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Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení 

Výroková část: 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“), jako 
příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), 
po provedeném zjišťovacím řízení rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona takto: 

Záměr „Optimalizace  a modernizace logistických procesů ve skladu PLV, 
k. ú. Hostivař“ nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona. 

1. Název záměru 

Optimalizace a modernizace logistických procesů ve skladu PLV, k. ú. Hostivař 

2. Oznamovatel: 

PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., K Pérovně 945/7, 102 00  Praha – Hostivař, 
IČ: 45359326 

3. Oznámení: 

zpracovatel: Farm Projekt – Ing. Miroslav Vraný; datum zpracování: říjen 2017 
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4. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: 

Záměr naplňuje ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to jako záměr ve vztahu k bodu 106 (Výstavba 
skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od 10 000 m2) kategorie II přílohy č. 1 
k zákonu. 

5. Kapacita (rozsah) záměru: 

Novostavba haly navazuje ze západní části na stávající halu. Hala je obdélníkového půdorysu 
o rozměrech 154,53 x 87,66 m. Zastavěná plocha nové haly je 13 725 m2. Hmota objektu je 
tvořena plochou střechou, dosahuje výšky 13,53 m a navazuje na hmotu stávající haly. 

 Stávající stav Stav po optimalizaci a modernizaci 
Zastavěná plocha - celkem 20 978 m2 33 633 m2 
Parkovací stání pro OA1 199 220 
Parkovací stání pro LÚV2 34 42 
Parkovací stání pro NA3 0 2 
Počet nakládacích doků 9 17 
1 – osobní automobil, 2 – lehký užitkový vůz, 3 – nákladní automobil 
 
Součástí záměru je několik dalších venkovních stavebních objektů jako trafostanice, 
dieselagregát, sprinklerovna, přístřešek pro kuřáky a pro kola, zpevněné plochy, sadové úpravy, 
retenční nádrž a výstavba příslušných přípojných bodů inženýrských sítí. 

6. Umístění: 

kraj: hlavní město Praha 
obec: hlavní město Praha 
městská část: Praha 15 
katastrální území: Hostivař 

Záměr je situován do prostoru rozsáhlé průmyslové zóny ohraničenou ul. Průmyslovou, ul. Jižní 
spojka a ul. Rabakovskou. Zájmové území je v současné době tvořeno zpevněnými plochami 
a drobnými stavebními objekty. Pro účel výstavby záměru dojde k jejich demolicím. 

7. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Předmětem záměru je optimalizace a modernizace logistických procesů ve skladu PLV 
a to výstavbou nové navazující haly ve stávajícím areálu oznamovatele. Výstavba záměru plyne 
z rostoucích požadavků na správnou distribuční praxi léčiv. 

Oznámení prověřuje možné kumulace vlivů s provozy v rámci průmyslové zóny – Stěhování 
Podražil, Vacek autoservis, Pérovna s.r.o. – výrobna pružin, EuroTyres s.r.o., TMCAR, 
autoservis, s.r.o., Komplex obal Praha s.r.o., KLIMAVEX CZ a.s., Hellmann Worldwide 
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Logistics, PRINTSTEP s.r.o., Fermat Group, EUROPAPIER – BOHEMIA, spol. s.r.o., Finder 
CZ, s.r.o., HOL-MONTA, Elektrospoj s.r.o. a stavebniny DEK Praha Hostivař. Rovněž 
oznámení prověřuje i záměry východně od záměru – datové centrum T-Mobile, Xin Yi, s.r.o. 
a čerpací stanice Transcentrum a.s. 

8. Stručný popis technického a technologického řešení: 

Novostavba haly bude navazovat na stávající halu ve stávajícím průmyslovém areálu 
oznamovatele. Vjezd nákladní a osobní dopravy do areálu je řešen přes stávající příjezd 
z ul. K Pérovně. 

V celém areálu je umístěno několik parkovacích stání pro osobní automobily a dvě parkovací 
stání pro nákladní automobily. Areál je navržen jako zcela objízdný a umožňuje tak 
bezproblémový zásah integrovaného záchranného systému. Nový vjezd v jihozápadní části bude 
zajištěn posuvnou bránou. 

Architektonické řešení jednotlivých stavebních objektů se soustředí zejména na funkční 
a dispoziční řešení, jednoduché hmotové uspořádání a na strukturální a barevné řešení fasádního 
pláště. Je navrženo lehké kovoplastické opláštění, které je kombinováno se zasklenými plochami 
a pásy oken v prostorách administrativního vestavku. Nosná konstrukce haly je navržená jako 
železobetonový montovaný skelet založený na vrtaných pilotách. 

V podzemním podlaží (dále jen „1. PP“) se nachází hlavní expedice s příjezdem v jižní části. 
Hlavní dopravní komunikace dělí prostor na dvě části. V levé části je odstavné parkovací stání 
pro 18 malých užitkových vozidel, kde dojde k odstavení vozidel a vykládce prázdných 
lékárenských nádob. Tyto nádoby se vrací a následně dochází k přihlášení v kanceláři pro příjem 
nové zakázky. Po vyčkání je přiděleno místo odběru v expedici, která se nachází vpravo 
od komunikace. V této části se jedná také o kolmé parkovací stání pro 18 malých užitkových 
vozidel. Do této části přicházejí zakázky v lékárenských nádobách pomocí vlečkových 
dopravníků a jsou následně řidiči odebírány a naskladněny do vozidla. Odjezd z expedice je 
navržen přes severní fasádu. V rámci 1. PP je také navržen samotný příjem zboží pro expedici. 
Jedná se o zboží, které nemusí projít procesem skladování v nadzemním podlaží 
(dále jen „1. NP“) a je vyloženo přímo v 1. PP. Pro tyto účely je v západní části navržen jeden 
nakládací můstek. 

V 1. PP je navržen rovněž provoz reklamace. Jedná se o příjem reklamací, kde povinností 
investora je vzít nazpět léky, kde došlo k poškození obalu nebo podobnému typu poškození. 

Jelikož v této části dochází také k vracení lékárenských nádob, je zde také umístěn prostor pro 
mytí těchto nádob. Jedná se o strojní zařízení s uzavřeným okruhem mytí. 

V 1. NP se nachází hlavní skladovací prostor a hlavní příjem zboží/léčiv. Pro příjem jsou 
v severní fasádě umístěny čtyři nakládací můstky a dva vjezdy. Zóna příjmu bude zboží 
kontrolovat a zaevidovávat do systému. Pro účely příjmu je v této části umístěn vestavek. Takto 
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zaevidované a připravené zboží je dále dopraveno do hlavního skladu. Sklad je dělen 
z požárního hlediska na dva prostory. Zboží je zaskladněno do regálového systému s paletovými 
místy. V regálovém systému je zboží skladováno až v šesti úrovních (max. výška horní hrany 
skladovaného zboží je 10,5 m). Následně jsou dle zakázkového příkazu jednotlivé 
produkty/léčiva odebírány ze skladovacích míst a pomocí lékárenských nádob a válečkových 
dopravníků transportovány do části expedice v 1. PP. V části 1. NP je rovněž umístěna hlavní 
administrativní vestavba s potřebným zázemím. 

V areálu bude nově umístěna sprinklerová nádrž včetně strojovny, na které bude napojen 
sprinklerový systém v halách a venkovní rozvod požární vody pro hydranty. Nádrž se strojovnou 
je umístěna v severní části řešeného území. 

Pro zajištění pitné vody i během výpadku dodávky vody je nově navržena automatická tlaková 
stanice. Za vodoměrnou šachtou bude provedeno napojení stanice a z té se zpět napojí na 
areálový vodovod. Akumulace je navržena jako suterénní prostor pod nadzemním objektem 
automatické tlakové stanice. Jedná se o zastřešený objekt s aktivním objemem akumulace 40 m3. 
Z automatické tlakové stanice budou realizovány rozvody na stávající vodovod. 

V severní části areálu je navržen kapotovaný dieselagregát pro zajištění elektrické energie 
v případě výpadku distribuční sítě. Náhradní zdroj bude mít příkon v palivu o hodnotě 
2 300 kW. 

Popis technického a technologického řešení je podrobně uveden na stranách 12 - 26 oznámení. 

Oproti předloženému oznámení bylo v průběhu zjišťovacího řízení upřesněno trasování 
kanalizační sítě ve vztahu k lesnímu pozemku parc. č. 1693/8 v k. ú. Hostivař. 
Z majetkoprávních důvodů nebude tento pozemek nijak dotčen. 

Odůvodnění: 

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad 
uvedených v příloze č. 2 k zákonu: 

Podle § 7 odst. 2 zákona je cílem zjišťovacího řízení u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 
odst. 1 písm. b) až h) zjištění, zda mohou mít významný vliv na životní prostředí, případně zda 
mohou samostatně nebo ve spojení s jinými záměry mít významný vliv na předmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a tedy zda podléhají posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí podle zákona. Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení 
a provádí se podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu. Při určování, zda záměr nebo jeho 
změna může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k povaze 
a velikosti a prostorovému rozsahu záměru, k jeho umístění, k obdrženým vyjádřením 
a k okolnosti, zda záměr nebo jeho změna dosahuje svou kapacitou limitních hodnot uvedených 
v příloze č. 1 k zákonu u záměrů příslušného druhu kategorie II. 
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Příslušný úřad na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených, po ohledání místa samého 
a kritériích uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel k následujícím závěrům: 

Oznamovatel již řadu let zaujímá vedoucí pozici na farmaceutickém distribučním trhu v České 
republice. Společnost uspokojuje svými službami požadavky tisíců obchodních partnerů, 
převážně lékáren a nemocnic, ale i farmaceutických výrobních firem. 

Z důvodu rostoucích požadavků na správnou distribuční praxi, nový kontrolní systém pro 
ochranu falzifikátů, udržení nákladů na distribuci na přijatelné úrovni, navýšení položek 
a zrychlení a zefektivnění dodávek léků do lékáren a nemocnic je oznamovatel nucen zajistit 
nárůst skladových ploch (automatizované technologie vyžadují více prostoru při stejné obrátce, 
stejně tak navýšení počtu komodit vyžaduje větší skladovou zásobu). 

Pro zabezpečení výše uvedených požadavků je oznamovatel nucen zajistit realizaci nové haly 
navazující ze západní strany na stávající halu. Nová hala je obdélníkového půdorysu s rozměry 
154,53 x 87,66 m. 

V rámci výstavby záměru bude nutné zabezpečit dopravu pro převoz stavebního materiálu. 
Lze očekávat nárazovou dopravu v souvislosti na příslušné pracovní operace. Dle odhadu 
vyplývajícího z obdobných staveb bude četnost dopravy ve špičce přibližně 4 – 8 nákladních 
automobilů za hodinu a přibližně 40 nákladních automobilů za den (v denní době od 7:00 do 
18:00). Takto vysoká četnost dopravy bude v rámci celé výstavby omezena pouze na několik 
měsíců v denní době, kdy bude odvážena zemina a naváženy objemné stavební materiály. 

Dopravní napojení ve fázi výstavby i provozu záměru je pro nákladní a osobní dopravu řešeno 
přes stávající příjezd z ul. K Pérovně. Nákladní a dodávková doprava (v případě naskladnění 
i expedice) je směřována na ul. K Pérovně – ul. Rabakovská – ul. Průmyslová a následně 
napojena na Štěrboholskou a Jižní spojku.  

Dopravní zatížení spojené s provozem záměru je ve stávajícím stavu v rámci jednoho dne 
následující: 120 osobních automobilů, 330 dodávek a 63 nákladních automobilů. 

Dopravní zatížení spojené s provozem záměru bude po realizaci záměru v rámci jednoho dne 
následující: 135 osobních automobilů, 230 dodávek a 30 nákladních automobilů. 

Z výše uvedených hodnot dopravní zátěže plyne, že dojde k zefektivnění a snížení dopravního 
zatížení území a snížení ekologické zátěže. 

Podle oznámení, které bylo zpracované autorizovanou osobou, rovněž nedojde k významně 
negativním vlivům na kumulativní vlivy v dotčeném území. 

Jako zdroj znečišťování ovzduší byla uvažována dopravní zátěž, hasicí zařízení spinkler 
a provoz náhradního zdroje elektrické energie. Náhradní zdroj elektrické energie bude sloužit 
k zajištění napojení objektu v době výpadku veřejné distribuční sítě. Dieselagregát bude mít 
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příkon v palivu 2 300 kW. Hasicí zařízení spinkler bude mít příkon v palivu 728 kW. Záložní 
zdroj elektrické energie a spinkler budou provozovány 1x za 3 měsíce po dobu 5 – 15 minut 
v rámci testů spolehlivosti. Oba zdroje budou vyjmenovanými stacionárními zdroji ovzduší 
uvedené v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů. Vytápění nové haly bude zajištěno centrálním zdrojem tepla (CZT). 

Příslušný úřad měl pro posouzení vlivů záměru na kvalitu ovzduší v předmětném území 
k dispozici rozptylovou studii (Ing. Vraný, 09/2017). 

Z hlediska kvality ovzduší je záměr umísťován do lokality, kde dle map pětiletých klouzavých 
průměrů imisních koncentrací, vyhodnocovaných Českým hydrometeorologickým ústavem 
(pětiletý průměr 2011-2015) dosahují průměrné roční koncentrace NO2 hodnoty 33,4 µg/m3, 
polétavého prachu frakce PM10 hodnoty 25,3 µg/m3, polétavého prachu frakce PM2,5 hodnoty 
16,9 µg/m3 benzenu hodnoty 1,4 µg/m3 a benzo[a]pyrenu (dále jen “B(a)P”) hodnoty 
1,1 ng/m3. U průměrných denních koncentrací PM10 činí hodnota 36. nejvyšší koncentrace 
45,8 µg/m3. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že zájmové území lze charakterizovat jako 
oblast, kde nedochází k překračování imisních limitů znečišťujících látek, s výjimkou ročních 
koncentrací B(a)P.  

Z rozptylové studie plyne, že po realizaci záměru dochází k úbytku koncentrací B(a)P 
o 0,0063 ng/m3, tj. 0,63 %. U ostatních sledovaných imisních koncentrací budou imisní 
příspěvky k průměrným ročním koncentracím NO2 max. v úrovni 0,0468 µg/m3, polétavého 
prachu frakce PM10 v úrovni max. 1,5 µg/m3, polétavého prachu PM2,5 v úrovni 
max. 0,383 µg/m3 a benzenu v úrovni max. 0,00478 µg/m3. Imisní příspěvky k max. denním 
imisním koncentracím polétavého prachu frakce PM10 budou v úrovni 6,95 µg/m3. 

Výpočet provedený v rámci rozptylové studie prokázal, že v dané oblasti bude v případě B(a)P 
po zprovoznění záměru skutečný dopad stavby nižší než za současného stavu. Důvodem jsou 
nižší nároky na dopravní zátěž, které se projeví snížením emisí. Se zřetelem na četnost provozu 
(několik minut v měsíci) náhradního zdroje elektrické energie se rovněž nepředpokládá 
významný negativní na kvalitu ovzduší. 

V souvislosti s dalším snížením vlivu navrhovaného záměru a stávající nadlimitní imisní 
koncentraci B(a)P je uvažována rozsáhlá výsadba stromů, keřových porostů a popínavých rostlin 
(bude provedena výsadba 303 listnatých a jehličnatých stromů, 87 keřů a 287 popínavých 
rostlin), které zachytávají prach a B(a)P vázaný na prachové částice. 

Příslušný úřad také obdržel v průběhu zjišťovacího řízení souhlasné vyjádření orgánu ochrany 
ovzduší (viz č. j. MHMP 1815288/2017 ze dne 16. 11. 2017). 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že navrhovaný záměr nebude mít významný negativní 
vliv na kvalitu ovzduší v dotčeném území a je v souladu s platnými právními předpisy. 
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I se zřetelem na snížení dopravní zátěže je možné identifikovat vlivy na akustickou situaci 
v dotčeném území. Pro posouzení vlivu z dopravy a stacionárních zdrojů na stav hlučnosti 
v chráněném venkovním prostoru staveb měl příslušný úřad k dispozici akustickou studii 
(Ing. Vraný, 01/2017). 

Ve fázi provozu je v akustickém posouzení počítáno zejména s automobilovou obslužnou 
dopravou a stacionárními zdroji hluku (jednotky vzduchotechniky, výdechy a dieselagregát). 

Vliv stacionárních zdrojů a dopravy v okolí posuzovaného záměru byl zhodnocen pomocí 
5 kontrolních výpočtových bodů. Výpočtové body byly umístěny ve vzdálenosti 2 m od fasády 
chráněných staveb. Body 1 – 4 byly stanoveny jako body kalibrační. Výpočtový bod 5 je 
umístěn u nejbližšího chráněného prostoru staveb dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), 
jedná se o rodinný dům ve vzdálenosti přibližně 250 m jihovýchodně od hranice areálu. 

V případě provozu na silničních komunikací je z provedených výpočtu zřejmé, že při porovnání 
provozu bez záměru s provozem se záměrem dojde ke snížení stavu hlučnosti u nejbližšího 
chráněného prostoru staveb (výpočtový bod 5) dle zákona o ochraně zdraví. V případě silničního 
provozu bez záměru v denní době dosahuje ekvivalentní akustický tlak LAeq v bodě 5 hodnoty 
53,1 dB. V případě silničního provozu se záměrem v denní době dosahuje ekvivalentní akustický 
tlak LAeq v bodě 5 hodnoty 53,0 dB (vlivem záměru tedy dojde ke snížení stavu hlučnosti 
o 0,1 dB). Dle akustického posouzení v bodě 5 dochází rovněž ke snížení stavu hlučnosti  
i v noční době (dochází ke snížení hodnoty ekvivalentní akustický tlak LAeq až o 0,7 dB). 
Hodnota ekvivalentního akustického tlaku LAeq v tomto případě s provozem záměru dosahuje 
45,3 dB. Hygienický limit hluku (LAeq,8h = 55 dB pro denní dobu,  LAeq,1h = 45 dB pro noční 
dobu) je v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb dodržen. 

Překročení hygienického limitu hluku (LAeq,8h = 55 dB pro denní dobu) se rovněž nepředpokládá 
u zvýšené dopravní zátěže v období výstavby záměru. Nejvyšší vypočtená hodnota 
ekvivalentního akustického tlaku LAeq, 8h dosahuje 53,9 dB. 

Se zřetelem na provoz stacionárních zdrojů hluku není také očekáváno překračování 
hygienických limitů pro denní a noční dobu (nejvyšší vypočtená hodnota ekvivalentního 
akustického tlaku LAeq,8h v denní době v bodě 5 dosahuje 36,9 dB). Hygienický limit hluku 
(LAeq,8h = 50 dB pro denní dobu, LAeq,1h  = 40 dB pro noční dobu) je v nejbližších chráněných 
venkovních prostorech staveb dodržen. 

Příslušný úřad měl rovněž k dispozici souhlasné vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví 
(č. j. HSHMP 55873/2017 ze dne 24. 10. 2017). 

Z výše uvedených skutečností plyne, že výstavba a provoz záměru nebude mít významný 
negativní vliv na stávající akustickou situaci v dotčeném území, naopak snížení dopravní zátěže 
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povede ke snížení stavu hlučnosti v nejbližším chráněném prostoru staveb dle zákona o ochraně 
veřejného zdraví. 

Rovněž vlivem záměru nedosáhne intenzita vibrací z výstavby a provozu takových hodnot, které 
by mohli mít nepříznivý vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel nejbližších obytných objektů. 

Dle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen „ÚPn“) se dotčené území 
záměru nachází v zastavitelném území s funkčním využitím VS (výroby, skladování 
a distribuce), DZ (tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály 
a v nezastavitelném území v ploše s funkčním využitím ZMK (zeleň městská a krajinná) a LR 
(lesní porosty). Dle vyjádření příslušného úřadu územního plánování (viz vyjádření č. j. MHMP 
1446006/2017 ze dne 20. 9. 2017) je záměr v souladu s ÚPn. 

Pozemky dotčené záměrem jsou v současnosti převážně zastavěné nebo tvořené zpevněnými 
plochami. Dle výpisu z katastru nemovitostí se jedná o pozemky vedené jako ostatní plocha, 
zastavěná plocha a nádvoří a v malém rozsahu také jako orná půda a zahrada. Lokalita byla 
v minulosti využívána k navážkám ze stavební činnosti. 

Podle oznámení dojde vlivem záměru k dotčení pozemků náležících do zemědělského půdního 
fondu (dále jen „ZPF“; pozemky parc. č. 2618 a 2319, k. ú. Hostivař). Vynětí ze ZPF se týká 
pozemků o celkové rozloze 879 m2. Z hlediska bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
jsou v rámci řešeného dotčeny půdy s nadprůměrnými produkčními schopnostmi (II. třída 
ochrany). Realizací záměru však nebudou výše uvedené pozemky přímo dotčeny (již ve 
stávajícím stavu pozemky neplní funkci pro zemědělskou výrobu). V rámci záměru není na 
těchto pozemcích počítáno s jakoukoliv výstavbou, naopak na těchto pozemcích dojde 
k realizaci komplexních sadových úprav. 

Pozemky určené k plnění funkci lesa (dále jen „PUPFL“) nejsou záměrem dotčeny. Na základě 
informace od oznamovatele bylo z majetkoprávních důvodů upuštěno od přechodu kanalizační 
sítě přes lesní pozemek 1693/8, k. ú. Hostivař. 

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že vlivem záměru nedojde k významnému negativní 
ovlivnění ZPF a PUPFL. 

Z předloženého oznámení plyne, že navržený záměr neovlivní negativním způsobem krajinný 
ráz území ani nezpůsobí změnu charakteru území. Záměr navazuje na stávající zástavbu 
v dotčeném území a nezpůsobí ovlivnění horizontu ani krajinného rázu ve vzdálenějších 
pohledech. 

Podle příslušného orgánu ochrany přírody záměr nebude mít významný vliv na předmět ochrany 
a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1560452/2017 ze dne 5. 10. 2017). 
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Pro posouzení možného vlivu záměru na organismy a přírodní hodnoty příslušný úřad vycházel 
z oznámení. Dle oznámení se samotný záměr nachází na zpevněných a zastavěných plochách, 
bez vzácnějších společenstev. 

Zvýšenou pozornost je však nutno dbát na lokalitu jižně od řešeného území – panelová cesta 
s výskytem vlhkomilné bioty. V místě kde jsou panely pokleslé, vznikla mělká tůňka. Na lokalitě 
byl zjištěn výskyt dvou druhů vázaných na vodní prostředí uvedených v Červeném seznamu 
ohrožených druhů České republiky (vážka šídlatka hnědá uvedená v kategorii téměř ohrožený 
druh a ploštice bruslařka severská uvedená v kategorii ohrožený druh). Samotný záměr se této 
panelové cesty nedotýká, naopak podporuje a posiluje existenci bioty realizací retenční nádrže. 

Záměr kromě podpory vlhkomilné bioty počítá také se zatravněním a rozsáhlou výsadbou 
listnatých a jehličnatých stromů a keřovými porosty. Podél severní a severozápadní fasády nové 
haly budou na předsazené konstrukci také vysázeny popínavé rostliny. Celkem v rámci sadových 
úprav bude provedena výsadba 303 listnatých a jehličnatých stromů, 87 keřů a 287 popínavých 
rostlin. 

Z pohledu biologické rozmanitosti se druhově výrazně zvyšuje diverzita. V celkovém počtu je 
zastoupeno více jednotlivých druhů oproti současnému stavu (náletové skupiny se sestávají z 
omezeného počtu druhů, který se ve skupině nekonečně opakuje). Zvýšení rozmanitosti 
botanické části projektu v daných podmínkách znamená podporu biodiverzity, protože se 
rozšiřují možnosti pro jiné druhy, které jsou na tuto flóru vázané. 

Z výše uvedených skutečností plyne, že záměr nebude mít významný negativní vliv na živočichy 
a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost a krajinu. 

S ohledem na charakter záměru, navržené rozsáhlé sadové úpravy, snížení dopravní zátěže 
nejsou také předpokládány významné negativní vlivy na klima. 

Z pohledu vodohospodářských charakteristik není záměr v ochranném pásmu zdrojů pitné vody 
(nejbližší významný odběr podzemní vody je vzdálen přibližně 2,2 km severně od záměru). 
Posuzovaná lokalita a její okolí rovněž není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) a záplavového území. 

Možnosti vsakování dešťových vod ze střechy budoucího halového objektu byly prověřeny 
inženýrskogeologickým průzkumem (Ing. Kareš; 08/2017; dále jen „geologický průzkum“), 
přičemž bylo konstatováno, že vsakování srážkových vod je z důvodu velkého podílu jílovitých 
zemin problematické. Při návrhu systému likvidace srážkových vod se navrhuje realizovat 
retenční nádrž s volnou otevřenou hladinou s bezpečnostním přepadem do kanalizační sítě. Před 
retenční nádrží bude rovněž zřízena akumulační jímka o objemu 60 m3, která bude sloužit pro 
závlahu a také pro zadržení odtoku dešťových vod. Srážkové vody s možností znečistění 
ropnými látkami (např. komunikace a parkovací plochy) budou předčištěny v odlučovačích 
lehkých kapalin. 
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Retenční nádrží je navržená jako suchý zemní poldr o účinném retenčním objemu 962 m3. Nádrž 
bude rozdělena na část retenční a na část biologickou s trvalým nadržením vody s minimální 
hladinou o hloubce 0,5 m (podpora vlhkomilné bioty). Navržená nádrž bude sloužit pro 
zachytávání srážkových vod z nově navržené haly a přilehlých zpevněných ploch. Potřebný 
objem retenční nádrže je 590 m3, navýšení objemu nádrže je navrženo z důvodu potřeby 
napouštění stálé hladiny pro vzácné živočichy žijící v dané lokalitě. 

Dešťová voda do biologické části bude vedena škrtícím potrubím tak, aby nedocházelo 
k velkému kolísání a proudění vody. Do vtoku do této části nádrže budou také nainstalovány 
rozražeče z lomového kamene, které utlumí kinetickou energii nátokové vody. V biologické 
části bude zaústěn přes uklidňovací šachtu výtlačný řád z akumulační nádrže. Pokud by došlo 
vlivem sucha k vysychání biologické části, bude pomocí senzoru a čerpadla doplněna voda 
z akumulační nádrže. 

Napojení retenční nádrže je navrženo protlakem pod stávající panelovou cestou s vlhkomilnou 
faunou a flórou tak, aby nedošlo k jejímu negativnímu ovlivnění. 

Retenční nádrž bude vybudována jižně od stávající bioty. Jelikož je území tvořeno jíly nebude 
docházet k negativnímu ovlivňování odtokových poměrů. Zamezení odtoku vody z tůňky do 
retenční nádrže bude zajištěno terénní zábranou. Bude se jednat o jílovou zábranu do hloubky 
1,6 m a 0,5 m výšky nad terén. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že záměr je akceptovatelný a nebude mít významný 
negativní vliv na povrchové a podzemní vody. 

S ohledem na možná rizika plynoucí z ekologické zátěže měl příslušný úřad k dispozici 
geologický průzkum. V rámci kontaminačního průzkumu bylo provedeno 6 průzkumných sond 
(S1 – S6). Dle výsledků laboratorních zkoušek je patrně, že jako problematické se jeví oba 
vzorky ze sondy S2A (240 – 260 cm) a S2B (240 – 260 cm). Oba vzorky vykazují zvýšené 
hodnoty obsahu uhlovodíků C10-C40 a sumy PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky), resp. 
BTEX. Ve vzorcích S2A (240 – 260 cm), S2B (240 – 260 cm) a S3 (50 – 80 cm) byla také 
překročena hodnota pro arzén (vzhledem ke geochemickým poměrům v horninovém prostředí je 
však v České republice běžně vyšší koncentrace arzénu). Obsahy škodlivin v ostatních vzorcích 
neindikují významnou kontaminaci. Na základě těchto skutečností je možná kontaminace 
zájmového území. Samotné prokázání a významnost kontaminace však doloží až podrobnější 
průzkum. 

Podle odborného vyjádření společnosti ENACON s.r.o. ze dne 26. 10. 2017 (dále jen „odborné 
vyjádření“) lze konstatovat, že zeminy odtěžené během zemních prací v místě vrtu S2 nebude 
možné použít na povrchu terénu, zemina bude uložena na skládku příslušné skupiny, v souladu 
s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech“). Součástí odborného vyjádření je rovněž hodnocení výsledků provedených analýz 
podle kritérií Metodického pokynu MŽP – Indikátory znečištění. 
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Z výsledků provedených analýz lze s kritérii Metodického pokynu MŽP porovnat pouze zjištěné 
koncentrace uhlovodíku C10-C40: hodnota indikátoru znečištění pro průmyslově využívané 
území 1500 mg/kg nebyla překročena ani v jediném případě (nejvyšší zjištěné koncentrace byly 
443 a 745 mg/kg). 

Dle odborného vyjádření zjištěné koncentrace analyzovaných kontaminantů nepředstavují 
s největší pravděpodobností kontaminaci nesaturované zóny. Podle plánu výstavby na lokalitě 
budou tyto zeminy odtěženy a bude s nimi naloženo podle požadavků zákona o odpadech. Zbylé 
zeminy budou překryty buď vlastní stavbou, nebo okolními zpevněnými plochami 
a komunikacemi, takže infiltrace srážkových vod do horninového prostředí bude velice omezená. 
Touto skutečností se sníží riziko migrace kontaminantů z nesaturované zóny do podzemní vody. 

Příslušný úřad obdržel vyjádření České inspekce životního prostředí 
(viz č. j. ČIŽP/41/2017/4512 ze dne 13. 11. 2017; dále též „ČIŽP“) s tím, že ČIŽP nemá 
k předloženému záměru připomínky. 

Z pohledu rizika plynoucích z ekologických zátěží se nepředpokládá významný negativní vliv na 
životní prostředí. 

Příslušný úřad se rovněž zabýval možnými vlivy v souvislosti s produkcí odpadů během 
výstavby a provozu záměru. Při nakládání s odpady v obou fázích (výstavba i provoz) s nimi 
bude dále zacházeno podle jejich skutečných fyzikálně chemických vlastností a budou tříděny 
dle druhů a v zájmu jejich co nejvyššího využití pro recyklaci. 

Odpady po dobu výstavby zabezpečí na staveništi stavební firma provádějící výstavbu, tyto 
odpady budou následně předány oprávněné osobě k jejich využití či odstranění. 

V případě vzniku nebezpečného odpadu budou tyto odpady umístěny do zabezpečených nádob 
či obalů odpovídajících povaze nebezpečné látky tak, aby bylo zamezeno úniku látek do 
okolního prostředí a minimalizována všechna potencionální rizika. Tyto odpady budou předány 
oprávněných osobám. 

Ostatní odpady budou vytříděny a skladovány dle své povahy na místech k tomu určených tak, 
aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy. 

Z výše uvedeného vyplývá, že z pohledu odpadového hospodářství nedojde k významnému 
negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. 

V zájmovém území nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky. Záměr nebude mít 
významný negativní vliv na hmotný majetek ani kulturní dědictví. 

Vzhledem k charakteru záměru se v běžném provozu neočekávají pro uživatele areálu a objektů 
v dotčením území žádná významná rizika. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že předložený záměr nepředstavuje významný rizikový faktor z 
pohledu vzniku havárií nebo nestandardních stavů a nedojde k významnému negativnímu vlivu 
na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je zřejmé, že se záměrem nejsou spojeny vlivy 
na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky. 

Oznámení, které bylo zpracováno osobou s platnou autorizací v oblasti posuzování vlivů na 
životní prostředí, se dostatečně věnuje posouzení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivů 
na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou 
rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní 
dědictví a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Z oznámení vyplývá, že záměr lze 
akceptovat. 

Z provedeného hodnocení vyplynulo, že vlivy předmětného záměru na jednotlivé složky 
životního prostředí budou nevýznamné, proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí. 

2. Úkony před vydáním rozhodnutí: 

Dne 16. 10. 2017 obdržel OCP MHMP od společnosti RotaGroup s.r.o. oznámení záměru. 
Tato společnost je podle předložené plné moci oprávněným zástupcem oznamovatele, kterým je 
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Z obsahu oznámení vyplynulo, že se jedná o záměr 
naplňující ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona. 

Protože oznámení splňovalo náležitosti podle § 6 odst. 4 zákona, oznámil příslušný úřad dne 
24. 10. 2017 zahájení zjišťovacího řízení. Dále podle § 16 zákona zajistil zveřejnění informace 
o oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet na úředních deskách dotčených 
územních samosprávných celků a na internetu. Elektronická podoba oznámení byla v souladu 
s § 6 odst. 6 zákona zveřejněna na internetu v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) 
pod kódem PHA1059. Současně zaslal příslušný úřad kopii oznámení spolu s žádostí o vyjádření 
dotčeným územním samosprávným celkům a správním úřadům. Informace o oznámení byla na 
úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy zveřejněna dne 24. 10. 2017. 

Dne 1. 11. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. 
Podle Čl. II (Přechodná ustanovení) bodu 4 zákona č. 326/2017 Sb. se zjišťovací řízení zahájené 
přede dnem účinnosti tohoto zákona dokončí podle zákona č. 326/2017 Sb. 
 
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohly zaslat 
písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o 
oznámení (na základě nabytí účinnosti zákona č. 326/2017 Sb. byla lhůta prodloužena 
z původních 20 dnů), v daném případě do 23. 11. 2017. Podle § 6 odst. 8 k vyjádřením zaslaným 
po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 



 
 
 
 

13/16 Č.j. MHMP 1912767/2017 

 

3. Podklady pro vydání rozhodnutí: 

Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu bylo zpracováno v říjnu roku 2017 panem 
Ing. Miroslavem Vraným, držitelem platné autorizace pro oblast posuzování vlivů na životní 
prostředí. Podkladem pro vydání rozhodnutí bylo rovněž vyjádření dotčených územních 
samosprávných celků a dotčených správních úřadů obdržených během zjišťovacího řízení. 
V průběhu zjišťovacího řízení byla příslušnému úřadu doručena 1 vyjádření dotčeného územního 
samosprávného celku a 4 vyjádření dotčených správních úřadů. 

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení: 

• městská část Praha 10 
(vyjádření č. j. P10-110965/2017 ze dne 9. 11. 2017), 

• Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 
(vyjádření č. j. HSHMP 55873/2017 ze dne 7. 11. 2017), 

• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha 
(vyjádření č. j. ČIŽP/41/2017/4512 ze dne 13. 11. 2017), 

• Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí 
(vyjádření č. j. MHMP 1815288/2017 ze dne 16. 11. 2017), 

• Úřad městské části Praha 15, odbor životního prostředí 
(vyjádření č. j. 52089/2017/OŽP ze dne 23. 11. 2017). 

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení: 

Městská část Praha 10 (dále jen „MČ Praha 10“) na základě svého vyjádření požaduje provedení 
celého procesu posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona z důvodu rozsahu záměru. 

MČ Praha 10 neuvedla dále bližší důvody vedoucí k  požadavku posouzení vlivů na životní 
prostředí podle zákona. Z oznámení plyne, že výstavby nové haly vyplývá z rostoucích požadavků 
na správnou distribuční praxi, nutnost instalovat nový kontrolní systém proti falzifikátům, 
nutnost navýšit počet položek (nabídnout alternativní léčiva s nabídkou srovnatelnou 
v západních zemích), udržení nákladů na distribuci na přijatelné úrovni a zrychlení a 
zefektivnění dodávek léků do lékáren. 

Tyto požadavky budou mít za následek snížení dopravního zatížení. Vlivem realizace záměru 
dojde k zefektivnění dopravního zatížení území a snížení ekologické zátěže. Z oznámení plyne, 
že záměr nebude mít významně negativní vliv na životní prostředí. 
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Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HS HMP“) ve svém vyjádření konstatuje, 
že oznámení je zpracováno v dostatečném rozsahu a nepožaduje posouzení vlivů záměru na 
životní prostředí podle zákona. HS HMP v závěru svého vyjádření konstatuje, že v důsledku 
provozu záměru nedojde k ovlivnění hlukové situace. 

Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře. 

Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) nemá k předloženému oznámení záměru 
zásadní připomínky a nepožaduje záměr posuzovat dále podle zákona. ČIŽP pouze ve svém 
vyjádření upozorňuje na povinnosti plynoucí z právní předpisů a na chybějící stanovisko 
z kontaminačního průzkumu zemin. 

Příslušný úřad má ve vztahu k průzkumu kontaminace zemin k dispozici odborné vyjádření. 

Dle odborného vyjádření zjištěné koncentrace analyzovaných kontaminantů nepředstavují 
s největší pravděpodobností kontaminaci nesaturované zóny. Podle plánu výstavby na lokalitě 
budou tyto zeminy odtěženy a bude s nimi naloženo podle požadavků zákona o odpadech. Zbylé 
zeminy budou překryty buď vlastní stavbou, nebo okolními zpevněnými plochami 
a komunikacemi, takže infiltrace srážkových vod do horninového prostředí bude velice omezená. 
Touto skutečností se sníží riziko migrace kontaminantů z nesaturované zóny do podzemní vody. 

V případě zajištění kontaminované zeminy příslušný úřad neočekává významně negativní rizika 
plynoucí z ekologické zátěže. 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“) jako 
dotčený správní úřad nepožaduje posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona. 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a z hlediska myslivosti nemá OCP MHMP 
připomínky. 

Z hlediska lesů a lesního hospodářství OCP MHMP požaduje umístit dešťovou kanalizaci mimo 
lesní pozemek parc. č. 1693/8 v k. ú. Hostivař nebo zajistit přechod kanalizace tímto pozemkem 
pomocí bezvýkopové technologie v dostatečné hloubce, tak aby nebyl předmětný lesní pozemek 
dotčen. Dále OCP MHMP požaduje oddělit lesní porost na nelesním pozemku na pozemku 
parc. č. 1694/7 k. ú. Hostivař od navržené stavby pásem zeleně. 

Na základě informace od oznamovatele bylo upuštěno od umístění dešťové kanalizace přes 
pozemek parc. č 1693/8, k. ú. Hostivař. Dešťová kanalizace bude vedena v jiné trase, která 
nebude v konfliktu s předmětným lesním pozemkem. 

Z hlediska nakládání s odpady OCP MHMP upozorňuje na povinnosti plynoucí s platných 
právních předpisů. 

Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře. 
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Z hlediska ochrany ovzduší OCP MHMP v závěru svého vyjádření uvádí, že při dodržení 
opatřeních a doporučeních (str. 63 rozptylové studie) budou dopady realizace záměru a následný 
provoz přijatelné. OCP MHMP nepožaduje posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle 
zákona. 

Příslušný úřad uvádí, že výpočet provedený v rámci rozptylové studie prokázal, že v dané oblasti 
bude po zprovoznění záměru skutečný dopad nižší než za současného stavu. Rozptylová studie 
dále uvádí, že pravidelný úklid komunikací a výsadba zeleně (v rámci záměru je počítáno 
s rozsáhlou výsadbou zeleně: 303 listnatých a jehličnatých stromů, 87 keřů a 287 popínavých 
rostlin) může zajistit další významný pokles emisí zejména i resuspenzních koncentrací B(a)P 
a tuhých částic PM10 a PM2,5. 

Z hlediska ochrany vod OCP MHMP upozorňuje na povinnosti plynoucí s platných právních 
předpisů. 

Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře. 

Úřad městské části Prahy 15, odbor životního prostředí (dále jen „ ÚMČ Praha 15“) nemá 
z hlediska ochrany přírody, krajiny a městské zeleně, ochrany zemědělského půdního fondu, 
odpadového hospodářství a ochrany vod připomínky. 

Z hlediska ochrany ovzduší ÚMČ Praha 15 upozorňuje do dalších fází projektové přípravy na 
stanovení podrobnějších opatření ke snížení prašnosti při realizaci záměru. 

Příslušný úřad sděluje, že z pohledu opatření ke snížení prašnosti je v oznámení počítáno 
s pravidelným úklidem komunikací. Upozornění ÚMČ Praha 15 směřují do dalších fází 
projektové přípravy. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí mohou oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 
zákona podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u OCP 
MHMP. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V odvolání 
musí být uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Splnění podmínek podle 
§ 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. 

 

 

RNDr. Štěpán Kyjovský 
ředitel odboru 
podepsáno elektronicky 
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Rozdělovník: 

• Oznamovatel (oprávněný zástupce) 
• RotaGroup s.r.o., IDDS: 78hx792 

• Dotčená veřejnost veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Magistrátu hlavního města 
Prahy po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem od vyvěšení se písemnost považuje 
za doručenou 

První den zveřejnění: 

Poslední den zveřejnění: 

• Dotčené územní samosprávné celky ke zveřejnění na úřední desce pod dobu nejméně 15 dnů 
podle § 16 zákona (OCP MHMP žádá o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí) 
• Městská část Praha 15, Milan Wenzl- starosta, IDDS: nkybvp5 
• Městská část Praha 10, Ing. Vladimír Novák - starosta, IDDS: irnb7wg 

• Na vědomí 
• hlavní město Praha, RNDr. Jana Plamínková - radní, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 

Praha 1 
• Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i 
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 

Praha 1 
• Městská část Praha 15, odbor životního prostředí, IDDS: nkybvp5 
• Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, 

IDDS: c2zmahu 

• Spis 
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