HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDí

Váš dopis zn.

È.j.
MHMP-107555/2003/0lPNI/EIA/O58-8/Nov

Vyøizuje/linka
Ing. Novotný/4278

Datum
23.7.2004

Stanovisko k Dosouzení vlivù Drovedení zámìru na Ž
Drostøedí
podle § 10 zákona È. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na
životní prostøedí)pro zámìr

I,

Identifikaèní údaie

1.

Název zámìru
BB Centrum - budova E, Praha 4 - Michle

2.

Kapacita zámìru
Zámìr tvoøí budova trojúhelníkového pùdorysu o rozmìrech stran cca 80 m,
82 m a 63 m. Objekt bude mít 7 nadzemních a 4 podzemní podlaží, maximální
výška atiky objektu bude 29,5 m.
Celková plocha dotèeného území èiní 4662 m2, zastavìná plocha objektu
bude èinit zhruba 2 450 m2. V 2. až 7. nadzemním podlaží bude k dispozici
pøibližnì 2 100 m2 hrubé podlažní plochy v každém z podlaží pronajímatelné
jako kanceláøe. Celková hrubá podlažní plocha objektu bude èinit 17 600 m2
kanceláøské plochy a cca 700 m2 gastronomický provoz. Ve ètyøech
podzemních podlažích objektu bude vybudováno 320 parkovacích stání
pro potøebuobjektu, dalších 13 bude umístìno na povrchu.

3.

Umístìní zámìru
kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:
pozemky parc.è.:

4.

Praha
Praha
Praha 4
Michle
469/1,469/2,469/3,472,473,474,475,476/1,477,
478/1,479,480, 3260/2

Oznamovatel

BB C - BuildingE, a.s., zastoupenáRadimemPasserem,pøedsedou
pøedstavenstva,sídlem Vyskoèilova 1461/2a, 14000 Praha 4, IÈ: 62581147

-2-

II.

Prùbìh Dosuzování

1.

Oznámení

Zpracovateloznámení: Ing. Václav Píša, CSc.
Ing. Václav Píša - ATEM,
ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELÙ
U Michelského lesa 366, 14000 Praha 4
rozhodnutí MŽP o udìlení autorizace
èj. 4532/0PVŽP/02
Datum zpracování oznámení:
Datum pøedloženíoznámení:

2.

07/2003
07/2003

Dokumentace
Zpracovatel dokumentace: Ing. Václav Píša, CSc.
Ing. Václav Píša - A TEM,
A TELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELU
U Michelského lesa 366, 14000 Praha 4
rozhodnutí MŽP o udìlení autorizace
èj. 4532/0PVŽP/02
Datum zpracování dokumentace:
Datum pøedložení dokumentace:

3.

12/2003
12/2003

Posudek
Zpracovatel posudku: Ing. Libor Ládyš
EKOLA group, spol. s r.o.
Mistrovská4/558, 108 00 Praha 10
osvìdèení o odborné zpùsobilosti MŽP ÈR
èj. 3772/603/0PV/93 ze dne 8. 6. 1993
Datum zpracování posudku: 04/2004
Datum pøedložení posudku:

04/2004

4.

Veøejné projednání
Termín konání: 25.5.2004 od 16:30
Místo konání: velký sál Nuselské radnice (Úøadmìstské èásti Praha 4,
budova A, místnost è. 203, Táborská 350/32, Praha 4)

5.

Celkové hodnoceníprocesu posuzování vèetnì úèasti veøejnosti
Proces posuzování probìhl v souladu s pøíslušnými ustanoveními zákona
è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní (dále jen zákon), a vyhlášky
MŽP ÈR è. 457/2001 Sb., o odborné zpùsobilosti a o úpravì nìkterých dalších
otázek souvisejících s posuzováním vlivù na životní prostøedí.
Oznámení dle pøílohy è. 3 zákona bylo pøíslušnému úøadu doruèeno
v èervenci 2004 a neprodlenì bylo zahájeno zjišt'ovací øízení. Závìr
zjiš•ovacího øízení (è.j. 107555/2003/0ZPNI/EIA/058-2/Nov)
byl vydán
15.9.2003 s tím, že posuzovaný zámìr bude dále posuzován podle zákona.
Následnì byla zpracována dokumentace dle pøílohy è.4 zákona.
Do dokumentace byly zapracovány pøipomínkyz vyjádøení k oznámení.

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì:Øásnovka8, 110 15Praha1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-236001 111
fax: +420-236007 074
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Zpracovaná dokumentace byla pøíslušnémuorgánu pøedánav prosinci 2003
a zveøejnìna. K dokumentaci se vyjádøily územní samosprávné celky a dotèené
správní úøady.
Pøíslušný úøad zajistil dle § 9 odst. 1 cit. zákona zpracování posudku
dle pøílohy è.5 cit. zákona. Zpracovateli posudku bylo pøedáno oznámení,
dokumentace, závìr zjiš•ovacího øízení a veškerá obdržená vyjádøení
k dokumentaci.
Posudek byl zpracován v zákonné lhùtì a v dubnu 2004 pøedán pøíslušnému
úøadu, který ho zveøejnil. Ke zpracovanému posudku se jednotlivé subjekty
vyjádøily pøedveøejným projednáním, v rámci veøejného projednání i po nìm.
Veøejné projednání se uskuteènilo v kvìtnu 2003. Zpracovatel dokumentace
i posudku oznaèili zámìr za pøijatelný z hlediska vlivù na životní prostøedí
pøisplnìní navržených podmínek pro minimalizaci a kompenzaci vlivù na životní
prostøedí. Zástupci územních samosprávných celkù a dotèených správních
úøadùvyslovili souhlas s hodnocením vlivù zámìru na životní prostøedí.

6.

Seznam subjektù, jejichž vyjádøení jsou ve stanovisku zèásti nebo zcela
zahrnuta
- hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, 11001 Praha 1

-

-

-

-

-

è.j. SEG-280703/1 ze dne 10. 9. 2003
è.j. SEG-28072003 ze dne 21. 1.2004
è.j. SEG-22072003/1 ze dne 27. 5. 2004
mìstská èást Praha 4, Táborská 350/32, 14000 Praha 4
è.j. P4/100520/03/0ŽP/KOS/11349 ze dne 13. 8. 2003
è.j. P4/169978/03/0ŽP/KOS1760-RMÈ ze dne 15. 12. 2003
è.j. P4/sine/OŽP/KOS1760-RMÈ ze dne 3.6.2004
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - jih,
Antala Staška 1670/80, 14000 Praha 4
è.j. 6681/03/PO4 - HK/Dr. Èerò ze dne 7.8.2003
è.j. 56/04/PO4 - HK/Dr. Èerò ze dne 17. 2. 2004
Èeská inspekce životního
Dìlnická 12, 170 04 Praha 7

prostøedí, oblastní

inspektorát

Praha,

è.j. 1/HI/8637/03 ze dne 19. 8.2003
Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor životního prostøedí, Øásnovka 8,
110 15 Praha 1
è.j. MHMP-107555/2003/001/0ZPNI ze dne 14. 8. 2003
è.j. MHMP-107555/2003/002/0ZPNI ze dne 26.1.2004
Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor památkové péèe, Staromìstské
námìstí 4, 110 01 Praha 1
è.j. 182176/2003/ Van ze dne 13. 1.2003

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 Praha
Pracovištì:Øásnovka8, 110 15 Praha1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-236001
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III. Hodnocení zámìru
1.

Souhrnná charakteristika pøedpokládaných vlivù
prostøedí z hlediska jejich velikosti a významnosti

zámìru

na životní

Vliv na zneèištìní ovzduší
Realizace zámìru nebude pøedstavovat významné ovlivnìní kvality
ovzduší. K urèitému zhoršení stavu ovzduší dojde v období výstavby, nicménì
toto ovlivnìní lze dostupnými technickými a organizaèními opatøeními omezit
na pøípustnoumíru.
Vliv na akustickou situaci
Z hlediska hlukové zátìže zámìr negativnì neovlivní chránìnou zástavbu,
hygienické limity budou dodrženy i v období výstavby. Ve východní èásti území
je možné dokonce oèekávat mírné zlepšení situace vlivem stínícího efektu
budovy.
Vliv na obyvatelstvo
Zámìr bude mít mírnì zvýšený negativní vliv na obyvatelstvo z hlediska
zneèištìní ovzduší a hluku ve fázi výstavby, nicménì nebudou pøekraèovány
hygienické limity a tato fáze bude krátká. Po výstavbì dojde v èásti území
k mírnému zlepšení akustické situace.

Vliv na zábor zemìdìlského pùdníhofondu (ZPF)
Zájmové území leží na pozemcích ZPF nízké kvality, navíc je vìtšina území
zastavìna. Vyjmutí pozemkù ze ZPF je vhodné.
Vliv na vody
Zámìr nebude podstatnì ovlivòovat povrchové ani podzemní vody.
Vliv na produkci odpadù
Realizací a provozováním zámìru nebudou vznikat nadstandardní druhy
a množství odpadu.
Vliv na dopravu
Zámìr neovlivní dopravu v pøilehlém okolí, intenzity vyvolané dopravy jsou
vzhledem k intenzitám na stávajících hlavních pøístupových komunikacích
nízké.
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Bude odstranìno nìkolik stavebních bunìk a jednopatrových budov.
Realizace zámìru nebude mít žádný vliv na kulturní památky.

Vliv na krajinný ráz
Z hlediska ovlivnìní krajinného rázu nedojde k žádným podstatným
zmìnám, realizovaný objekt se vèlení do komplexu administrativních budov
lemujících komunikaci 5. kvìtna.
Vliv na flóru, faunu, na prvky ÚSES
Zámìr neovlivní žádné zvláštì chránìné
a živoèichù, nedotkne se prvkù ÚSES.

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka8, 110 15 Praha1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

ani vzácné druhy rostlin

tel.: +420-236 001 III
fax: +420-236 007 074
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Území bude využito dle územního plánu

2.

Hodnocení technického
øešení zámìru s ohledem na dosažený
poznání pokud jde o zneèiš•ování životního prostøedí

stupeò

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

3.

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

kompenzaci
povinností

Pøíslušná opatøení k ochranì životního prostøedí a zdraví obyvatelstva
rezultující z procesu posuzování vlivù na životní prostøedí jsou specifikována
jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní
prostøedí pro fázi pøípravy, realizace a provozu zámìru.
Dokumentace pøedkládá soubor opatøení, která by mìla zaruèit realizaci
zámìru bez výraznìjšího
ovlivnìní jednotlivých složek životního prostøedí.
Za zásadní opatøení je tøeba považovat požadavky k ochranì ovzduší, k snížení
akustické zátìže a kompenzaèním opatøením k výsadbì zelenì.
Zpracovatel
posudku
doporuèil
realizaci
posuzovaného
zámìru
za pøedpokladu dodržení navržených opatøení uvedených v dokumentaci
hodnocení vlivu zámìru na životní prostøedí.

4. Poøadívariant z hlediska vlivù na životní prostøedí
Zámìr byl navržen jako invariantní, v rámci dokumentace je posuzován
ve srovnáníse stávajícímstavem bez výstavby.

5.

Vypoøádání vyjádøení k dokumentaci a k posudku
Vypoøádání vyjádøení k dokumentaci vlivù zámìru na životní prostøedi
K dokumentaci se vyjádøilynásledující subjekty:

aj hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, 110 01 Praha 1
è.j. SEG-28072003 ze dne 21. 1. 2004
Z akustického hlediska doporuèuje výpoèet rozložení izofon pøenést
pro pøehlednostdo klasického mapového podkladu.
Z hlediska ochrany ovzduší hlavní mìsto Praha navrhuje v zájmu snížení
dopravní zátìže redukovat poèet parkovacích míst jak na povrchu,
tak v podzemních garážích, a to vzhledem k souèasné imisní zátìži
a dostupnosti veøejné hromadné dopravy.
Z geologického hlediska hlavní mìsto Praha konstatuje, že v dalším stupni
projektové dokumentace bude nutno zpracovat podrobný prùzkum radonového
indexu.
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 Praha
Pracovištì: Øásnovka8, 110 15 Praha1
E-mail: ozp@cityofprague.cz
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Z hlediska
hospodaøení s odpady
hlavní mìsto
Praha upozoròuje,
že požadavek
na pøednostní tøídìní,
opìtovné
využití
èi recyklaci
nebo energetické využití pøed skládkováním platí i pro stavební odpad.
Z dopravního hlediska je vznesen požadavek v dalších fázích projektové
pøípravy zámìru vysvìtlit pøedpokládaný nízký podíl pøijíždìjících vozidel
k administrativní budovì od jihu, z ul. 5. kvìtna po stávající mimoúrovòové
køižovatky 5. kvìtna - Vyskoèilova (viz. pøíloha s kartogramem pøitížení intenzit
dopravy v okolí vlivem objektu E pro rok 2005), na celkovém rozsahu zdrojové
a cílové dopravy objekty. Souèasnì hlavní mìsto Praha polemizuje s tvrzením,
že vysoké intenzity automobilové dopravy v souèasnosti a podle prognóz
i v budoucnosti na ulici 5. kvìtna vyplývají z faktu, že komunikace spojuje støed
mìsta s dálnicí 01 smìrem na Brno. Podle hlavního mìsta Prahy pøevážnou
èást zatížení ul. 5. kvìtna tvoøí vnitromìstská doprava.
Z hlediska odkanalizování a vodních tokù požaduje
pøi realizaci respektovat a realizovat navržená opatøení.

hlavní mìsto

Praha

Z hlediska telekomunikací hlavní mìsto Praha doporuèuje zámìr s ohledem
na výšku objektu projednat s provozovateli radiokomunikaèních sítí vèetnì sítí
GSM.
Z hledisek umístìní a kapacity, mìstské zelenì, ochrany pøírody a krajiny,
ochrany zemìdìlského
pùdního fondu, zásobování vodou, zemním plynem
a elektrickou energií nemá hlavní mìsto Praha k pøedloženému zámìru
pøipomínek.
Zpracovatel posudku zahrnul vìtšinu pøipomínek do návrhu stanoviska.
K zákresu izofon do mapového podkladu uvedl, že je tento systém nevhodný
a doporuèil
provádìt
bodové zobrazení
a výpoèet akustické
situace
v charakteristických bodech v území.
K požadavku redukovat poèet parkovacích míst posudek konstatuje,
že návrh je v souladu s vyhláškou È. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hlavním mìstì Praze, kde se uvádí minimální
požadavky na dopravu v klidu. Zámìr navrhuje 13 parkovacích míst navíc oproti
minimu, což nepøedstavuje výrazný vliv.
Pøipomínka k pøedpokládanému
nízkému podílu pøijíždìjících
vozidel
k objektu od jihu z ulice 5. kvìtna není podle zpracovatele posudku zøejmá,
protože podle pøedložených kartogramù intenzit bude smìrem od jihu k objektu
pøijíždìt až 80% vozidel.
Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení hlavního mìsta Prahy do stanoviska
k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz. podmínky pro
stavební øízení 8., 10., 11.; pro fázi realizace 12., 14., 15., 18., 20.; pro fázi
provozu 27., 28., 29.,30.).
b) mìstská

èást Praha 4, Táborská 350/32, 140 00 Praha 4

è.j. P4/169978/03/0ŽP/KOS/760-RMÈ
ze dne 15.12.2003
Rada mìstské èásti Prahy 4 konstatuje, že umístìní zámìru "BB Centrum budova E, Praha 4 - Michle" je z hlediska vlivù na životní prostøedí
podle pøedložené dokumentace v zásadì pøijatelné. Dále upozoròuje, že nadále
bude sledovat a pøipomínkovat pøedevším øešení výsadby zelenì, dopady
stavby vèetnì stavební dopravy na obyvatele a zatížení obytné zástavby podél
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110OI Praha
Pracovištì:Øásnovka8, 110 15 Praha1
E-mail: ozp@cityofprague.cz
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ulice Baarova. Mìstská èást Praha 4 požaduje, aby veškerá doprava
do a z objektu budovy E byla øešenaa realizována pouze z a do ulice Duhová.
Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení mìstské èásti Praha 4 do stanoviska
k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz. podmínky
pro územní øízení 3., 5., 6.; pro stavební øízení 9., 11.; pro fázi realizace 13.,
14., 25.; pro fázi provozu 31.).

c) Ministerstvo zdravotnictví, Palackého námìstí 4, 12801 Praha 2
è.j. HEM-3212-22.12.03/35466 ze dne 13.1.2004
Ministerstvo zdravotnictví požaduje, aby v tomto pøípadì bylo z hlediska
znalosti místních pomìrù pøi posuzování stavby podle zákona è. 100/2001 Sb.
respektováno stanovisko místnì pøíslušnéhoorgánu ochrany veøejnéhozdraví.

d) Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - jih,
Antala Staška 1670/80,14000 Praha 4
è.j. 56/04/PO4 - HK/Dr. Èerò ze dne 17. 2. 2004
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy požaduje v dalších stupních
projektové dokumentace aplikovat zpracovatelem dokumentace navržené
zpùsoby minimalizace dopadù stavební èinnosti, zejména snižování prašnosti.
Dále je tøeba podrobnìji øešit opatøení na fasádì objektu navržená k eliminaci
reflexe hluku z ulice 5. kvìtna od hmoty nového objektu. Dále hygienická
stanice hlavního mìsta Prahy požaduje za nezbytné pøeøešitsystém dopravy
tak, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování akustické situace v obytném území,
tj. vylouèit alespoò z ulice Baarova návaznou dopravu z nových objektù.
Souèasnì byl uplatnìn požadavek, aby další akustické výpoèty vycházely
z reálného mìøení a ze znalosti vývoje zástavby v území.
Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy
do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí
(viz. podmínky pro územní øízení 3., 4.; pro stavební øízení 9., 11.; pro fázi
realizace 13.,14.,21.,22.,23.).
e) Magístrát
hlavního
mìsta
Øásnovka 8, 11015 Praha 1

Prahy,

è.j. MHMP-107555/2003/002/0lPNI

odbor

životního

prostøedí,

ze dne 26. 1.2004

Odbor životního prostøedí nemá k pøedložené dokumentaci pøipomínek
a požaduje, aby v dalším stupni projektové dokumentace byl uveden návrh
na odstranìní odtìžených navážek a využití výkopové zeminy pro navrhované
zemní valy, jejich umístìní a zpùsob využití pøebývajícívýkopové zeminy.
Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení odboru životního prostøedí Magistrátu
hlavního mìsta Prahy do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru
na životní prostøedí (viz. podmínky pro územní øízení7.; pro stavební øízení 10.;
pro fázi realizace 19.).
f) Magistrát
hlavního
mìsta
Prahy, odboru
vodohospodáøské, Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
è.j. 107555/2003/0lPNI/EIA/058-3/Nov

výstavby,

oddìlení

ze dne 7.1.2004

Vodoprávní oddìlení odboru životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta
Prahy konstatuje, že posuzovaný zámìr je v souladu s ochranou vodních
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pomìrù, která je stanovená zákonem è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì
nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.

g) Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor památkové péèe, Staromìstské
námìstí 4, 110 01 Praha 1
è.j. 182176/2003/ Van ze dne 13. 1.2003
Pøíslušný výkonný orgán státní památkové péèe na území hlavního mìsta
Prahy konstatuje, že z hlediska zájmù chránìných zákonem è. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péèi ve znìní pozdìjších pøedpisù a právních pøedpisù
souvisejících, je výše uvedený zámìr
akceptovatelný
bez pøipomínek.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 7 citovaného zákona bude pøípravná a
projektová
dokumentace
v prùbìhu
zpracování
projednána
s Národním
památkovým ústavem a poté pøedložena odboru památkové péèe Magistrátu
hlavního mìsta Prahy k projednání ve správním øízení podle ustanovení § 14
odst. 2 citovaného zákona.
Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení odboru památkové péèe Magistrátu
hlavního mìsta Prahy do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru
na životní prostøedí (viz. podmínky pro územní øízení 1.; pro stavební øízení 16.,
17.).
Vypoøádání vyjádøení k posudku

vlivù zámìru

na životní prostøedí

Zpracovateli posudku byla pøedána veškerá písemná vyjádøení k posudku
obdržená pøed veøejným projednáním,
v prùbìhu
veøejného projednání
i po nìm. Jejich vypoøádání je souèástí tohoto stanoviska.

a) hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, 110 01 Praha 1
è.j. SEG-22072203 ze dne 27. 5. 2004
Z akustického hlediska nemá hlavní mìsto Praha zásadních pøipomínek.
V reakci na vypoøádání pøipomínek hlavního mìsta Prahy uvedených v posudku
uvádí, že pøi požadovaném zobrazení akustické situace pomocí izofon
lze grafické zobrazení nastavit i na jemnìjší rozlišení než jen uvedených 5 dB.
Z dopravního hlediska k odpovìdi zpracovatele na pøipomínku, uvedenou
pod bodem 5 na str.18 posudku hlavní mìsto Praha uvádí následující. Souèástí
dokumentace o posuzování vlivu objektu na životní prostøedí byly pøílohy
(v dokumentaci oznaèené jako "výkresy") s kartogramy intenzit dopravy.
Ve výkrese 0-3 dokumentace je vyjádøeno pøitížení intenzit dopravy v okolí
vlivem objektu
E pro r. 2005. Pøipomínka hlavního
mìsta
Prahy
nezpochybòovala pøedpokládaný podíl automobilové dopravy od jihu, nýbrž
upozoròovala na uvedený nízký podíl pøijíždìjících vozidel k administrativní
budovì od jihu z ul. 5. kvìtna po stávající rampì MÚK 5. kvìtna - Vyskoèilova,
na níž je zpracovatelem
dokumentace
uvedeno zatížení 25 vozidel.
S pøihlédnutím k pøedpokládanému celkovému poètu pøijíždìjících vozidel
k objektu se tato hodnota jeví nízká. Z uvedeného dùvodu byl podstatou
pøipomínky požadavek vysvìtlit, jak uvedenou hodnotu zatížení na rampì
mimoúrovòové køižovatky zpracovatel odvodil.
Z hledisek umístìní a kapacity, ochrany ovzduší, mìstské zelenì, ochrany
pøírody a krajiny, ochrany zemìdìlského
pùdního fondu, hospodaøení s odpady,
zásobování vodou, odkanalizování a vodních tokù, zásobování zemním plynem,
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- 9elektrickou energií, telekomunikací a geologie nemá hlavní mìsto Praha
pøipomínek.
Zpracovatel posudku ve svém vypoøádání k vyjádøení hlavního mìsta Prahy
uvádí, že došlo k nepochopení pøipomínky è. 5. Pøedpokládal pøíjezd od jihu,
tzn. z rampy ul. 5. kvìtna, ale v úseku výjezdové rampy Vyskoèilova - 5. kvìtna.
Pøipomínkavšak po vysvìtlení znìla ve smìru k nízkým intenzitám (25 vozidel)
na sjezdové rampì v úseku 5. kvìtna - Vyskoèilova. K této intenzitì uvádí
zpracovatel posudku následující. Dopravní obsluha posuzovaného objektu
budovy E závisí na uvažovaných zdrojových a cílových místech. Na základì
pøedložených kartogramù lze pøedpokládat, že hlavním smìrem zdrojù a cílù
dopravní obsluhy bude pøedevším centrum Prahy. Proto je pravdìpodobnì
uvažována tak nízká intenzita dopravy nejen na sjezdové rampì z ul. 5. kvìtna,
ale i dále ve smìru k ulici Budìjovická. Souhlasí tedy s pùvodním požadavkem
hlavního mìsta Prahy, aby tato nízká intenzita byla v dalších stupních
projektové dokumentace blíže vysvìtlena.

b) mìstská èást Praha 4, Táborská 350/32, 140 00 Praha 4
è.j. P4/sine/04/0ŽP/KOS1760-RMÈ ze dne 3. 6. 2004
Mìstská èást Praha 4 konstatuje, že znìní posudku vèetnì návrhu
stanoviska pro pøíslušný úøadje pro ni pøijatelné.V dalších stupních projektové
dokumentace bude mìstská èást Praha 4 nadále požadovat, aby jihozápadní
fasáda byla øešena jako zvukopohltivá, aby byla eliminována reflexe hluku
z ulice 5. kvìtna na obytnou zástavbu na protilehlé stranì magistrály. Dále
mìstská èást Praha 4 požaduje, aby byl dodržen koeficient zelenì a umístìní
stromù na rostlém terénu (stromoøadí podél nájezdové rampy, døeviny v ulici
U Pomníku, stromy podél ulice Duhová až k nájezdu pro zásobování).
Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení mìstské èásti Praha 4 do stanoviska
k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz. podmínky
pro územní øízení5., 6.; pro stavební øízení90' pro fázi realizace 25.).
c) Èeská

inspekce

životního

prostøedí,

oblastní

inspektorát

Praha,

Dìlnická 12, 17004 Praha 7
è.j. 1/HI17087/04/Berze dne 21. 5. 2004
Èeská inspekce životního prostøedí nemá k pøedloženému posudku žádné
pøipomínky.
d) Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor životního prostøedí, Øásnovka
8, 110 15 Praha 1
è.j. MHMP-107555/2003/003/0ZPNI ze dne 27.5.2004
Odbor životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy nemá
jako dotèené orgány státní správy k pøedloženému posudku žádné pøipomínky.
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6. Stanovisko pøíslušného úøaduz hlediska pøijatelnosti vlivù zámìru na
životní prostøedí s uvedením podmínek pro realizaci zámìru, popøípadì
zdùvodnìní nepøijatelnosti zámìru
Na základì dokumentace, posudku, veøejného projednání a vyjádøení k nim
uplatnìných

vydává
odbor životního prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy jako pøíslušný úøad podle § 23
odst. 11 písmo a) zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní
prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù
na životní prostøedí), v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska
pøijatelnosti vlivù na životní prostøedí

souhlasné

stanov__~-

k posouzení vlivù provedení zámìru "BB Centrum - budova E, Praha 4 - Michle"
na životní prostøedí s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou
zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatøení nutných k provedení zámìru
v pøíslušných správních nebo jiných øízeních, pokud nebudou do té doby
splnìny.
Podmínky

souhlasného

stanoviska

aj Podmínky pro fázi pøípravy
- pro územní øízeni
1.
2.

3
-.

4-

5.
- -

6.

7.
8.
9--

Pøi øešení zámìru postupovat v souladu s požadavky pøíslušného orgánu
státn í památkové péèe.
Zásobování objektu teplem orientovat výhradnì
na využití soustavy
centrálního zásobování teplem (použití zemního plynu pøipustit pouze pro
specifické potøeby, napø. kuchynì restauraèního zaøízení).
Pøeøešit systém dopravy tak, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování
akustické situace vobytném území, tj. vylouèit alespoò z Baarovy ulice
návaznou dopravu z nových objektù. Vjezd a výjezd z garáží bude umístìn
na severní stranì navrhované budovy smìrem do Duhové ulice.
Provést nové akustické hodnocení, které bude vycházet z platných
závazných
pøedpisù. Akustické
výpoèty musí vycházet ze znalosti
aktuálního vývoje zástavby v území a z reálného mìøení.
Podrobnìji øešit opatøení na fasádì objektu navržená k eliminaci hluku
z ulice 5. kvìtna odraženého od hmoty nového objektu.
Precizovat a s pøíslušným orgánem ochrany pøírody odsouhlasit projekt
vegetaèních
úprav. Návrh tìchto
úprav bude splòovat minimální
požadavky na zeleò dané platným Územním plánem sídelního útvaru
hlavního mìsta Prahy.
Specifikovat množství a zpùsob nakládání s výkopovou zeminou.
pro stavební

øízení

Zpracovat podrobný prùzkum radonového indexu.
Na základì
pøedchozích akustických
hodnocení
protihlukových opatøení pro období výstavby a provozu.
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10. Precizovat problematiku nakládání s odpady s dùrazem na pøedcházení
vzniku odpadù a pøednostní využívání odpadù, upøesnit jednotlivé druhy
a množství odpadù pro fázi výstavby a provozu a pøedpokládaný zpùsob
jejich využití, resp. odstranìní.
11. Zpracovat v rámci plánu organizace výstavby i soubor organizaèních
a technických opatøení v etapì výstavby s cílem minimalizovat potenciální
nepøíznivé vlivy na životní prostøedí, zdraví a pohodu obyvatelstva,
zejména se zamìøením na:
- èasový harmonogram prací a omezení možnosti narušení faktorù
-

-

-

pohody;
provádìní zemních prací v rozsahu nezbytnì nutném;
urèení a odsouhlasení pøepravníchtras;
omezení hlukové zátìže v etapì výstavby úèinnými protihlukovými
opatøeními a výbìrem vhodných stavebních mechanizmù a jejich
èasového využití a soubìhu podle výsledkù detailní akustické studie
pro provádìní stavby;
vèasný odvoz pøebyteèného materiálu ze stavební èinnosti k využití,
resp. recyklaci, popøípadì odstranìní;
omezení mezideponií a skladování prašných materiálù;
omezení sekundární prašnosti skrápìním a plachtováním;
zajištìní øádné údržby a sjízdnosti využívaných komunikací a zamezení
jejich zneèištìní se zajištìním úèinné techniky k jejich èištìní;
vhodné nakládání s odpady;
ochranu døevin;
kontrolu technického stavu stavebních a dopravních mechanizmù,
zejména z hlediska exhalací, hluènosti a úniku ropných látek;
eliminaci svìtelného zneèištìní.

b) podmínky pro fázi realizace
12. Na základì provedeného prùzkumu radonového indexu realizovat
pøíslušnáprotiradonová opatøení.
13. Realizovat akustická opatøení vyplývající z hlukových studií zpracovaných
ve fázi územního a stavebního øízení a odsouhlasených orgánem ochrany
veøejnéhozdraví.
14. Podle plánu organizace výstavby zajistit plnìní souboru organizaèních
a technických opatøení v etapì výstavby s cílem minimalizovat potenciální
nepøíznivé vlivy na životní prostøedí, zdraví a pohodu obyvatelstva
a dùslednou kontrolu plnìní pøíslušnýchopatøení.
15. V pøípadì úniku ropných látek nebo jiných závadných látek, které mohou
ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod, zajistit neprodlenì
adekvátní sanaèní práce.
16. V prùbìhu veškerých zemních prací umožnit provedení záchranného
archeologického výzkumu. Jeho zajištìní je nutno projednat v dostateèném
pøedstihupøedzahájením výkopových prací a stavebních èinností.
17. Pøed provádìním zemních a výkopových prací pouèit pøíslušné osoby
o postupu ve vztahu k event. archeologickým nálezùm.
18. Odpady pøednostnì tøídit, opìtovnì využívat èi recyklovat nebo energeticky
využít.
19. V rámci výkopových prací provádìt rozbor kontaminace zeminy a na jeho
základì zabezpeèit vhodné nakládání se zeminou.
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20. Ke kolaudaènímu øízení pøedložit specifikaci druhù a množství odpadù
z výstavby a doklady o zpùsobu jejich využití, resp. odstranìní a smlouvy
zabezpeèující využití, resp. odstranìní odpadù z provozu objektu.
21. Preferovat použití moderních stavebních strojù se sníženou emisí hluku
a zneèiš•ujících látek do ovzduší. Nasadit ménì hluèné mechanismy
je vhodné i v pøípadì, že by hlukové limity dovolovaly použití strojù
ménì kvalitních.
22. Práce, u nichž se pøedpokládají zvýšené hladiny akustického tlaku A,
plánovat s ohledem na denní dobu (tj. mimo ranní hodiny, víkendy
a svátky).
23. Stabilní stavební stroje se zvýšenou hluèností (okružní pila, bruska,
kompresor) umístit do krytých pøístøeškùtak, aby hladiny akustického tlaku
A z tìchto zaøízení nepøekraèovaly70 dB ve vzdálenosti 10 m od zdroje.
24. Omezit doèasné zábory a všechna omezení, zejména na veøejných
plochách, na nejkratší možnou dobu.
25. Zajistit realizaci vegetaèních úprav podle schváleného projektu souèasnì
se stavbou tak, aby mohly být zhodnoceny soubìžnì pøi kolaudaci stavby,
resp. v nejbližším vhodném agrotechnickém termínu.
26. Z dùvodù prevence ruderalizace území a šíøení alergenních plevelù zajistit
v rámci provádìní koneèných terénních úprav dùslednou rekultivaci všech
ploch postižených výstavbou.
c) podmínky pro fází vlastního provozu
27. Pøi provozu objektu omezovat vznik odpadù, zajistit separovaný sbìr
odpadù a vzniklé odpady pøednostnì nabízet k jejich využití.
28. Venkovní i vnitøní prostory objektu vybavit dostateèným poètem vhodných
nádob pro odkládání odpadù.
29. Zajistit vhodné sorpèní prostøedky k likvidaci event. havarijních únikù
ropných látek z dopravních prostøedkù.
30. Zajistit pravidelnou kontrolu funkènosti a úèinnosti odluèovaèù k èištìní
odpadních vod a záchytu mastných par, popøípadì bezodkladnì realizovat
nápravná opatøení.
31. Zajistit trvalou péèi o areálovou zeleò a popøípadì i její obnovu tak,
aby byla zachována její funkènost.
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona è. 71/1967 Sb., o správním
øízení (správní øád), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nenahrazuje vyjádøení
dotèených správních úøadùani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.
Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost
mùže být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10
odst. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí).
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