasí se závìry posudku.

Ing. Novotný pøeèetl vyjádøení Èeské inspekce životního prostøedí, kde se uvádí,
že k pøedloženému posudku nemá žádné pøipomínky. ".. .."
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Ing. Polanská konstatovala, že z hlediska ochrany ovzduší byly vlivy stavby
dostateènì vyhodnoceny a že k pøedloženému posudku orgán ochrany ovzduší
nemá pøipomínek.

Ing. Novotný vyzval pøítomné k diskuzi, ale vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny
žadné další dotazy ani pøipomínky, veøejné projednání ukonèil. Ještì pøipomnìl,
že z tohoto veøejného projednání bude zpracován zápis, který bude rozeslán všem
úèastníkùm øízení a bude také zveøejnìn podle zákona. Zároveò upozornil, že stále
trvá lhùta pro vyjádøení k posudku, která je 30 dní od jeho zveøejnìní. Následnì bude
vydáno na základì dokumentace, posudku, veøejného projednání a všech vyjádøení,
stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí.
Na závìr podìkoval mìstské èásti Praha 4 za pomoc pøi organizaci a všem
pøítomným za úèast.

III. Závìr
Veøejné projednání probìhlo ve smyslu zákona è.100/2001 Sb., o posuzování vlivù
na životní prostøedí.
Zpracovatel dokumentace i posudku oznaèili zámìr za pøijatelný z hlediska vlivù
na životní prostøedí pøi splnìní navržených podmínek pro minimalizaci a kompenzaci
vlivù na životní prostøedí.
Zástupci územních samosprávných celkù a dotèených správních úøadù, vyslovili
souhlas s hodnocením vlivù zámìru a upozornili na podmínky, které je nutné doøešit
v dalších stupních povolování stavby.
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