HLAVNí MÌSTOPRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn,

È.j.
MHMP-122496/2005/0ZPNI/EIA/142-2/Be

Vyøizuje/ linka
Datum
Ing. Beranová/ 4443 27.7.2005

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),ve znìní zákona è. 93/2004Sb. (dále jen zákon)
Identifikaèní údaje:
Název: Rozšíøení tiskárny Svoboda Press a. s., Sazeèská ul., Praha 10,
k. ú. Malešice
Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 5.6, kategorie II, pøíloha È. 1
Polygrafické provozy se spotøebou chemikálií nad 1 Vrok.

Charakter
zámìru: Pøedmìtem zámìru je doplnìní stávající tiskárny
Svoboda Press a. s. v Praze 10 o nový archový tiskový stroj HEIDELBERG
SPEEDMASTER CD 102-5+LX a instalaci dalšího nového rotaèního ofsetového
stroje ROTOMAN 50.
Kapacita (rozsah)

zámìru:
Po instalaci nových strojù dojde u archového stroje
ke snížení kapacity tisku 025000
na 44 000, u rotaèního tisku ke zvýšení 0300000
na 1 589847 (vše v tis. obratech/rok). Spotøeba barev klesne u archových z 18 na
14 t a u rotaèních stoupne z 1241 na 1700 t.

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Praha
Praha
Praha 10
Malešice

Oznamovatel: Svoboda Press a. s.
Sazeèská 560/8
180 25 Praha 10
IÈ:27078396

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

tel.: +420-236004245
fax: +420-236007 074
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Souhrnné vypoøádánípøipomínek:
K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:
. hlavní mìsto Praha,
. mìstská èást Praha 10,
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - východ,
. Èeská inspekce životního prostøedí,oblastní inspektorát Praha,
. odbor ochrany prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy.
Jednotlivá vyjádøení obsahují následující pøipomínkya podmínky k realizaci stavby.
Hlavní mìsto Praha konstatuje, že pokud budou níže uvedené požadavky splnìny
v následujících fázích projektové pøípravy stavby, nepožaduje další posuzování podle
zákona È. 100/2001 Sb.

Z hlediska hospodaøení s odpady má hlavní mìsto Praha pouze pøipomínku, že by
bylo vhodné, aby zpracovatel pøedloženého oznámení uvedl celkové množství
odpadù z výroby po výmìnì tiskových strojù.
Z dopravního hlediska hlavní mìsto Praha ve svém vyjádøení s poukazem na polohu
areálu v blízkosti nákladní železnièní trati Bìchovice (Libeò) Hostivaø resp. žst. Praha
- Malešice doporuèuje provìøit možnost alespoò èásteèného využití železnièní
dopravy. Vzhledem k tomu, že v pøedloženém oznámení nejsou uvedeny žádné
hodnoty zatížení vybrané komunikaèní sítì, upozoròuje se, že v pøípadì nutnosti
zohlednit zatížení komunikaèní sítì ve spádovém území je tøeba vycházet
z aktualizovaných oficiálních hodnot zatížení komunikaèní sítì, které pro potøeby
hodnocení vlivù staveb na životní prostøedízpracovává a poskytuje Ústav dopravního
inženýrství nebo Útvar rozvoje hl. m. Prahy.
Mìstská èást Praha 10 nemá k zámìru žádné pøipomínky a nepožaduje pokraèovat
v procesu posuzování vlivù na životní prostøedí.
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy nemá pøipomínky.
Èeská inspekce životního prostøedí pouze upozoròuje, že k nìkterým uvedeným
katalogovým èíslùm druhù odpadù je dle vyhlášky MZP è. 381/2001 Sb. (Katalog
odpadù) pøiøazen nesprávný název odpadu. ÈIŽP 01 Praha nepožaduje další
hodnocení dle zákona.
Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy jako dotèený správní
úøad nepožaduje pokraèovat v procesu posuzování vlivù na životní prostøedí podle
zákona È. 100/2001 Sb., ve znìní zákona è. 93/2004 Sb. s tím, že má pouze
následující pøipomínky k pøedloženémuoznámení:

Z hlediska ochrany vod odbor ochrany prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy
konstatuje, že v oznámení není dostateènì specifikován charakter odpadních vod

vznikajícíchv souvislostis provozemtiskových strojù. Upozoròuje se, že odpadní
vody vypouštìné do veøejné kanalizace musí splòovat limity dle schváleného
kanalizaèního øádu. Dále se upozoròuje na povinnost vypracovat plán opatøení pro
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì:Øásnovka8. 110 15 Praha1
E-mail: oop@cityofprague.cz
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pøípad havárie, který schvaluje pøíslušný vodoprávní úøad. Uživatel závadných látek
je dále povinen pøi zacházení s nimi uèinit odpovídající opatøení, aby nevznikly do
povrchových nebo podzemních vod èi do kanalizace.

Pøíslušný úøad prostudoval pøedložené oznámení a došlá vyjádøení v prùbìhu
zjiš•ovacího øízení. Usoudil, že pøipomínkyjsou vìtšinou zpøesòujícího charakteru a
odkazují na obecné povinnosti vyplývající z právních pøedpisù v oblasti ochrany
životního prostøedí. Podle pøíslušného úøadu jsou tyto pøipomínky øešitelné
v návazných øízenícha nejsou dùvodem pro pokraèování v procesu posuzování vlivù
na životní prostøedípodle zákona è. 100/2001 Sb., ve znìní zákona è. 93/2004 Sb.

Závìr:
Zámìr "Rozšíøení tiskárny Svoboda Press a.s., Sazeèská ul., Praha 10, k.ú.
Malešice" naplòuje dikci bodu 5.6, kategorie II, pøílohyè. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù
(zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní zákona è. 93/2004 Sb.
Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem
bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základì
že zámìr

provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl

pøíslušný úøad k závìru

"Rozšíøenítiskárny SvobodaPress a.s., Sazeèskául., Praha10,
k. ú. Malešice"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení a
zohlednit ostatní pøipomínky uplatnìné v prùbìhu zjiš•ovacího øízení.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.
Na základì usnesení Rady hlavního mìsta Prahy È. 0252 ze dne 1.3.2005 došlo
ode dne 1.4.2005 ke zmìnì Organizaèního øádu Magistrátu hlavního mìsta Prahy,
a to mj. tak, že s úèinností od 1. 7. 2005 byl zrušen odbor životního prostøedí
Magistrátu hlavního mìsta Prahy a jeho èinnosti delimitovány do novì vzniklého
odboru ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy s tím, že odbor ochrany
prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy pøejímá veškerá práva a závazky odboru
životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy.
Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Mariánské nám. 2
Praha 1
/14/
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì:Øásnovka8, 110 15 Praha1
E-mail: oop@cityofprague.cz

-

Ing.

/

Jan Winkler
odboru
tel.: +420-236004245
fax: +420-236007 074
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Pøílohy:
- vyjádøení hlavního mìsta Prahy
- vyjádøení mìstské èásti Praha 10
- vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy
- vyjádøeníÈeské inspekce životního prostøedí
- vyjádøeníodboru ochrany prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy
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