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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn.

SZn.
S-MHMP-112496/2006/00PNI/EIN183-2/Be

Vyøizuje/ linka
Ing. Beranová/4443

Datum
21.6.2006

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),v platném znìní (dále jen zákon)
Identifikaèní údaje:
Název:
Tiskárna Podìbradská - IV. etapa, Praha 9, k.ú. Vysoèany

Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 5.6, kategorie II, pøíloha è. 1
Polygrafické provozy se spotøebou chemikálií nad 1 tlrok.

Charakter zámìru: Pøedmìtem zámìru je výstavba nové výrobní haly ve stávajícím
závodì, kam bude osazena moderní technologie pro ofsetový akcidenèní tisk.
Materiál je v tiskovém stroji potiskován speciálními barvami, které schnou odpaøením
rozpouštìdla za podpory tepla (technologie Heat-set). Pro rychlé uvolnìní par
rozpouštìdel z potištìného pásu papíru je souèástí vybavení technologické linky
sušicí zaøízení. Jako souèást vlhèicího roztoku je používán izopropylalkohol (IPA).
Cílem investora je snižovat podíl alkoholu pro vlhèení až k nulové hodnotì.
Výrobní hala s novou rotaèkou bude souèástí dostavby areálu Tiskárny
REPROPRINT s. r. o., která je v souèasné dobì vybavena s dostateènou rezervou
skladovacími a servisními prostory, manipulaèními prostory pro kamiony dodavatelù i
odbìratelù, optimálním napojením a odpovídajícím zázemím, takže rozšíøení výrobní
èásti nebude vyžadovat zásah do ostatních provozù.
Kapacita zámìru:
Stávající stav pøedstavují 3 archové ofsetové stroje a 4 akcidenèní tiskové ofsetové
stroje - rotaèky, vèetnì termické èistièky odpadního vzduchu z tiskových strojù. Novì
bude instalován 1 akcidenèní tiskový ofsetový stroj - rotaèka s vlastní (integrovanou)
termickou èistièkou odpadního vzduchu (výrobce HEIDELBERG).
Celková zastavìná
plocha novou halou pro akcidenèní tisk je 2 370 m2.
Pøedpokládaný roèní objem potištìného papíru v koneèném stavu po realizaci IV.
etapy bude 19700 tun za rok pro celý závod.

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 Praha
Pracovištì: Øásnovka8, 110 15 Praha1
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-2Spotøeba materiálupro nový tiskový akcidenèní stroj - (bez vlhèení IPA):
Kotouèový papír
Tisková

barva

Pøísada do vlhèicího roztoku FWZ
Silikon
Antistatik
Lepidlo PLANATOL FK 375
Rychloèistiè SCHNELREINIGER
Èistiè WA III
Èistiè Rolomatic
Olej a tuk mazací

7 500 t
350 t
9,4 m3
19,9 t
1 140 I
1 565 kg
4 140 I
1 940 kg
4 480 kg
80 kg

Celková spotøebamateriálu pro všechny tiskové stroje akcidenèního tisku po realizaci
IV. etapy - nový stroj bez vlhèení izopropanolem, stávající rotaèky se sníženým
podílem IPA ve vlhèicím roztoku z hodnoty 4,5 % na 1,5 %:
Kotouèový papír
19 700 t
Tisková barva
815 t
Pøísada do vlhèicího roztoku FWZ

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Zahájení stavby:
Ukonèení stavby:

26 m3

~~~~~Jc

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 9
Vysoèany

06/2006
04/2008

Oznamovatel: Tiskárna REPROPRINT s.r.o.
IÈ: 42339626
Podìbradská 26/594
190 00 Praha 9 - Vysoèany

Zpracovatel oznámení: Ing. JiøíBlažek, CSc.
(osvìdèední
odborné zpùsobilosti
4610/751/0PV/93 ze dne 24.1.1995)

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 Praha
Pracovištì: Øásnovka8, 110 15 Praha1
E-mail: oop(á);cityOfprague.cz
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Souhrnné vypoøádánípøipomínek:
K pøedloženému oznámení

se v prùbìhu

zjiš•ovacího

øízení vyjádøily následující

subjekty:
hlavní mìsto Praha,
mìstská èást Praha 9
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
Èeská inspekce životního prostøedí (oblastní inspektorát Praha)
odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
. odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta

.
.
.
.
.

Prahy.

Požadavek posuzovat zámìr podle zákona neobsahovalo žádné vyjádøení
Jednotlivá vyjádøeníobsahují následující pøipomínkya podmínky k realizaci stavby:
Hlavní mìsto Praha (HMP) uvádí ve svém vyjádøení následující:
Z hlediska urbanistické koncepce je zámìr v souladu s funkèním využitím daným
územním plánem.
Z akustického hlediska nejsou k pøedloženému zámìru zásadní pøipomínky.
Z hlediska ochrany ovzduší se konstatuje, že zhoršená kvalita ovzduší v daném
území je znaènì ovlivnìna stávající dopravní zátìží, zejména na ul. Podìbradské.
Podle výsledkù rozptylové studie bude mít provoz celkové kapacity tiskárny zvýšené
o další ofsetový stroj urèitý minimální nepøíznivý vliv z hlediska emisí z nových strojù
- tiskových strojù s termickým èištìním a z vìtrání. V technologickém procesu se
poèítá s kontinuálním snižováním obsahu alkoholu ve vlhèicích roztocích. Uvádí se,
že na základì výsledkù modelování kvality ovzduší lze podle studie konstatovat, že
imisní limity na vybraných referenèních bodech z pøíspìvku uvažovaného zdroje
nejsou pøekraèovány a dosahují jen malých hodnot vzhledem k hodnotám imisních
limitù. V dùsledku vyšších koncentrací PM1o v pozadí bude po pøipoètení pøíspìvku
k pozadí pøekraèován denní imisní limit PM1o. Další imisní limity v daném území
nebudou pøekraèovány. Hl. m. Praha doporuèuje provést dodateènou výsadbu
izolaèní zelenì, s cílem zvýšit množství zachycených prašných èástic. Z hlediska
vlivù na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo lze zámìr IV. etapy výstavby
tiskárny v daných podmínkách oznaèit za akceptovatelný.
Z hlediska mìstské zelenì se uvádí, že v oznámení není poèítáno s jakýmikoli
sadovými úpravami èi ozelenìním areálu. Plocha IZ - izolaèní zeleò v jižní èásti
pozemku nebude zámìrem dotèena. Zeleò tvoøí pøibližnì 10 % z celkové plochy
areálu.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny je vyjádøení zcela bez pøipomínek.
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu zámìr neznamená žádný negativní
vliv.
Z geologického hlediska nejsou výhrady.
Z hlediska hospodaøení s odpady se doporuèuje doplnit množství odpadù pøed a po
rozšíøení.
Z dopravního hlediska nejsou k pøedloženému oznámení zásadní pøipomínky,
upozoròuje se pouze na drobné nedostatky formálního rázu.
Z hlediska zásobování vodou je vyjádøení bez pøipomínek.
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110OI Praha
Pracovištì: Øásnovka8, 110 15 Praha1
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Z hlediska odkanalizování a ochrany vodních tokù se uvádí, že kvalita podzemních a
povrchových vod nebude ovlivnìna realizací zámìru a že je pøi pøípravì a realizaci
stavby nutno respektovat a provést navržená ochranná opatøení uvedená v oddílu
O.IV.

Z hlediska zásobování

teplem,

zásobování

zemním

plynem,

elektrickou

energií

a

z hlediska telekomunikací bez pøipomínek.
Hlavní mìsto Praha závìrem konstatuje, že ve svém vyjádøení uplatòuje øadu
pøipomínek, které požaduje vyøešit v následujících stupních projektové pøípravy.
Pokud budou uvedené pøipomínky respektovány, hl. m. Praha netrvá na posuzování
vlivù na životní prostøedí.

Mìstská èást Praha 9 v usnesení Rady mìstské èásti Praha 9 è. 289/06 ze dne
6.6.2006 konstatuje, že souhlasí s pøedloženou dokumentací a že není tøeba, aby
probìhlo øízení EIA. Jediným problémem dle usnesení je skuteènost, že se jedná o
pomìrnì velkou tiskárnu s velkým poètem zakázek, a tím i množstvím tiskaøských
barev, a to ji øadí do velkých zdrojù zneèiš•ování ovzduší. Pøedpokládané množství
spotøeby je 9,6 tuny organických rozpouštìdel na ètvrtou etapu za rok. V minulosti
byla tiskárna umístìna v prùmyslové zónì daleko od obytné zástavby, dnes se už
blízko ní staví 1500 bytù a je pøedpoklad, že velmi brzy se zástavba obytných domù
rozšíøí do její tìsné blízkosti v souladu s velkým rozvojový územím Vysoèany. Je
pravdìpodobné, že tato tiskárna jako velký zdroj zneèištìní ovzduší organickými
látkami spolu v kombinaci s imisemi dalších prùmyslových provozù v této lokalitì by
mohla novým obyvatelùm vadit. Je proto nutné poèítat s dalším omezováním emisí
tak, aby k tìmto støetùmv budoucnu nedošlo.
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy konstatuje, že z pøedložené akustické
studie vyplývá, že realizací projektovaného zámìru nedojde ke zvýšení ekvivalentní
hladiny hluku v zájmovém
území. Stávající hladiny hluku se na žádném
z referenèních bodù v dùsledku realizace IV. etapy rozšíøení závodu nezvýší. Ze
závìrù rozptylové studie vyplývá, že imisní limity na vybraných referenèních bodech
z pøíspìvkù uvažovaného zdroje nejsou pøekraèovány a dosahují jen malých hodnot
vzhledem k hodnotám imisních limitù, a to i k nìkterým namìøeným hodnotám
zneèiš•ujících látek. Po zhodnocení souladu pøedloženého návrhu s požadavky
zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví v platném znìní a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù, nemá k nìmu orgán ochrany veøejného zdraví
zásadních pøipomínek.
Èeská inspekce
pøipomínky.

životního prostøedí nemá k oznámení zámìru

podstatné

Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy jako dotèený správní
úøadmá k zámìru, resp. k jeho oznámení, následující pøipomínky:
Z hlediska ochrany ovzduší se konstatuje, že k pøedloženému zámìru byla
vypracována rozptylová studie, která hodnotí vliv polygrafické èinnosti na zneèištìní
ovzduší tuhými zneèiš•ujícími látkami frakce PM1o, oxidem dusièitým, oxidy dusíku,
oxidem uhelnatým a izopropanolem v dané lokalitì ve dvou variantách (stávající stav
a cílový stav). Pøedložená studie nehodnotí vliv vyvolané dopravy spojené
s provozem tiskárny. Tato doprava však není pøíliš intenzivní a lze s urèitostí dovodit,
že její vliv by provedené hodnocení podstatnou mìrou neovlivnil. Imisní výpoèty
koncentrací prokazují nevýrazný vliv navrhovaného rozšíøení polygrafické èinnosti na
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110OI PrahaI
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kvalitu ovzduší v dané lokalitì. V pøedloženém oznámení chybí technický popis
stávajícího i plánovaného technologického zaøízení vèetnì schématu umístìní
tiskových strojù. V pøehledu o spotøebì materiálu (bod 8.11.3) je uvedena spotøeba
pro ètyøi stávající ofsetové rotaèky a není zde uvedena spotøeba archových strojù.
Nicménì autor rozptylové studie ve svých výpoètech vycházel z emisí všech
instalovaných technologických zaøízení.
Pøes výše uvedené nedostatky a na základì informací dostupných orgánu ochrany
ovzduší lze dovozovat, že v daném území nebude ani s pøispìním pøedmìtné stavby
pøekraèován platný imisní limit pro NO2. Pøedmìtná stavba je umístìna do oblasti,
kde je již v souèasnosti pøekraèován imisní limit pro prachové èástice frakce PM1o,
ale výše uvedená stavba tuto situaci ovlivní jen ve velmi malé míøe.
Z hlediska zájmù ochrany ovzduší se konstatuje, že pøedložený zámìr nevyžaduje
komplexní posouzení v dalším stupni procesu EIA.
Z hlediska ochrany vod se uvádí, že øešení, kdy odvádìní deš•ových vod ze støechy
je navrženo do stávající areálové kanalizace, není zcela v souladu s èlánkem 11
odst. 7 vyhlášky è. 26/1999 Sb., hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích
na výstavbu v hlavním mìstì Praze (OTP), ve znìní pozdìjších pøedpisù, který
stanovuje, že stavby musí být napojeny na veøejnou deš•ovou nebo jednotnou
kanalizaci, pokud nelze deš•ové vody likvidovat jinak, tj. pøednostnì vsakem, pokud
to hydrogeologické pomìry, velikost pozemku a jeho výhledové využití prokazatelnì
umožní, popø. akumulací nebo odvedením do vodního toku. V dalším stupni
projektové dokumentace se požaduje pøedložený návrh likvidace deš•ových vod
uvést do souladu s tímto èlánkem OTP. Je nutné jednoznaènì prokázat, že nelze tyto
deš•ové vody likvidovat jinak. Doporuèuje se zvážit možnost èásteènì akumulovat
srážkové vody na pozemku a následnì je využívat pro závlahu zelenì.
Dále se upozoròuje na rozpor v uvedení kanalizace Uednotná x oddílná). Z hlediska
zájmù chránìných zákonem o vodách lze považovat oznámení za postaèující a
nepokraèovat v hodnocení procesem EIA.
Z hlediska ochrany ZPF, z hlediska lesù a lesního hospodáøství, z hlediska nakládání
s odpady, z hlediska ochrany pøírody a krajiny a z hlediska myslivosti nejsou

pøipomínky.
Odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta
Prahy nemá námitky proti umístìní stavby, pouze upozoròuje, že navrhovaná stavba
je na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona è.
20/1987 Sb., o státní památkové péèi ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Pøíslušný úøad na podkladì oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených a podle
hledisek a mìøítek uvedených v pøíloze è. 2 k zákonu došel k následujícím závìrùm.
Pøi zjiš•ovacím øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit
životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom kritéria, která jsou stanovena
v pøíloze È. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné stranì vlastní zámìr
a pøíslušné zájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající významné potenciální
vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí.

Sídlo: Mariánské
námìstí 2, 110O1 Praha
.
Pracovištì: Rásnovka8, 110 15Praha1
E-mail: oop@cityofprague.cz
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-6Vlivy zámìru a jejich významnost popisuje oznámení zpracované Ing. Jiøím Blažkem,
CSc., držitelem autorizace podle zákona o posuzování vlivù na životní prostøedí.
Jsou navržena opatøení k prevenci a eliminaci nepøíznivých vlivù.
K zámìru se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily dotèené správní úøady i dotèené
územní samosprávné celky, vyjádøení veøejnosti nebyla pøíslušnému úøadu doruèena.
Uplatnìné pøipomínky nejsou nesouhlasného charakteru ani nezpochybòují závìry
oznámení.

Pøíslušný úøad konstatuje, že oznámení zámìru podalo dostateèné informace
o pøipravovaném zámìru tak, aby mohl, pøi respektování zásad pro zjiš•ovací øízení
podle pøílohy è. 2 zákona, ukonèit proces posuzování vlivù na životní prostøedí.
V prùbìhu zjiš•ovacího øízení byly vzneseny pøipomínky, které bude nutno zohlednit
v dalších fázích pøípravy zámìru. Pøirespektování zásad a podmínek, které jsou
formulovány v oznámení zámìru a jež doplòují pøipomínky dotèených správních
úøadù a dotèených územních samosprávných celkù, lze konstatovat, že zámìr
je pøijatelnýz hlediska vlivù na životní prostøedí.

Závìr:
Zámìr "Tiskárna Podìbradská - IV. etapa, Praha 9, k.ú. Vysoèany" naplòuje dikci
bodu 5.6, kategorie II, pøílohy È. 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), v platném znìní. 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

"Tiskárna Podìbradská

nebude

pøíslušný úøad k závìru,

IV. etapa, Praha 9, k.ú. Vysoèany'.

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení. Zároveò
je tøeba zohlednit pøipomínky, které jsou rozvedeny ve vyjádøeních dotèených
správních úøadùa dotèených územních samosprávných celkù.
Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

/'

Magistrát h\. m. Prahy
In

odbor
ochrany
prostfedi
Mariánské
nám.
2

Praha 1
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Pøílohy:
- vyjádøení hlavního mìsta Prahy

-

-

.e-c

vyjádøení mìstské èásti Praha 9
vyjádøení Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
vyjádøení Èeské inspekce životního prostøedí
vyjádøeníodboru ochrany prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy
vyjádøeníodboru kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního
mìsta Prahy

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O1 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236004 245
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