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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn.

SZn.
S-MHMP-155188/2006/00PNI/EIA/1912Nè

Vyøizuje/linka

Mgr. Vèislaková /4490

Datum
7.7.2006

ZÁVÌR ZJIŠ•OVACíHO ØíZENí

podle § 7 zákona È. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedía o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí),
v platném znìní (dále jen zákon)
Zámìr: Obchodní a obytné centrum Palmovka - Dolní Libeò, Praha 8 (duben 2006)
Zaøazenízámìru dle zákona: Bod 10.6, kategorie II, pøílohaè. 1
Skladové nebo obchodní komplexy vèetnì nákupních støedisek o celkové výmìøe nad 3000
m2 zastavìné plochy; parkovištì nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v souètu pro celou stavbu.
Charakter a kapacita zámìru: Pøedmìtem zámìru je vybudování dvoupodlažního
obchodního objektu (1. etapa) a jednoho šestipodlažního bytového domu (2. etapa).
Souèástí zámìru je vybudování 225 parkovacích stání pro obchodní objekt a 10 parkovacích
stání pro obytného domu. Vobou pøípadech se bude jednat o parkování v pøízemí
stavebních objektù (v úrovni terénu). Ve 2. NP obchodního centra bude umístìna hlavní
prodejní plocha a vedlejší pronajímatelné koncesionáøské prostory, skladové plochy a
technické zázemí objektu.
Celková plocha zámìru
Zastavìná plocha obchodního centra
Zastavìná plocha obytného domu
Poèet parkovacích stání v 1. NP obchodního objektu
Poèet parkovacích stání v 1. NP bytových domù

Umístìní:

Zahájení stavby:
Ukonèení stavby:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrál ní území:

12203 m2
6 545 m2
304 m2
225
10

Praha
Praha
Praha 8
Libeò

srpen 2006
srpen 2007

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236001
111
fax: +420-236 007 074

Oznamovatel:

Alkona Invest cz a.s.
Klimentská 22
11000 Praha 1

Zpracovatel oznámení: Ing. Vladimír Plachý
(osvìdèední

odborné zpùsobilosti MŽP ÈR è.182/0PV/93)

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. Pøi urèování, zda zámìr má významné vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží
k okolnosti, zda zámìr svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u zámìrù
pøíslušného druhu kategorie II v pøíloze È. 1 k zákonu a dále k obdrženým vyjádøením
veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených územních samosprávných celkù.
Z pøedloženého oznámení vyplývá, že po provedeném komplexním posouzení vlivù na
životní prostøedí nebude posuzovaný zámìr významným zpùsobem negativnì ovlivòovat
žádnou ze složek životního prostøedí.
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr
evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti.
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odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení SZn. S-MHMP-155188/2006/1/00P/V1
ze dne 29.5.2006)
odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení zn. S-MHMP 164069/2006/Alu ze dne 15.5.2006)

Pøíslušný úøad neobdržel žádné vyjádøení veøejnosti.
V obdržených vyjádøeních není obsažen požadavek posuzovat zámìr podle zákona

Hlavní mìsto Praha ve svém vyjádøení uplatnilo následující pøipomínky:
. Z hlediska urbanistické koncepce konstatuje, že zpùsob výstavby zcela neodpovídá
regulacím podle projednané urbanistické studie Maniny, Dolní Libeò, Invalidovna,
která byla podkladem pro schválenou zmìnu ÚPn È. 720.

.

Z hlediska

ochrany

ovzduší

(má výhrady)

nesouhlasí

s konstatováním

v závìru

rozptylové studie, že hodnoty imisních limitù pro NO2 a PM1o nebudou vlivem
výstavby a provozu zámìru pøekroèeny (na základì výsledkù mìøení ÈHMÚ a
výsledkù modelování A TEM 2004 uvedených ve studii dochází k pøekraèování
imisních limitù již v souèasnosti).

.

Z hlediska

mìstské zelenì a z hlediska ochrany pøírody a krajiny navrhuje zvážit, zda

by nìkteré z dlouhovìkých døevin urèených ke kácení nebylo možné pøesadit
(pøedevším lípy) a doporuèuje zvážit možnost zachování nejhodnotnìjšího stromu
v území (plnì vzrostlý jasan - v dendrologickém prùzkumu oznaèen è. 11).

.

Z dopravního hlediska upozoròuje, že bude tøeba doložit kapacitní posouzení
køižovatky Voctáøova - Štorchova s využitím oficiálních hodnot zatížení komunikaèní
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sítì. Geometrické uspoøádání køižovatky Voctáøova - Štorchova je tøeba doøešit a
optimalizovat. Komunikaèní úpravy v rámci areálu nesmí zasahovat do svahù
zemního tìlesa, které je souèástí enklávy vzrostlé zelenì.
Èeská inspekce životního prostøedí postrádá v pøedloženém oznámení informaci o tom,
jak bude naloženo s cihlovým recyklátem z demolic budov, který je rozhrnut po celém areálu
(pøi výkopových pracích totiž pravdìpodobnì
dojde k promísení recyklátu s tìžkými
zeminami).
Odbor ochrany

.

.

prostøedí MHMP ve vyjádøení k oznámení zámìru uplatnil tyto pøipomínky:

Z hlediska ochrany ovzduší je konstatováno, že vliv vlastního zámìru na kvalitu
ovzduší v dané lokalitì nebude nijak významný. Orgán ochrany ovzduší však má
k pøedloženému oznámení jednu zásadní výhradu týkající se øešení dopravy v klidu
obchodního centra. Domnívá se, že návrh 225 parkovacích stání není v souladu
s ustanovením èi. 10 vyhlášky HMP È. 26/1999 Sb. (ve výpoètu nebyl zohlednìn
koeficient vlivu území pro zónu 3 pro stavby s jinou funkcí než bydlení Ku = 0,6).
Orgán ochrany ovzduší dospìl k názoru, že další podrobné hodnocení vlivu stavby
na kvalitu ovzduší v dané lokalitì pøizapracování sníženého poètu parkovacích stání
by vzhledem k výše uvedenému pøispìlo k hlubšímu objasnìní vìci pouze okrajovì.
Jelikož se však jedná o území imisnì znaènì zatížené, ve kterém je navíc uvažováno
s rozsáhlými stavebními aktivitami (a tím i s navýšením vyvolané dopravy), orgán
ochrany ovzduší požaduje v projektové dokumentaci v rámci dalších stupòù pøípravy
stavby:
1. Pøi návrhu dopravy v klidu dùslednì dodržet ustanovení èi. 10 vyhlášky
HMP È. 26/1999 Sb.
2. Doøešit vìtrání ploch pro parkování tak, aby emisemi z parkujících
automobilù byly co nejménì zasahovány oba obytné domy (stávající i novì
navrhovaný) pøinové komunikaci propojující ul. Vojenovu a Voctáøovu.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny má OOP MHMP pøipomínku týkající se
stromoøadí pøi komunikaci mezi obchodním centrem a bytovým domem - dochází zde
ke kolizi s vedením inženýrských sítí (horkovod). Dále z dùvodu provìøení možnosti
zásahu do krajinného rázu (výška bytového domu bude èinit 20 m) požaduje v dalším
stupni projektovou dokumentaci doplnit o dálkové pohledy v širších souvislostech
(zákres obchodního centra a bytového domu).
Z hlediska ochrany vod upozoròuje, že podlahy garáží musí být opatøeny izolací nebo
nátìry odolávajícími pùsobení pøípadných úkapù ropných látek a olejù z parkujících
aut.
Pøi stavebním øízení a ke kolaudaci bude pøedložen povodòový plán pro stavbu
odsouhlasený Povodím Vltavy, a.s. a následnì ovìøený pøíslušným povodòovým
orgánem.
Ke stavebnímu povolení bude zapotøebí požádat místnì pøíslušný vodoprávní úøad o
udìlení souhlasu ke stavbì v souladu s ust. § 17 odst. 1 písmo b) a c) zákona
è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon).

Odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu MHMP ve svém vyjádøení uvádí, že
navrhované stavby jsou na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22 odst.
2 zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi ve znìní pozdìjších pøedpisù. Pøíslušné
organizaci bude umožnìno provedení archeologického výzkumu. Jeho zajištìní je nutno
projednat v dostateèném pøedstihu pøedzahájením zemních prací.
Pøipomínky uplatnìné ve vyjádøeních jsou zpøesòujícího charakteru nebo obsahují
požadavky, které lze øešitv rámci následných správních øízení.
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Na základì obdržených podkladù a informací a s ohledem na zásady pro zjiš•ovací øízení
dospìl pøíslušný úøad k závìru, že zámìr nemùže významnì ovlivnit životní prostøedí a
veøejnézdraví.
Závìr:

Z~

"Obchodní a obytné Palmovka - Dolní Libeò, Praha 8 (duben 2006)" naplòuje dikci
bodu 10.6, kategorie II, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., 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 dostupných podkladù a informací dospìl pøíslušný úøad k závìru, že zámìr

Obchodní a obytné centrum Palmovka - Dolní Libeò, Praha 8 (duben 2006)

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeních dodržet opatøení k prevenci,
vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržená v oznámení zámìru.
Zároveò je tøeba zohlednit pøipomínky uvedené ve vyjádøeních dotèených správních úøadù a
dotèených územních samosprávných celkù.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy, ani
pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.
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Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Mariánské nám. 2

Praha 1
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