HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí

Váš dopis zn.

È.j.
MHMP-107555/2003/0ZPNI/EIA/O58-2/Nov

Vyøizuje/linka
Ing. NoYotný/4278

Datum
15.9.2003

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

Název:

-

BB Centrum budovaE, Praha4 - Michle

Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 10.6, kategorie II, pøílohaè. 1

Prùmyslovézóny a obchodnízóny vèetnì nákupních støedisek o celkovévýmìøe nad
3 000 m2 zastavìné plochy; areály parkoviš• nebo garáží se zastavìnou plochou nad
1 000 m2.
Charakter zámìru:

Pøedmìtem posuzování je novostavba administrativní budovy

v rámci budovaného komplexu administrativních budov 88 Centrum. Souèástí
budovy budou pronajímatelné kanceláøsképlochy, zamìstnaneckájídelna, podzemní
garáže. Pøedmìtem zámìru je i úprava okolí budovy.

Kapacita (rozsah) zámìru: Zámìr je situován na pozemky mezi ulicemi 5. kvìtna,
U Pomníku a Duhová na území mìstské èásti Praha 4.
Celková plocha dotèeného územ í: 4 674m2
Zastavìná plocha objektu:
2450 m2
Hrubá podlažní plocha objektu:
17600 m2
Kanceláøská plocha:
10 800 m2
Gastronomický provoz:
700 m2
Technické zázemí budovy:
1 900 m2
Poèet parkovacích
335 (z toho 15 na povrchu)
Poèet
nadzemních stání:
podlaží:
7

Poèet podzemních
podlaží:
Výška
objektu:

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, I 10 O1 Praha1
Pracovištì: Øásnovka8, 110 15 Praha1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

4
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fax: +420-236007 074
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Umístìní:

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

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

Zahájení stavby:

èerven 2005

Ukonèení stavby:

prosinec 2006

Oznamovatel:

STUDIO A, s.r.D.
Na Srpeèku 331/9, Praha 5
IÈ: 25086073

Souhrnné vypoøádánípøipomínek:
Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:
. hlavní mìsto Praha
. mìstská èást Praha 4

.

.

Ministerstvo zdravotnictví

.

odbor výstavby Magistrátu hlavního mìsta Prahy

. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - jih
. oblastní inspektorát Praha Èeské inspekce životního prostøedí
. odbor životního prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy
Jednotlivá vyjádøení obsahují následující pøipomínkya podmínky k realizaci stavby
Hlavní mìsto Praha (HMP) konstatuje, že zámìr není v souladu s platným územním
plánem hlavního mìsta Prahy. Zároveò se HMP odvolává na skuteènost, že
oznamovatel poèítá s následným vypracováním dokumentace dle zákona, která
podrobnì vyhodnotí stav životního prostøedí v dotèeném území a vlivy vyvolané
realizací zámìru na obyvatelstvo a životní prostøedí.
Kromì toho má HMP nìkolik dalších pøipomínek,zejména z hlediska odkanalizování
a vodních tokù a z dopravního hlediska. V oznámení postrádá øešení zpùsobu
odvedení deš•ových vod a vyèíslení množství tìchto vod, porovnání množství
deš•ových vod vypouštìných do kanalizace v souèasnosti a po výstavbì objektu.
Rovnìž není posouzen vliv na následnou kanalizaci z hlediska kapacitního.
V oznámení nejsou dále uvedeny žádné hodnoty zatížení komunikaèní sítì ve
spádovém území, nelze zhodnotit technické øešení objektu z hlediska dopravy,
pøipomínkováno je ozelenìní ulièního parteru a území mezi západní fasádou
navrhovaného objektu a stávající rampou mimoúrovòové køižovatky 5. kvìtna Vyskoèilova. Z hlediska hospodaøení s odpady požaduje HMP dokumentaci doplnit o
vyèíslení množství výkopových zemin.
Hlavní mìsto Praha doporuèuje, po seznámení s okolnostmi oznámení a zejména
z dùvodu, že zámìr není zcela v souladu s územním plánem hlavního mìsta Prahy,
aby zámìr byl podroben posouzení podle zákona a dále požaduje, aby pøipomínky
uvedené v jeho vyjádøení byly zapracovány v dokumentaci zámìru.

Sídlo: Mariánské
námìstí 2, 110OI Praha
.
Pracovištì: Rásnovka8, 110 15Praha1
E-mail: ozp@cityo•prague.cz
v

tel.: +420-23600 I III
fax: +420-236007 074
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Mìstská èást Praha 4 (MÈ Praha 4) považuje údaje o vlivech zámìru na životní
prostøedí uvedené v oznámení za pøedbìžnì postaèující a nepožaduje zpracovávat
dokumentaci dle zákona. Ve svém usnesení Rady MÈ Praha 4 však stanovuje
nìkolik podmínek pro další stupnì realizace stavby.

.

.

.

Podmínkou umožnìní výstavby pøedmìtného objektu je schválení zmìny
platného územního plánu poø. È. Z 0374/03.
Pro další stupnì dokumentace projektu požaduje MÈ Praha 4 zpracovat

dopravní studii vypracovanou s ohledem na další v lokalitì umíst'ované
zámìry - pøedevším stavbu AB Michle II a AB Michle III a plochy pro dopravu
v klidu likvidované umístìním zámìru.
MÈ Praha 4 požaduje vypracování akustické studie, která bude zamìøena na
vliv stavebních èinností a staveništní dopravy na sousední obytnou zástavbu a
následné vypracování takových ochranných opatøení, aby bylo vyhovìno
hygienickým normám.

Ministerstvo
zdravotnictví
konstatuje,
že pøedložené oznámení
zámìru
neposkytuje dostateèné podklady k posouzení vlivu stavby na obyvatelstvo.
Doporuèuje podrobnìjší
doplnìní dokumentace o vyhodnocení hlukové zátìže
vèetnì návrhu protihlukových opatøení a odhad zdravotního rizika. Dále ve svém
vyjádøení požaduje, aby z hlediska znalosti místních pomìrù pøi posuzování stavby
dle zákona bylo respektováno stanovisko Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy.

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy (HSHMP) považuje oznámení za
nedostateèné. Pro umístìní takového objektu v této lokalitì požaduje HSHMP:
. vyhodnotit vliv dopravy vyvolané tímto zámìrem voblastí navrhované
i stávající obytné zástavby, a to i v souvislosti se všemi dosud provedenými
i navrženými investicemi v lokalitì;
. vyhodnotit, jak hmota nového objektu spolu s budoucími známými zámìry
ovlivní akustickou situaci u stávající obytné zástavby v ulici Baarova a u
navržené zástavby v lokalitì Zelený dvùr;
. prokázat, že výstavbou nového objektu nedojde k nárùstu hluku vlivem reflexe
na protilehlé stranì pøilehlých komunikací.
Èeská inspekce životního prostøedí (ÈIŽP) považuje vyhodnocení vlivu zámìru za
nedostateèné. V oznámení postrádá vyhodnocení kumulace vlivù s vlivy jiných
známých zámìrù. Dále v oznámení postrádá odborný odhad odtìžovaného množství
výkopové zeminy, popis systému odvádìní deš•ových vod, specifikaci odstranìní
døevin a hodnocení náhrady novou výsadbou. Ve vztahu k deš•ovým vodám
požaduje, aby tyto vody byly v nejvyšší možné míøe zasakovány. Podle názoru ÈIŽP
je stavba nepøimìøená k místním podmínkám (zvýšené náklady na protihlukovou
opatøení, snížení hladiny podzemních vod, úprava územního plánu). V oznámení
není vyhodnocen dopad na hmotný majetek a kulturní památky, není zpracováno
variantní øešení. Závìrem ÈIŽP konstatuje, že oznámení zámìru dle zákona je
neúplné a nedostaèující. Proto požaduje zpracovat dokumentaci dle zákona, která
zohlední uvedené pøipomínky a všestrannì posoudí vlivy celého areálu na místní
životní prostøedí, porovná zámìr s nulovou variantou a zpracuje alternativní návrh
respektující místní podmínky vèetnì ochranného pásma Pražské památkové
rezervace.

Sídlo: Mariánské
námìstí 2, 110OI Praha
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Pracovištì: Rásnovka8, 110 15PrahaI
E-mail: ozp@cityofprague.cz
v

tel.: +420-23600 I III
fax: +420-236007 074

4Odbor životního prostøedí MHMP (OZP MHMP) požaduje zpracování dokumentace
dle zákona. Orgán ochrany ovzduší postrádá v oznámení dopravní rozbor a
samostatnou dopravní studii tak, aby mu poskytnul dostateèný podklad pro vydání
stanoviska. Orgán ochrany pøírody a krajiny konstatuje nedostateèné vyhodnocení
fauny dotèeného území. V souvislosti s umístìním zámìru upozoròuje na nesoulad
s pøípustným využitím území dle platného územního plánu sídelního útvaru hlavního
mìsta Prahy (umístìní do ploch izolaèní zelenì). Ve vyjádøení OZP MHMP je ještì
zmínìn požadavek v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat objemy
vznikajících odpadù vèetnì zpùsobu odstranìní.

Odbor výstavby MHMP nemá z vodohospodáøského hlediska žádné pøipomínky.
Zpracování dokumentace EIA nepovažuje za nutné.

Závìr:
Zámìr "BB Centrum - budova E, Praha 4 - Michle" 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, že
zámìr

"BB Centrum - budova E, Praha 4 - Michle"

bude

posuzován

podle citovaného zákona, nebo• oznámení dostateènì neprokázalo zda a v jakém
rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí a obyvatelstvo.

Pøíslušný úøadpožaduje zpracovat dokumentacivlivu zámìru na životní prostøedí
(dále jen dokumentace) dle pøílohyè. 4 k citovanému zákonu a pøi zpracování
vìnovat pozornost pøedevším následujícím oblastem:
. ochrana ovzduší;
. zatížení hlukem;
. kumulace vlivù zámìru s vlivy jiných známých zámìrù;
. vlivy na povrchové a podpovrchové vody;
. ochrana hmotného majetku a kulturních památek;
. problematika dopravy.
Dále je tøeba v dokumentaci zohlednit a vypoøádat všechny další požadavky na
doplnìní a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádøeních.
Ve smyslu § 7 odst. 6 citovaného zákona a s ohledem na poèet dotèených správních
úøadù a dotèených územních samosprávných celkù stanovuje pøíslušný úøad poèet
dokumentací pro pøedložení na 10 pare.
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Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy, ani
pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.
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P.QdkladY
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 3 000 m2 zastavìné
plochy; areály parkoviš• nebo garáží se zastavìnou plochou nad 1 000 m2. Zámìrem je
výstavba sedmipodlažní
budovy s administrativní
funkcí, doplnìnou
gastronomlckým
provozem vèetnì dopravního napojení na stávající komunikace a výstavba potøebných
inženýrských sítí. Objekt bude mít 7 nadzemních a 4 podzemní podlaží, celková výška nad
terénem bude 29,5 m. Ve 4 podzemních podlažích bude 320 parkovacích stání, dalších 15
stání bude umístìno na povrchu. Posuzovaná budova E je
BB Centrum, umístìna je východnì od ulice 5. kvìtna mezi
a Michelskou. Hlavní funkèní náplní objektu bude pronájem
výstavba navazuje na pøedpokládané využití širšího území

souèástí budovaného komplexu
ulicemi Baarovou, Vyskoèilovou
kanceláøských ploch.Plánovaná
jako komplexu administrativních

budov.

Mariánskénámìstí 2. 11001 Praha 1
tel.: +420-236001111. fax: +420-236007048
e-mail:praha@cityofprague.cz

Z hlediska mìstské zelenì konstatujeme, že pøedložený zámìr vychází situaènì ze
skuteènosti, že bude schválena zmìna èíslo 374 v kole 03 z IZ - izolaèní zeleò na SVO smíšené území obchodu a služeb. Je nutné upozornit, že pøed schválením uvedené zmìny
je zámìr v rozporu s platným územním plánem sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy.
Rozsah ploch pozemkù vymezených pro zástavbu není totožný s ÚPn, zahrnuje i pozemky,
které dnes nejsou urèeny pro zástavbu a jsou nezastavitelnou plochou - izolaèní zelení.
Míra využití území dle platného ÚPn HMP je mnohem vyšší a koeficient zelenì nižší.
Èást oznámení zabývající se problematikou mìstské zelenì je zpracována pouze
orientaènì, detailní zpracování se všemi náležitostmi bude pøedloženo až v rámci následné
dokumentace.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny bez pøipomínek (nejsou zde žádné limity, pouze zeleò
nižší kvality - dendrologický prùzkum bude pøedložen v další fázi posuzování vlivù na životní
prostøedí). Jedná se o urbanizované a èásteènì devastované území pøi severo-jižní
magistrále, výška navrženého objektu odpovídá výšce stávajícího objektu v sousedství.

Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu konstatujeme, že pøedmìtná lokalita se
nachází uvnitø souèasnì zastavìného území, v souèasné dobì je využívána jako parkovištì,
zastavìné plochy a na okrajích a v západní èásti je porostlá zelení. Jedná se o
antropogennì pozmìnìné prostøedí mìstské zástavby pokryté navážkami. V evidenci
katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny pøevážnì jako ostatní plochy, pouze pozemky
p.è. 469/2, 469/3 a 477 jsou evidovány jako zahrada a jsou souèástí zemìdìlského pùdního
fondu, zaøazeny do BPEJ 2.26.11 - III. tøída ochrany. Celková výmìra plochy, kterou bude
tøebavyjmout ze ZPF, èiní 508 m2,
Z hlediska ochrany ZPF je uvedený zámìr v souladu s ÚPn
Z geologického hlediska nemáme žádné pøipomínky,oznámení splòuje patøiènénáležitosti,
jsou zde v dostateèném rozsahu popsány geologické a hydrogeologické pomìry, výstavbou
nedojde k zásadním zmìnám v hydrogeologickém režimu. V zájmovém území nejsou
registrována žádná ložiska nerostných surovin, dobývací prostory ani chránìná ložisková
území. V dalším stupni projektové dokumentace bude nutno realizovat podrobný inženýrskogeologický prùzkum.
Z hlediska hospodaøení s odpady konstatujeme, že kapitola vìnovaná této problematice je
zpracována na dostateèné úrovni, uvádí výèet odpadù, které vzniknou jak pøi stavbì, tak pøi
provozu budovy. Odpady budou tøídìny a bude s nimi nakládáno dle platné legislativy
Kapitola však neobsahuje údaj o množství výkopových zemin, které budou velmi
pravdìpodobnì tvoøit nejvìtší složku stavebních odpadù. Toto opomenutí je nutno doplnit
v následné dokumentaci. Dále upozoròujeme, že i stavební odpady by mìly být pøednostnì
využívány (resp. nabídnuty k využití jiným subjektùm) jako druhotná surovina.
Podle pøedloženého oznámení budou garáže zabezpeèeny proti úniku ropných látek, které
by mohly kontaminovat okolní prostøedí.
Z hlediska odkanalizováni
a vodních tokù konstatu.leme, že v pøedloženém oznámení
není øešen zpùsob odvedení deš•ových vod, není vyèísleno množství odvádìných deš•ových
vod z navrhovaného kanceláøského objektu 88 Centra ani parkovištì, není provedeno
porovnání množství deš•ových vod vypouštìných do kanalizace v souèasnosti a po výstavbì
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objektu, rovnìž chybí posouzení vlivu na následnou kanalizaci z hlediska kapacitního
Odvádìní deš•ových vod Je nezbytné doložit v dokumentaci.
BB centrum je umístìno jižnì od toku Botièe, tento tok je od navrhované stavby pomìrnì
vzdálen. Odkanalizování bude respektovat stávající jednotný veøejný kanalizaèní systém.
Øešený objekt bude odkanalizován vlastním oddílným stokovým systémem, tj. splaškové
odpadní vody se napojí do veøejné kanalizace o profilu 600/1100 mm v ul. Vyskoèllovì,
deš•ové vody budou rozdìleny na zneèištìné a nezneèištìné. Do jednotné kanalizace budou
odvádìny pouze deš•ové vody zneèištìné, pøi odvádìní nezneèištìné deš•ové vody bude
v max. míøe uplatnìna plošná územní retence. Odpadní vody z øešené lokality jsou
centrálním kanalizaèním systémem dále odvádìny do Ústøední èistírny odpadních vod na
Trojském ostrovì. Odpadní vody z kuchyòských provozù budou èištìny v lapaèích tukù.
Celkové prùmìrné denní množství splaškových vod po výstavbì centra pro budovu "E" bude
celkem cca 36 m3/den.
Z hlediska zásobování teplem nemáme pøipomínky, potøeby objektu na vytápìní budou
saturovány z integrovaného systému CZT.

Z dopravního

hlediska

k pøedloženému oznámení uvádíme:

V oznámení nejsou uvedeny žádné hodnoty zatížení komunikaèní sítì ve spádovém území.
Z uvedeného dùvodu upozoròujeme, že v rámci dokumentací hodnotících vliv staveb na
životní prostøedí je tøeba pro všechny posuzované èasové horizonty vycházet z oficiálních
aktuálních údajù zatížení komunikaèní sítì, které zpracovává a poskytuje Ústav dopravního
inženýrství nebo MHMP SURM.
K uvedenému rozsahu zdrojové a cílové dopravy (cca 600 pøíjezdu vozidel/den) nemáme
pøipomínky.Jsme toho názoru, že tento údaj je z hlediska životního prostøedí spíše na stranì
bezpeènosti. K technickému øešení objektu se na základì doložených pøíloh nemužeme
z hlediska dopravy komplexnì vyjádøit.
V zájmu dosažení vysoké kvality ulièního parteru je tøeba v rámci iJlièních profilù v okolí
navrhovaného objektu uplatnit kvalitní stromovou zeleò. Požadujeme založit stromoøadí
v pruhu izolaèní zelenì mezi západní fasádou navrhovaného objektu a stávající rampou
mimoúrovòové køižovatky 5. kvìtna - Vyskoèilova. Toto stromoøadí by rovnìž v budoucnu
mohlo pøispìt ke snížení hluku z dopravy vùèi zástavbì. Parkovací stání na komunikacích je
tøeba rovnìž rozèlenit zelení.
Hlavní mìsto Praha doporuèuje, po seznámení s okolnostmi oznámení a zejména
z dùvodu, že zámìr není zcela v souladu s ÚPn hl. m, Prahy, aby zámìr byl podroben
posouzení podle zákona è. 100/2003 Sb., dále požaduje, aby uvedené podmínky a
pøipomínky byly zapracovány v dokumentaci zámìru.

RNDr. Miloš Gregar
radní hl. m. Prahy

Vážená paní
JUDr. Helena Dobiášová
øeditelkaalP MHMP
zde
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Ondøej Košata
261192331

Vìc: Vyjádøení Mìstské èásti Praha 4 k oznámení k zámìru "BB Centrum

-

fOiSf
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Vyøizuje/linka

Našeznaèka

Praha 4

;§fI! Ht!i

- budovaE,

podle zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní

prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù

Vážená paní øeditelko,

v pøílozeVám zasílámeusneseníRady mìstské èástiPraha4 è. 19R-625/2003,vèetnì pøílohy
k usnesení,ve vìci zaujetí stanoviskak oznámenízámìru "BB Centrum- budovaE, Praha4
Michle"

~

S pozdravem

JarmilaAlexandrová
vedoucíOŽP
Mìstská èást Praha 4
Úøad mìstské èásti

Odborživotního
prostøedí
a územního
rozvoje
Táborská è.p. 350
140 45 Praha 4
1

Pøíloha:
usneseníRMÈ è. 19R-625/2003+ pøílohak usnesení
Co: OŽP

ÈÁST

MÌSTSKÁ

usnesení

PRAHA

4

19. zasedání ze dne 12. 8. 2003
èíslo 19R-625/2003

k zaujetí stanoviska mìstské èásti Praha 4 k oznámení zámìru "BB Centrum - budova E,
Praha 4 - Michle" v k. ú. Michle pro úèel zjiš•ovacího øízenípodle zákona è. 100/2001Sb.,
o posuzovánívlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù

RadamìstskéèástiPraha4

I.

ll.

zaujala
stanoviskok výše uvedenémuoznámenízámìru "BB Centrum - budova E, Praha 4 Michle" pro úèel zjiš•ovacíhoøízenípodle zákona è. 100/2001Sb., o posuzovánívlivù na
životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù,které je nedílnousouèástítohoto
usnesenív pøíloze

ukládá
vedoucíodboruživotníhoprostøedí
odeslatusneseníRadyMÈ Praha4 na MITh1P,odbor životníhoprostøedí
T: 13. 8. 2003

M
Pøedkladatel:p. B. Koukal, ZST
Na vìdofiÚ: èlenovéRadyMÈ Praha4
MHMP

Pøíloha

Rada MÈ Praha 4 na svém 19. zasedáníkonaném dne 12. 8. 2003 projednala a zaujala
stanovisko k oznámenízámìru "BB Centrum- budovaE, Praha4 - Michle" v k.ú. Michle pro
úèelzjiš•ovacíhoøízenípodle zákonaè. 100/2001Sb., o posuzovánívlivù na životní prostøedía o
zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù:

Údaje o vlivech zámìru na životní prostøedíuvedenév "Oznámení"pøedbìžnìpostaèují,podle
názoru MÈ Praha 4, k stanovenízávìru (podle § 7 zák. è. 100/2001 Sb.), že není tøeba
zpracovávatdokumentacio posouzenívlivù zámìru na ŽP.
1 Podmínkouumožnìní výstavbypøedmìtnéhoobjektu je schválenízmìny platnéhoúzemního
plánupoø.è. Z 0374/03.
2 Pro další stupnì dokumentaceprojektu požadujemezpracovatdopravnístudii vypracovanou
s ohledemna další v lokalitì umís•ovanézámìry - pøedevšímstavbu AB Michle n a AB
Michle m a plochy pro dopravuv klidu likvidovanéumístìnímzámìru.
3,

Požadujemevypracováníakustickéstudie,která bude zamìøenana vliv stavebníchèinnostía
staveništní dopravy na sousední obytnou zástavbu a následné vypracování takových
ochrannýchopatøení,abybylo vyhovìno hygienickýmnormám.
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INSPEKCE ŽIVOTNíHO PROSTØEDí
OblastníinspektorátPraha
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MAGISTRÁThl.m. Prahy
Odbor životního prostøedí
Øásnovka 8

110 15 Praha 1

Vašeznaèka
1O7555/2003/0ZP/V1/E1A1058-1/Nov

Vìc:

È1ŽPèj.
1/H1/8637/03

vyøizuje
Roh.Kuklík

datum
19.8.2003

Posouzení vlivu na živo tni prostøedi dle zákona è. 100/2001Sb.
BB CENTRUM- budova E. Praha 4 - Michle

Vaším dopisem výše uvedené znaèky ze dne 24.7.2003 byl požádán inspektorát ÈIŽP Praha o vyjádøeníke
stavebnímu zámìru. Žádost byla doplnìna pøíslušnoudokumentací.
K dokumentaci vydáváme následující stanovisko:
Ochrana ovzduší
Budova E o 7 patrech a 320 parkovacích stáních pøispìje k dalšímu zneèištìní ovzduší lokality. Její vliv
ovšem nebude izolovaný, ale po dostavbì celého BB Centra bude budova pouze jedním z dalších zdrojù
zneèištìní. Toto širší posouzení dopadù do místního ovzduší chybí, vliv potom není "ménì významný", jak
se øíkána str. 28.
Území je charakterizováno jako "støednì až si/nì imisnì zatížené". O zneèištìném ovzduší svìdèí mj.
odumøeléstromy u nedaleké budovy ÈEZ.
Vyøizuje: Ing. Záruba
Odpadové hospodáøství
Na str. 14 se uvádí, že "ne/ze odhadnout množství výkopové zeminy, které bude nutné odtìžit pro za/ožení
stavby". Pokud nepfedpokládáme mimoøádnéokolnosti pøizemních pracích, mohl by být odborný odhad
odtìžovaného množství dostupný již nyní.
Vyfizuje: R. Švarcová
Ochrana vod
Z pøedloženédokumentace vyplývá, že s výstavbou "BB centra - budova E" bude v objektu vybudována
oddílná kanalizace a na výstupu z kuchynì bude osazen lapol.
V dokumentace schází popis systému odvádìní deš•ových vod, což je z hlediska vlivù na podzemní vodu,
resp. na retenèní schopnost místa zásadní vìc. Požadujeme, aby deš•ové vody byly v nejvyšší možné míøe
zasakovány. Plošné stavební areályjsou v tomto ohledu velmi problematické.
Vyøizuje: Ing. Roznìtínská

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
128 01 Praha 2, Palackéhonám. 4, pošt. pøihr. 81
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~~~.~trát hlavního mìsta Prahy
iGl~-!RAf l%jaYfl~n(l
mìsta ~~elena
Dobiášová
HlavnI podattrfns. (.).fI$nfJv/llediteDca
odboru životního prostøedí
nám. 2
11001 'Praha 1
~OŠLO
dne:

25 -08- 2003

Id8ntitika~Ri
údijelpra'owilele

Poèetlistù
POtIt pnifift

Našezn.:
HEM-3212-28.7.03/21896

Vyøizuje

MUDr. Peterková

V Prazedne
15.8.2003

Vìc: Posuzování vlivù na životní prostøedípodle zákona è. 100/2001 Sb
zjiš•ovacíhoøízenízámìru zaøazeného
v kategorii II.

-

zahájení

Obdrželi jsme od vás kopii oznámenípodle pøílohy è. 3 k zákonu è. 100/2001Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, o
podrobenízámìru "BB Centrum - budova E, Praha 4 - Michle" zjiš•ovacímuøízenípodle
§ 7 zákona.
Pøedloženýzámìr vlivu zámìru stavby neposkytujedostateènépodklady k posouzení
vlivu stavby na obyvatelstvo. Doporuèujeme podrobnìjší doplnìní dokumentace o
vyhodnoceníhlukové zátìže vèetnì návrhu protihlukových opatøenía odhad zdravotního
rizika.
Toto stanovi~k~nen$azuj e -yyjádøet::!í_místnì
p~sluš~~~u
~c_~an~~~
zdraví (Hygienickástanicehl. m. Prahy),proto požadujeme,aby z hlediskaznalostimístních
pomìrù pøi posuzování stavby podle zákona è. 100/2001 Sb., bylo jeho stanovisko
respektováno.
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RNDr. Karla Øíhová
øeditelkaodboru
hygienya epidemiologie
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BYGIENlCKA STANICE HLA VNlHO MESTA PRAHY
Rytíøská12,pošt. sebr.1O3,11001 Praha 1
poWb Pnha ~jíti, Antala Sta" MJ/1670!14000 Praha 4
~d
h1:ín.PrahY-~--
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odbor životniho prostøedí
~.Novotný
:Øá8novka8~Praha 1

Našeèj.: 6681/03/P04-HK/Dr. •:erò Vyøizuje:Polaneckátel 2610063S0dne7.8.2003
Vašeèj.:MHMP-IO7SSS/2003/0ZP/VJ/ElA/OS8-1/N0\'
vìc: Magistráthlm.Prahy,odborživotnihoprostøedi.
Øásnovka8, Praha1 .,DBCentrom-budova
E, Micble, Praha4", zjišfovaciøízenídle §7 zákonaè.lOO/2001Sb.,posuzování
vlivù na životní
prostfedi- stanovisko.
Dne31.7.2003jsmeobdrželioznámeni
o zahájenízjiš•ovacll1oflzení Magistrátuhl. m.

Prahy, odborutivotníhoprostfedf.Mariánské
nám.2. Praba I, ze dne14.4.2003k zámìru
..BBCentmm- budovaE, .Michle,Praha4" ve smy5lu§6,odst.4 §16odst.3a 4 cit. zákona.
Omámení o hodnoceni vtivd ua životní prostøedidle pøílohy 3 zákona è.l00/2001 Sb. pro
oznamovatele
BBC - Bui1ding E, a.8., Vyskoèilova 1410/1, Praha 4 1praOOvaIztIot~
ing.Václav ~
CSc, ATEM atelier ekologických modelù U Michelského lesa 366, Praha 4.
Zámìr na~e
admiIùsUativJÚ
objekt vpmstom mezi nájezdovou~
k DI" U Pomníku a
Duhovou ul. V této lokaJitì je :t.ásadním
problémemdoprava a z 1Úplynouci negativní dopady
na okolí. Omámeni se omezujepouze na grafické mázomìní umlstìni objektu a poubý náznak
budouci 7.ásta.vby
o~é
jako ABM II a m. Vubec neøetidopravní vazby a jejich dopad na
stávajícíi budoucí zástavbu.
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PROSTØEDÍ

alP MHMP
oddìlení posuzování
vlivù na životní prostøedí
-zde-

Váš dopis zn.

Vyøizuje/linka

È.j.

MHMP-107555/2003/001/0lPNI

Datum
14. 8. 2003

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

-

BB Centrum budova E, Praha 4 - Michle
Odbor životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy vydává pro úèely
øízení dle zákona è. 100/2001 Sb., ke shora uvedené akci stanoviska dotèených
orgánù:
1. Z hlediska ochrany zemìdìlského
Bez pøipomínek.

pùdního fondu: Ing. Nìmeèková

2. Z hlediska lesù a lesniho hospodáøství: Mgr. Nìmec
Námi chránìné zájmy nejsou dotèeny.
3. Z hlediska nakládání s odpady: RNDr. Pavlíèková

V pøedloženédokumentaci oznámení jsou v 8.111.3 uvedeny v tabulkách pøehledy
odpadù vèetnì èísla odpadu a kategorie jejichž vznik se pøedpokládá v období
výstavby a po uvedení do provozu. Rovnìž jsou uvedeny obecnì platné zásady
nakládání s odpady ve smyslu zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì
nìkterých dalších zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù.
V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme konkretizovat objemy
vznikajících odpadù vèetnì zpùsobu odstranìní. Respektováno bude zejména
ustanovení § 11 zákona o odpadech, to znamená bude preferováno pøednostní
využívání odpadù. Upozoròujeme, že materiálové využití má pøednost.
Z hlediska nakládání s odpady nepožadujeme pokraèovat v hodnocení procesem
EIA.
4. Z hlediska ochranyovzduši: Ing. Polanská
Pøedloženýzámìr hodnotí výstavbu objektu E, který má být souèástí budovaného
komplexu administrativních budov BB Centrum. Objekt E bude umístìn v prostoru
mezi ulicemi 5. kvìtna (nájezdovou rampou), U pomníku a Duhová. Objekt bude mít

Sídlo: Mariánské námìsti 2, 110 OI Praha I
Pracovíštì: Øásnovka 8, 11015 Praha 1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-236 001 III
fax: +420-236007 074

2

ètyøi podzemní a sedm nadzemních podlaží. V podzemních podlažích je navrženo
320 parkovacích míst pouze pro potøeby zamìstnancù objektu. Vjezd a výjezd do
podzemních podlažích je navržen obousmìrnou
rampou z ulice Duhové. Pro
návštìvníky budovy je navrženo 15 parkovacích míst na terénu na východní stranì
objektu. Pøi provozu objektu se pøedpokládá pøíjezd cca 600 osobních a 5 nákladních
automobilù dennì. V prvním nadzemním podlaží je umístìn gastronomický provoz a
v ostatních podlažích administrativa.
V souèasné dobì je pøedmìtný pozemek využíván jako parkovištì pro potøeby
okolních objektù.
Objekt bude napojen na systém CZT.
Hodnocený zámìr byl vypracován bez alternativních variant.
Z hlediska rozptylových podmínek se jedná o lokalitu, která je ovlivnìna dopravními
zdroji, tj. automobilovým provozem na komunikacích 5. kvìtna a Vyskoèilova.
Prùmìrná roèní koncentrace stanovená dle modelu A TEM v roce 2002 v pøedmìtné
lokalitì èiní pro 802 9,3 ~g/m3, N02 31 ~g/m3, CO 625,6 ~g/m3 a benzen 2, 75 ~g/m3.
Hodnocení vlivu stavby na kvalitu ovzduší je v oznámení provedeno jen povšechnì a
málo podrobnì. K zámìru nebyla vypracována samostatná rozptylová studie. Dále
chybí dopravní rozbor. Teprve na tìchto podkladech je možné vystavìt hodnocení
z hlediska kvality ovzduší.
Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že pøedložený zámìr nedává dostateèný podklad
pro vydání stanoviska z hlediska jím chránìných zájmù a vyžaduje komplexní
posouzení v dalším stupni procesu EIA.

5. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny: Mgr. Nìmec
Pøedložená dokumentace oznámení zámìru výstavby BB Centrum - budova E,
Praha 4 - Michle nemá nijak zhodnocenu faunu dotèeného území. Autor
dokumentace se omezil pouze na konstatování, že je možné zaznamenat zejména
drobné savce a ptáky a nebyl zaznamenán výskyt zvláštì chránìných druhù, což je
pro úplné vyhodnocení vlivu stavby na životní prostøedí nedostateèné.
Dále je nutné konstatovat, že stavba je situována do plochy IZ - izolaèní zeleò podle
platného územního plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy, schváleného
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy è. 10/05 ze dne 9.9.1999 pøijatéhovyhláškou
è. 32/1999 Sb. HMP, o závazné èásti územního plánu sídelního útvaru hlavního
mìsta Prahy, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen územní plán), a tak stavba
znemožòuje funkèní využití této plochy, kde jsou pøedpokládány výsadby døevin a
travních porostù. S odkazem na regulativy funkèního a prostorového uspoøádání
uzemí hlavního mìsta Prahy - 1. èást oddíl 11 odst. 2) vyhlášky è. 32/1999 Sb. HMP
je toto území nezastavitelné ("Nezastavitelné území je takové území, které nelze
zastavìt trvalýmiani doèasnýmistavbami s výjimkou liniových a plošných dopravních
staveb, liniových a plošných staveb technického vybavení, úèelových staveb
sloužících provozu a údržbì pøíslušného funkèního využití a ostatních staveb
uvedených v legendì jednotlivých funkèních ploch územního plánu. Tyto stavby
nesmí narušit nebo omezit hlavní funkci území. Do nezastavitelného území jsou
zahrnuta území sloužící oddechu, plochy zelenì, vodní plochy, suché poldry, plochy
orných pùd, plochy deponií a tìžby a veøejná prostranství uvedená ve výkresu
funkèního využití.").
V pøípadì, že se podaøí odstranit nesoulad stavby s územním plánem
(viz. stanovisko pøíslušného stavebního úøadu ze dne 15. 7. 2003 pod
è.j. P4/86539/03/0SD/MAPA/11
085), orgán ochrany pøírody sdìluje, že pøes
uvedený nedostatek v hodnocení fauny a s pøihlédnutím k souèasnému stavu území
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nemá k zámìru výstavby BB Centrum - budova E, Praha 4 - Michle vážných
námitek a nepožaduje pokraèovat v hodnocení procesem EIA.

6. Z hlediska nakládání s chemickými látkami a pøípravky: RNDr. Pavlíèková
Bez pøipomínek.
7. Z hlediska myslivosti:
Bez pøipomínek.

Toto stanovisko není správním rozhodnutím dle zákona è. 71/1967 Sb.,
o správním øízení,a nelze se tudíž proti nìmu odvolat.
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Vyøizuje/linka
Ing.Hrubá/4321

Vìc: Zahájení zjiš•ovacího øízenízámìru "BB Centrum - budova E, Praha 4 - Michle"
zaøazenéhov kategorii ll, bodu 10.6, pnlohy è.l zákona è. 100/2001Sb., o posuzování
vlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù.
K zahájení zjiš•ovacího øízení na výše uvedený zámìr nemáme z vodohospodáøského
hlediskažádnépøipomínky.ZpracovánídokumentaceEIA nepovažujemeza nutné.
Dokumentacivracíme.
/

Ing. Pavel Pospíšil
vedoucí vodohospodáøskéhooddìlení
MagiltrAt hl. m pr.Rf
Marián.k. nem 2
P,.ha 1
"Ir

Rozdìlovník :
1) MHMP VYS - spis
2) MHMP VYS/3 - Hr

