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podle § 7 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlívù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (zákon o posuzování

vlivù na životní prostøedí)

Identifikaèní údaie:

Skladová hala Praha - BìchoviceNázev:

Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 10.6, kategorie II, pøíloha è. 1
Skladové nebo obchodní komplexy vèetnì nákupních støedisek, o celkové výmìøe nad 3000
m2 zastavìné plochy; parkovištì nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v souètu
pro celou stavbu".

Charakter zámìru: Pøedmìtem zámìru je výstavba skladové haly, která bude sloužit jako
centrální distribuèní sklad domácích spotøebièù spoleènosti Elektrolux.

11680 m2
10165 m2
1230 m2
285 m2
22

Kapacita (rozsah) zámìru:
Celková zastavìná plocha
Skladové plochy
Zásobovací a výdejní plochy
Zázemí provozu
Poèet parkovacích stání

Umístìní: Praha
Praha
Praha 21
Bìchovice
1230/1,1218/1

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

Lokalita se nachází 130 m severnì od ulice Èeskobrodská, mezi železnièní tratí a
Bìchovickým potokem, v prostoru stávajících odstavných kolejí nádraží Bìchovice.

Zahájení a ukonèení stavby: øíjen 2004 - bøezen 2005

Oznamovatel: SETTO CZ, spoJ. s r.o.
Jana Želivského 2 - Nákladové nádraží Žižkov
130 00 Praha 3

IÈO: 25697820



Souhrnné vvDoøádání pøiDomínek:

Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:
. hlavní mìsto Praha
. mìstská èást Praha Bìchovice
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - sever

. Èeská inspekce životního prostøedí, oblastní inspektorát Praha

. odbor životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy

. Božena Balíková (podepsáno dalšími 20 spoluobÈany)

Jednotlivá vyjádøení obsahují následující pøipomínky a podmínky k realizaci stavby:

Hlavní mìsto Praha (HMP) po podrobném seznámení s oznámením zámìru doporuèuje
zvážit otázku dalšího posuzování podle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na
životní prostøedí, zejména z dùvodu nesouladu zámìru s platným územním plánem hl. m.
Prahy a navrhovaného dopravního øešení.
Z hlediska umístìní a kapacity konstatuje, že v ploše ZN (pøírodní nelesní plochy) nelze
umís•ovat žádnou zástavbu. Zámìr je tedy dle HMP v rozporu s platným územním plánem
hl.m.Prahy a vyžadoval by zmìnu územního plánu. HMP dále upozoròuje na skuteènost, že
jmenované plochy ZN leží v bezprostøední blízkosti lokálního biokoridoru ÚSES (územní
systém ekologické stability) a také celomìstského systému zelenì, který je jedním ze
závazných prvkù územního plánu.
Z akustického hlediska nemá hlavní mìsto Praha zásadních pøipomínek. Mírné pøekroèení
limitù v poèáteèním stadiu doporuèuje HMP projednat s orgánem ochrany veøejného zdraví.
Z hlediska ochrany ovzduší nemá MHP pøipomínek. HMP se odvolává na výsledky
rozptylové studie uvedené v oznámení. Ve svých závìrech rozptylová studie konstatuje, že
vlivem provozu skladové haly nebude docházet k pøekraèování limitù pro kvalitu ovzduší ve
všech hodnocených bodech, a že pøíspìvek provozu skladové haly k celkové imisní situaci je
minimální.
Z hlediska mìstské zelenì HMP konstatuje, že pro funkèní plochu DZ1 (tratì a železnièní
zaøízení) není stanovena míra využití území, tedy ani koeficient zelenì. HMP dále
konstatuje, že navrhovaná pøíjezdová komunikace zasahuje do funkèní plochy ZN (pøírodní
nelesní plochy), která je zároveò souèástí celomìstského systému zelenì. HMP uvádí, že
toto øešení není z hlediska zelenì v souladu s ÚPn. Zámìr je podle HMP možné akceptovat
za pøedpokladu, že bude dodržen závazný prvek ÚPn - celomìstský systém zelenì.
V opaèném pøípadì bude nutné požádat o zmìnu ÚPn.
V dalším stupni projektové dokumentace HMP požaduje pøedložit projekt sadových úprav.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny HMP konstatuje, že se pøedložený zámìr nachází
v tìsném sousedství lokálního biokoridoru územního systému ekologické stability (ÚSES)
vázaného na Rokytku, ale svou plochou do nìj nezasahuje. Možný zásah do vegetace nelze
podle HMP v této fázi posoudit, protože oznámení obsahuje pouze obecné vyhodnocení
likvidace døevin.
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu nemá HMP pøipomínek.
Z geologického hlediska HMP konstatuje, že pøi hlubinném zpùsobu založení stavby a
zemních pracích je nutné poèítat s hloubkou ustálené hladiny podzemní vody.
HMP požaduje, aby byl v dalším stupni projektové pøípravy realizován podrobný prùzkum
radonového indexu lokality.
Z hlediska hospodaøení s odpady je doporuèeno, aby se vzhledem k možnému výskytu
starých zátìží, ovìøila možná kontaminace zeminy. HMP doporuèuje minimalizovat množství
skládkového odpadu.
Z dopravního hlediska HMP konstatuje, že zámìr je v rozporu s platným územním plánem
hl. m. Prahy. Zaøízení pro skladování jsou sice na ploše DZ1 (tratì a zaøízení železnice)
pøípustná, musí však souviset s vymezeným funkèním využitím. Èinnost navrhované
skladové haly s èinností železnice pøímo nesouvisí. Navíc jižní èást haly, odbavovací rampy
a zpevnìné komunikaÈní plochy areálu firmy zasahují do plochy ZN (pøírodní nelesní
plochy), která skladovou èinnost nepøipouští.



HMP v oznámení postrádá popis a vyhodnocení pøedpokládané trasy vozidel jedoucích ve
smìru na Štìrboholskou radiálu pro období, kdy bude v provozu jihovýchodní èást
Pražského okruhu (SO stavba è. 511), v dùsledku které bude odstranìno pøímé napojení
ulice Èeskobrodské na Štìrboholskou radiálu.
HMP v dalším stupni projektové dokumentace požaduje doložit výpoèet potøebných nárokù
na dopravu v klidu dle vyhlášky è. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.
Z hlediska zásobování vodou nemá HMP pøipomínek.
Z hlediska odkanalizování a vodních tokù HMP upozoròuje na skuteènost, že rozšíøení
komunikace do svahu smìrem k Rokytce a její podchycení opìrnou zdí, bude nutné
konzultovat se správcem toku. Projednáni a souhlas správce toku je tøeba doložit v dalším
stupni projektové dokumentace.
HMP dále upozoròuje na skuteènost, že v pøedloženém oznámení pøi výpoètu množství
deš•ových vod vychází z intenzity návrhového deštì 205 I/s x ha. Pro oddílný kanalizaèní
systém, vjehož povodí navrhovaná stavba leží, se má vycházet z hodnoty 160 I/s x ha
(Mìstské standardy vodárenských a kanalizaèních zaøízení na území hl. m. Prahy, které byly
schváleny usnesením rady zastupitelstva hl. m. Prahy è. 0479 ze dne 2.4.2002).
HMP požaduje respektování a provedení navržených ochranných opatøení uvedených
v oddílu D. VI. Nenarušení funkce stávajících vedení technického vybavení v dotèeném
území vè. respektování jejich ochranných pásem musí být prokázáno v dokumentaci stavby
pøedkládané k územnímu øízení.
Z hlediska zásobování teplem, zemním plynem, elektrickou energií a z hlediska
telekomunikací nemá HMP pøipomínek.

Mìstská èást Praha Bìchovice svùj souhlas se zámìrem podmiòuje dvìma podmínkami.
Mìstská èást Praha - Bìchovice požaduje:

- rekonstrukci vozovky od Èeskobrodské ulice po drážní tìleso, vèetnì statické
kontroly a pøípadné opravy mostu pøes Bìchovický potok

- dodržení logistického øešení rozvozu a svozu bílého zboží spoleèností SETTO CZ
s r.o., dle podmínek pøedložených MÈ dopisem 23.6.2004.

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy konstatuje, že realizací skladové haly dojde
v zájmovém území k poklesu ekvivalentních hladin akustického tlaku A, emitovaných
provozem po železnici a to vlivem stínìní vlastního objektu skladové haly. Pøíspìvek
obslužné dopravy pohybujících se po veøejných komunikacích, je k celkové akustické situaci
zájmového území zanedbatelný a pohybuje se øádovì v desetinách dB.
Po zhodnocení souladu pøedloženého zámìru s požadavky zákona è. 258/2000 Sb., o
ochranì veøejného zdraví v platném znìní nemá orgán ochrany veøejného zdraví zásadních
pøipomínek.

Èeská inspekce životniho prostøedí (ÈIŽP) nemá k pøedloženému zámìru žádné
podstatné pøipomínky.
Z hlediska ochrany vod je tøeba v navazujícím øízení doložit souhlas provozovatele èav
Bìchovice s pøipojením splaškových vod z areálu vèetnì údajù o dostateèné kapacitì tav.
ÈIŽP dále uvádí, že z oznámení není zøejmé, zda bylo vypouštìní deš•ových vod do
Bìchovického potoka projednáno se správcem toku.
ÈIŽP doporuèuje upøednostnìní zasakování co nejvìtšího množství "èistých" deš•ových vod
ze støech budov pøed odvádìním do kanalizace. Stavební stroje je tøeba zabezpeèit proti
úniku ropných látek a pro tento pøípad vypracovat havarijní plán.
Z hlediska odpadového hospodáøství nemá ÈIŽP zásadních pøipomínek.

Odbor životního prostøedí MHMP (OZP MHMP) se seznámil s obsahem oznámení a vydal
k shora uvedené akcí stanoviska dotèených orgánù.
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu (ZPF) nemá OZP MHMP pøipomínek.
Z hlediska lesù a lesního hospodáøství nemá OZP MHMP pøipomínek.
Z hlediska nakládání s odpady nepožaduje OZP MHMP pokraèovat v procesu posuzování
vlivù na životní prostøedí. V navazujícím øízení bude však nutné doplnit pøehled odpadù o
objemy a konkretizovat zpùsob jejich odstranìní.



Z hlediska ochrany ovzduší se konstatuje, že vliv posuzovaného zámìru na kvalitu ovzduší
v dotèené lokalitì bude nevýznamný a lze tedy upustit od dalšího posuzování podle zákona
è. 100/2001 Sb.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny má OlP MHMP dvì pøipomínky:

- ve funkèní ploše lN (pøírodní nelesní plochy) je umístìna komunikace vozidlová, což
je výjimeènì pøípustné využití dle vyhlášky è. 32/1999 Sb., o závazné èásti územního
plánu sídelního útvaru HMP, ve znìní pozdìjších pøedpisù. S umístìním komunikace
v ploše lN OZP MHMP souhlasí.

- èást pøíjezdové komunikace a otoèky pro kamiony zasahuje do územního systému
ekologické stability (ÚSES) - do lokálního biokoridoru L3/256. OlP MHMP požaduje
komunikaci i otoèku umístit mimo ÚSES (napø. pùdorysným zmenšením navržené
haly a posunutím otoèky východnì).

Souèasnì orgán ochrany pøírody konstatuje, že pøi splnìní výše uvedené podmínky není
nutné další posuzování podle zákona è. 100/2001 Sb.
Z hlediska myslivosti není pøipomínek.
Z hlediska ochrany vod byly uplatnìny následující pøipomínky:

- realizací zámìru dojde k významnému zvýšení podílu zpevnìných nepropustných
ploch v dotèené lokalitì.

- zaústìní deš•ové kanalizace do vodního toku musí být projednáno s jeho správcem.
- rozšíøení pøíjezdové komunikace k rampám skladové haly smìrem do svahu smìrem

k vodnímu toku musí být také projednáno se správcem vodního toku.
- stavby výústních objektù a pøeložka stávající deš•ové kanalizace podléhají projednání

dle ust. § 15 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách.
- pro stavebníka vyplývá povinnost požádat o souhlas vodoprávního úøadu ke stavbì

dle ust. § 17 odst. 1 písmo a) vodního zákona, k níž není potøeba povolení podle
tohoto zákona, která však mùže ovlivnit vodní pomìry.

Orgán ochrany vod nepožaduje pokraèovat v procesu podle zákona è. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedí.

Paní Božena Balíková (spoleènì s dalšími 20 spoluobèany) se zámìrem nesouhlasí.
Domnívá se, že tato stavba po všech stránkách zhorší stávající, již špatné životní prostøedí a
to ve vìtší míøe a ve vìtší oblasti, než je uvedeno v oznámení. Oznámení podle paní
Balíkové a dalších spoluobèanù nesplòuje § 1 odst.3 a èásteènì § 2 a §3 zákona è.
100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí.
Paní Balíková se spoluobèany upozoròuje na skuteènost, že pro výpoèty a hodnocení vlivù
zámìru na okolní obyvatelstvo, nebyli zahrnuti další dotèení obèané Bìchovic I, zejména ulic
V Potoèinách, U Vrby a èásteènì Dolnopoèemické. Dodává, že podle údajù
Hydrometeorologického ústavu, po vìtšinu roku vane západní proudìní vzduchu.
Jmenovaná oblast je navíc jedním z nejnižších míst v obci a spolu s Bìchovickým potokem
vytváøí kotlinu soustøeïující škodlivé zplodiny. Dochází tak k ovlivnìní domácích živoèichù,
ovocných stromù a zeleniny na zahrádkách.
Paní Balíková se spoluobèany žádá o zjištìní zdravotního stavu osob dotèených zámìrem a
o zmìøení toxických látek v jejich krvi.
Paní Balíková se spoluobèany dále zpochybòuje význam uvádìných protihlukových opatøení,
na které nelze, jak ze své zkušenosti ví, spoléhat. Dodává, že neexistuje záruka, která by
realizaci tìchto opatøení zaruèila a aby byla provádìna její kontrola.
Paní Balíková se spoluobèany dále uvádí, že oznámení je neúplné, zavádìjící, nekonkrétní,
nezohledòuje faunu a floru,citlivé spoluobèany, dìti ani dùchodce, slibuje nesplnìné, že je
nemorální a neobsahuje žádný pevný argument.
V závìru svého vyjádøení paní Balíková spoleènì s dalšími spoluobèany Èeským Drahám
navrhuje, aby udìlala dobrý skutek a na pøedmìtném území vytvoøila oblast klidu, kde by se
dalo procházet kolem potoka.

Pøed vydáním závìru zjíš•ovacího øízení byl dále pøíslušnému úøadu pøedložen zápis
z informativní schùzky signatáøù písemnì uplatnìných námitek proti zamýšlenému zámìru,
která se konala dne 16.7.2004 v zasedací místnosti mìstské èásti Praha - Bìchovice a která
byla svolána starostou Ing. Jiøím Santalíkem.



Pøítomní se shodli, že proti provozu a umístìní skladové haly nemají zásadních námitek.
Mìstská èást Praha - Bìchovice se zavázala, že s ÈD a.s. projedná následující požadavky

obyvatel:
- odhluènìní provozù nájemcù a celé .komerèní zóny ÈD" protihlukovou zdí na horní

hranì náspu v celé délce až k zábradlí mostu pøíjezdové komunikace od
Èeskobrodské ulice.

- vysazení vhodných stromù a zelenì v prostoru nákladového nádraží vèetnì prostoru
u uhelných skladù.

V návaznosti na výše uvedený zápis byl pøíslušnému úøadu doruèen opìtovný písemný
nesouhlas se zámìrem od paní Balíkové a rodiny Jiøíkovi.
Paní Balíková konstatuje, že na výše uvedené schùzce nedošlo k hlasování, které by
potvrdilo souhlas obèanù ze zámìrem a že nadále trvá na pøipomínkách zaslaných
v pùvodním vyjádøení.

Pøíslušný úøad prostudoval obdržená vyjádøení a uplatnìné pøipomínky konzultoval
s oznamovatelem a zpracovatelem oznámení EIA. Jednání se zabývala zejména
pøipomínkami, které mají pøímou souvislost s hodnocením vlivù stavby na životní
prostøedí.
Nejzávažnìjšími vlivy na žívotní prostøedí budou zejména:

1. problematika umístìní haly (zásah do funkèní plochy "pøírodní nelesní
zeleò" a do územního systému ekologícké stabílity)

2. problematika dopravniho øešení areálu a zájmového území
3. ostatní

Na žádost pøíslušného úøadu oznamovatel zpracoval doplòující informace, které pøedložil
ještì pøed vydáním závìru zjiš•ovacího øízení.
Doplòující informace se týkaly zejména pøipomínek hlavního mìsta Prahy, odboru
životního prostøedí MHMP a pøipomínek paní Boženy Balíkové.

Ad 1)
Pøíslušný úøad konstatuje, že oproti pøedchozímu návrhu došlo k dílèím úpravám
posuzovaného návrhu, které jsou ve prospìch funkènosti ploch zelenì v zájmovém území.
Pøíslušnému úøadu byla pøedložena situace s upraveným umístìním skladové haly.
Vzdálenost mezi halou a objektem ÈD byla upravena z pùvodních 15 m na 6m. Pøi novém
umístìní se zásah navržené obslužné komunikace do funkèní plochy lN (pøírodní nelesní
zeleò) zmenšil z pùvodních 1655 m2 na 750 m2. Navrhovaná obslužná komunikace s otoèkou
pro kam iony nebude po výše uvedené úpravì do lokálního biokoridoru L3/256 zasahovat.

Ad 2)
K pøipomínce HMP týkající se chybìjícího popisu a vyhodnocení pøedpokládané trasy
zásobujících vozidel po uvedení jihovýchodní èásti Pražského okruhu (80 stavba è. 511) do
provozu bylo pøíslušnému úøadu sdìleno následující:
Pro zásobování skladové haly bude využita zejména železnièní doprava. Po železnici bude
uskuteèòován jak pøíjem zboží ( 98 % ) , tak i jeho expedice (70%).
Podle informace zpracovatele oznámení bude obslužná automobilová doprava (2% pøíjem
zboží, 30% expedice, celkem 23 nákladních aut) po zprovoznìní jihovýchodní èásti
Pražského okruhu (stavba 80 511) vedena z 95 % pøes již zbudované okruhy u centra
Èerný Most na sjezd od severu na Èeskobrodskou. Zbývajících 5 % dopravy bude jezdit po
Èeskobrodské ulice ve smìru na Kolín.
Na základì výše uvedeného lze konstatovat, že ani po zprovoznìní jihovýchodní èásti
Pražského okruhu nedojde v dopravní situaci vlivem výstavby skaldové haly k výrazným
zmìnám.

Ad 3)
a) Zásadní pøipomínkou vyslovenou HMP byl nesoulad navrhovaného zámìru s platným
územním plánem sídelního útvaru HMP.



Souèástí pøedloženého oznámení je vyjádøení stavebního úøadu mìstské èásti Praha 21,
jako pøíslušného stavebního úøadu k zámìru z hlediska územnì plánovací dokumentace (è.j.
Výst/4924/2004/Ku ze dne 16.6.2004). Z tohoto vyjádøení vyplývá, že navrhovaný zámìr je
v souladu s funkèním využitím dle ÚPn. Navrhovaná stavba skladové haly lze podle
stavebního úøadu mìstské èásti Praha 21 považovat za stavbu v souladu s územním
plánem sídelního útvaru HMP jako souèást monofunkèního území DZ1 (tratì a zaøízení
železnice). Odstavné a komunikaèní plochy vèetnì liniových vedení pøípojek inženýrských
sítí jsou klasifikovány jako doplòkové funkèní využítí území a jsou podle výše jmenovaného
stavebního úøadu rovnìž v souladu s územním plánem.
Odbor životního prostøedí MHMP s èásteèným zásahem komunikace do funkèní plochy ZN
(pøírodní nelesní zeleò) souhlasí.
K uvedenému problému pøíslušný úøad dodává, že není kompetentní posuzovat soulad
navrhovaných staveb s ÚPn HMP.

b) HMP ve svém vyjádøení upozoròovalo na nepøesný výpoèet množství deš•ových vod.
Oznamovatel pøíslušnému úøadu pøedložil pøepoèítaný výpoèet množství deš•ových vod se
správnou intenzitou návrhového deštì 160 I/s/ha. Pøíslušný úøad požaduje, aby
aktualizovaný výpoèet byl souèástí projektové dokumentace pro územní øízení.
K problematice maximálního možného využití zasakovaní deš•ových vod bylo pøíslušnému
úøadu sdìleno následující:
V zeleném pásu toèny u objektu skladu bude umístìna retenèní nádrž. Deš•ové vody budou
pøivádìny ze soustavy sítì drénù do rozdìlovací šachty jedním sbìrným potrubím. Pøed a za
retenèní nádrží budou osazeny vpusti pro kontrolu a regulaci odtokové vody, která bude
odvádìna do potoka Rokytky.
Odtok deš•ových vod ze zpevnìných ploch a parkovištì bude proveden pøes lapaèe olejù
pøes výústní objekt do potoka Rokytky.

c) K námitkám paní Balíkové pøíslušný úøad na základì podkladù zpracovatele oznámení a
vyjádøení dotèených orgánù státní správy konstatuje následující:

. výpoètová oblast z hlediska zatížení ovzduší zvolená v rozptylové studii pøedstavuje
plochu o rozloze 6,4 km2 (obdélník 2000 x 3200 m). V rámci této oblasti je zahrnuta i
lokalita Bìchovice I.

výpoèet zneèištìní ovzduší v rozptylové studii byl proveden pro 7 referenèních bodù v okolí
zámìru. V lokalitì Bìchovice I. byl výpoèet proveden pro 2 charakteristické referenèní body
- è. 11 (Bìchovice I. - høištì) a è. 12 (Bìchovice I. - ulice Pšenièná).

Vypoètené koncentrace v rozptylové studii prezentují imisní zátìž zpùsobenou maximálním
provozem skladové haly vèetnì související dopravy se zohlednìním stávajícího pozadí.
Z výsledkù rozptylové studie je zøejmé, že i pøi zohlednìní stávajícího pozadí nedochází
vlivem provozu skladové haly k pøekroèení imisních limitù pro žádný polutant.

. V rozptylové studii je uveden odborný odhad vìtrné rùžice pro lokalitu Praha 9 -

Bìchovice, který byl vypracován RNDr. Jiøím Bubníkem z ÈHMÚ v Praze
Pomoøanech.

Pøi výpoètu zneèištìní ovzduší uvažovaným zámìrem bylo uvažováno i proudìní vzduchu.
Jako podklad pro metodiku výpoètu zneèištìní ovzduší ve sledované lokalitì sloužila tato
vìtrná rùžice.
Údaje z vìtrné rùžice dokládají, že ve sledované lokalitì mají nejvìtší èetnost jihozápadní
vìtry (cca 19%) a západní vìtry (16%).
Ze závìru rozptylové studie vyplývá, že pøi zohlednìní smìru a rychlosti vìtru, vertikálního
teplotního rozvrstvení atmosféry. pøíspìvku navrhovaného zámìru a stávající imisní zátìže
nedojde k pøekroèení imisních limitù u sledovaných polutantù v žádném z referenèních bodù.

. Zámìr je situován v údolí Bìchovického potoka a následnì Rokytky, které jsou
opravdu jedním z nejnižších míst v obci.

V údolí se nenachází vìtší bariéry. které by zabraòovaly volnému protékání vzduchu, a proto
nelze pøedpokládat. že by za normálních klimatických podmínek docházelo k soustøedìní
škodlivin.
Navíc pøíspìvek zámìru ke stávající imisní zátìži je u sledovaných polutantù minimální a
rozptylová studie poèítá i s morfologií terénu.



. Ke zjištìni zdravotniho stavu obyvatelstva se obvykle pøistupuje v závažných
pøi pad ech napø. pøi zámìrech produkujících vyšší koncentrace, resp. kde je riziko
vzniku tìchto koncentrací a pøi haváriích a úniku toxických látek apod.

Z výsledkù rozptylové studie vyplývá, že se v zájmovém území nebudou vyskytovat
koncentrace NOx, NO2, benzenu ani prachu, které by pøedstavoval riziko z hlediska zdraví
obyvatel. Zámìr není z hlediska možného ovlivnìní zdraví rizikovým zámìrem, což potvrdilo
i vyjádøení orgánu ochrany veøejného zdraví.

. Z hlediska nepøíznivého vlivu zatížení hlukem z výstavby a provozu skladové haly
byly jako nejzatiženìjší vyhodnoceny obytné objekty v Bìchovicích II. nacházející se
v tìsné blízkosti plánované skladové haly.

Nejbližší obytné objekty v lokalitì Bìchovice I. jsou v ulici V Potoèinách ve vzdálenosti 250 m
od hranice pozemku zámìru. Ostatní objekty v lokalitì Bìchovice I. jsou již v podstatnì vìtší
vzdálenosti.
Vzhledem k tomu, že akustická energie je tlumena vzdáleností, lze na základì výsledkù
konstatovat, že objekty ve vzdálenosti 250 m a více nebudou provozem skladové haly
ovlivòovány a pøi výstavbì nebude docházet k pøekraèování povolených limitních hodnot.
Dopravní obsluha skladové haly tvoøí zanedbatelný zlomek ostatní dopravy a ani ona nebude
ovlivòovat akustickou situaci.
Dle vyjádøení zpracovatele oznámení lze konstatovat, že vlivem provozu zámìru nebude ani
u nejbližších obytných objektù v lokalitì Bìchovice I., Bìchovice II. èi jinde docházet
k pøekroèení hygienických limitù.

. Mobilní 3 m vysoká proti hl uková clona bude umístìna na náklady investora stavby
pøed zapoèetim celého procesu výstavby okolo hranice stavebního záboru. Tato
clona bude kolem stavebního záboru instalována po celou dobu trvání výstavby.

Realizace mobilní protihlukové stìny se pøedpokládá v návaznosti na zahájení výstavby
pøibližnì v listopadu (resp. prosinci) roku 2004.

. Protihluková stìna navrhovaná v souvislosti s modernizací železnièní trati nesouvisí
s hodnoceným zámìrem a tento zámìr nijak nechrání.

Naopak zámìr samotný bude pùsobit jako protihluková clona ve vztahu k provozu na
železnièní trati.
Zahájení realizace železnièního koridoru spolu s výstavbou pøíslušné protihlukové clony se
pøedpokládá v prvním ètvrtleti roku 2006. Dokonèení stavby je plánováno na rok 2008.
Realizace této stabilní protihlukové clony, která bude pøímo navazovat na objekt plánované
skladové haly, je v kompetenci spoleènosti Èeské Dráhy a.s. a nesouvisí se zámìrem.

. Kontrolu nad dodržováním navržených opatøení ke snížení hluku (napø. použití
kladiva s nižší emisní charakteristikou) má dle zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì
veøejného zdraví v kompetenci pøíslušný orgán ochrany veøejného zdraví a tato
opatøení by mìla být zahrnuta též do POV (plán organizace výstavby), který bude
souèástí dokumentace ke stavebnímu povolení.

. Dle vyjádøení orgánu ochrany veøejného zdraví dojde v zájmovém území k poklesu
ekvivalentních hladin akustického tlaku, emitovaných provozem po železnici a to
vlivem stínìní vlastního objektu skladové haly.

Pøíspìvek obslužné dopravy pohybující se po veøejných komunikacích, je k celkové
akustické situaci zájmového území zanedbatelný a pohybuje se øádovì v desetinách dB.

. Pøíjem a expedice zboží bude probíhat pouze v denní dobì. Provoz v noèním období
se omezí pouze na pohyb v rámci skladové haly.

Údaje o nakládce a vykládce budou zakotveny v provozním øádu uživatele haly.
. Pøíjem zboží po železnici bude zajištìn 8 - 12 vagóny za den (4 - 6 vagónù ze

smìru od Kolína, 4 - 6 vagónù ze smìru od Prahy).
Expedice zboží po železnici bude zajiš•ovat 5 - 9 vagónù za den (2 - 4 vagóny ve smìru na
Kolín, 3 - 5 vagónù ve smìru na Prahu).
Pøíjem zboží po silnici bude zajiš•ovat 3 - 5 nákladních vozidel za den (z toho 80% lehké
nákladní vozy, 20% tìžké nákladní vozy). Všechna vozidla pojedou ze smìru od
Štìrboholské radiály. Expedici zboží zajistí 18 nákladních vozidel za den (z toho 80% lehké
nákladní vozy, 20% tìžké nákladní vozy). Pøevážná vìtšina (95%) pojede po Èeskobrodské
smìrem na Štìrboholskou radiálu. Pouze 5% vozidel pojede ve smìru na Kolín.
Pøedpokládaná intenzita osobní automobilové dopravy související se zámìrem (automobily
pracovníkù skladu, návštìvy) se pøedpokládá 20 automobilù za den.



Pøi porovnání intenzity obslužné dopravy zámìru (23 nákladních vozidel za den) a intenzity
ostatní dopravy na dotèených komunikacích ve výhledovém roce 2010 (Èeskobrodská -
12000 vozidel za den, z toho 2200 nákladních vozidel za den) vyplývá, že navýšení silnièní
dopravy v dùsledku zámìru bude minimální.
Pøi porovnání intenzity obslužné železnièní dopravy zámìru (max. 21 vagónù za den, tj. cca
1 vlak) a intenzity ostatní železnièní dopravy ve výhledovém roce 2010 (311 vlakù za den)
vyplývá, že navýšení železnièní dopravy v dùsledku zámìru bude minimální.

Pøíslušný úøad v rámcí zjíšfovacího øízení dospìl k závìru, že pøípomínky uplatnìné
v jednotlívých vyjádøeních jsou øešitelné v navazujících øízeních.

~
Zámìr "Skladová hala Praha - Bìchovice" naplòuje dikci bodu 1 0.6, 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

"Skladová hala Praha -Bìchovice"

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 a
zohlednit pøipomínky uplatnìné v prùbìhu zjiš•ovacího øízení, zejména:

. pøedložit upravené umístìní skladové haly (posunutí východním smìrem), tzn.
eliminovat zásah do územního systému ekologické stability a dodržet minimální
možný zásah do plochy lN,

. upøesnit popis a vyhodnocení pøedpokládané trasy vozidel jedoucích ve smìru na
Štìrboholskou radiálu pro období, kdy bude v provozu jihovýchodní èást Pražského
okruhu,

. doložit upravený výpoèet množství deš•ových vod,

. rozšíøení komunikace do svahu smìrem k Rokytce konzultovat se správcem toku,

. maximálnì využít možnosti zasakování deš•ových vod,

. doložit výpoèet potøebných nárokù na dopravu v klidu dle vyhlášky è. 26/1999 Sb.,
hl.m.Prahy, o obecných technických požadavclch na výstavbu,

. pøedložit projekt sadových úprav areálu (kompenzaèních výsadeb),

. pøedložit podrobný prùzkum radonového indexu lokality,

. ovìøit možnou kontaminaci zeminy,

. doplnit pøehled odpadù o objemy a konkretizovat zpùsob odstranìní odpadù,

. zabývat se dalšími pøipomínkami obsaženými v obdržených vyjádøení k oznámení.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení
ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

dotèených orgánù státní správy,
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