
V Praze dne 13.12.2004
È.j.:MHMP-131401/2004/0lPNI/EIA/108-2/Be
Vyrizuje: Ing. Beranová

podle § 7 zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù

na životní prostøedí), ve znìní zákona è. 93/2004 Sb.

Identifikaèni údaje:

Zmìna polygrafického provozu - tiskárna K.P.R., spol. s r.o.
v Praze 9, Pod Šancemi 4/196

Název:

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

Kapacita (rozsah) zámìru: Jsou instalovány 2 ofsetové archové tiskové stroje
HEIDELBERG SPEEDMASTER CD - 4 + L (H 1) a HEIDELBERG SPEEDMASTER
SM 74 - 5 + L (H2) a ofsetový archový tiskový stroj ADAST 826.
Spotøeba surovin chemického charakteru s obsahem tìkavých látek (organických
rozpouštìdel) za rok 2003 èinila 16,078 t, z toho celkový podíl látek vyjádøený jako
tìkavé organické látky (VOC) èinil 7,831 t. Celková roèní spotøeba tìkavých
organických rozpouštìdel 7,9 t odpovídá dvousmìnnému provozu tiskových strojù
H1 a H2. Pøi jmenovitém výkonu obou strojù (3 smìny) by celková roèní spotøeba
organických rozpouštìdel èinila 11,9 t. Tiskové barvy pro archový ofset jsou tvoøeny
pigmenty a organickými viskózními vysokomolekulárními pojivy s obsahem tìkavých
organických slouÈenin nepøevyšujících 0,1 %.

Charakter zámìru: Jedná se o pøemístìní tiskárny spoleènosti K.P.R., spol. s r.o.
z provozovny v ulici Voctáøova v Praze 8 do uvolnìného areálu po spoleènosti
KONE-lifts, s.r.o. v ulici Pod Šancemi v Praze 9 z dùvodu totálního zatopení pùvodní
provozovny pøi záplavách v srpnu 2002. V tiskárnì jsou vyrábìny polygrafické
výrobky nejvyššr kvality, jako napø. prospekty, katalogy, barevné publikace,
navštívenky, stírací losy, hospodáøské tiskopisy apod.



Praha
Praha
Praha 9
Vysoèany

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území

Umístìní:

Oznamovatel: K.P.R. spol. s r.o
Konìvova 87
130 00 Praha 3

Zpracovatel oznámení: Ing. Václav Hammer
Uherská 633
Praha 9 - Vinoø
osvìdèení MŽP o odborné zpùsobilosti
è.j.707/140/0PV/93

Souhrnné vvDoøádání DøiDomínek:

Oznámení bylo zasláno tìmto subjektùm:
. Hlavní mìsto Praha
. Mìstská èást Praha 9
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - sever

. Odbor životního prostøedí MHMP

. Èeská inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha

Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:

Hl. m. Praha z akustického hlediska konstatuje, že oznámení není zpracováno
uspokojivì, postrádá odbornì provedené hodnocení vlivu hlukové emise
z provozu. Chybí odborné zhodnocení situace ve venkovním prostoru, není
doloženo dodržení limitních hodnot dle vládního naøízení è. 88f2004 Sb. Hlukové
posouzení je tøeba podrobnì dopracovat.
Z hlediska hospodaøení s odpady se uvádí, že není zmínìno riziko únikù
nebezpeèných látek do prostøedí. Rovnìž by mìla být zmínìna opatøení
k prevenci a likvidaci pøípadných havarijních únikù. Toto je tøeba doplnit v dalším

stupni projektové pøípravy.
Z dopravního hlediska se konstatuje, že indukovaná nákladní automobilová
doprava z výroby bude cca 2 - 3 nákladní vozidla za den. Tento údaj je tøeba
doplnit o nároky na dopravu vyplývající z pøedpokládaného poètu zamìstnancù.
Upozoròuje se, že pro pøehlednost je tøeba dodržovat formální strukturu textu a
dopravní problematiku zámìru popisovat v samostatné kapitole a že platný ÚPn
hl. m. Prahy pøedpokládá v trase ul. Spojovací výstavbu východní èásti mìstského
okruhu. Po dobu výstavby uvedené komunikace je tøeba poèítat v ul. Spojovací
s omezením provozu. Dále je tøeba ovìøit a respektovat hranice ochranného
pásma železnice.
Z hlediska odkanalizování a vodních tokù se upozoròuje, že podle Mìstských
standardù vodárenských a kanalizaèních zaøízení na území hl. m. Prahy se pøi
návrhu stok v povodí jednotné kanalizace má vycházet ze srážky 205 !fs.ha (v
oznámení je uvažována hodnota 130 Ifs.ha). V tomto smyslu je nutno upravit
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výpoèet odtokového množství tìchto vod a projednat se správcem veøejné
kanalizace.
Z hlediska umístìní a kapacity, ochrany ovzduší, mìstské zelenì, ochrany pøírody
a krajiny, ochrany zemìdìlského pùdního fondu, z geologického hlediska,
z hlediska zásobování vodou, teplem, zemním plynem, elektrickou energií a
z hlediska telekomunikací nejsou pøipomínky.
Závìrem se uvádí, že pokud budou uvedené pøipomínky uspokojivì vyøešeny
v navazujících fázích projektové dokumentace, hlavní mìsto Praha netrvá na
dalším posuzování zámìru podle zákona è. 100/2001 Sb.

Mìstská èást Praha 9 nemá pøipomínky.

Hygienická stanice hl. m. Prahy, poboèka Praha - sever konstatuje, že
pøedložené oznámení neobsahuje akustickou studii, která by vyhodnocovala vliv
provozu spoleènosti z hlediska hluku na chránìnou pøilehlou zástavbu. Orgán
ochrany veøejného zdraví proto nemùže pøedmìtnou dokumentaci komplexnì
posoudit a rozhodnout, zda provoz tiskárny nebude mít negativní vliv z hlediska
hluku na okolí.

Odbor životního prostøedí MHMP z hlediska nakládání s odpady upozoròuje na
povinnost pøedávat odpad oprávnìné osobì ve smyslu § 12 odst. 3 zákona è.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že imisní výpoèty koncentrací prokazují
nevýrazný vliv navrhované polygrafické èinnosti na kvalitu ovzduší v dané lokalitì.
Pøedložená rozptylová studie nehodnotí další bodové zdroje (výdechy od
spalovacích zaøízení zajiš•ující vytápìní výrobní haly a pøilehlých budov) ani vliv
vyvolané dopravy spojené s provozem tiskárny. Pøes výše uvedený nedostatek lze
dovozovat, že v daném území nebudou ani s pøispìním pøedmìtné stavby
pøekraèovány souèasnì platné imisní limity. Na základì nejnovìjších dostupných
informací konstatuje orgán ochrany ovzduší, že stavba je umístìna do oblasti, kde
s velkou pravdìpodobností budou již v roce 2006 a i dále v letech 2007 - 2010
pøekraèovány imisní limity pro prachové èástice frakce PM1o a také pro
benzo(a)pyren. Z hlediska zájmù ochrany ovzduší se konstatuje, že pøedložený
zámìr nevyžaduje komplexní posouzení v dalším stupni procesu EIA.
Z hlediska ochrany vod upozoròuje na povinnost pøedložit vodoprávnímu úøadu ke
schválení plán opatøení pro pøípad havárie.
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu, lesù a lesního hospodáøství,
ochrany pøírody a krajiny a z hlediska myslivosti je vyjádøení bez pøipomínek.

Èeská inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha uvádí, že
bude nutno upøesnit, že tiskárna není zdrojem fugitivních emisí.
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Zámìr "Zmìna polygrafického provozu - tiskárna K.P .R., spol. s r .0.

v Praze 9, Pod Šancemi 4/196" naplòuje dikci bodu 5.6, kategorie II, pøílohy È. 1
zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, ve znìní zákona È.
93/2004 Sb. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož
cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základì zjiš•ovacího øízení provedeného podle § 7 citovaného zákona

dospìl pøíslušný orgán k závìru, že zámìr

Zmìna polygrafického provozu - tiskárna K.P .R., spol. s r .0.
v Praze 9, Pod Šancemi 4/196

nebude posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeních zohlednit výše

uvedené pøipomínky, zejména:
. dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci

nepøíznivých vlivù navržená v oznámení zámìru,
. dle požadavku orgánu ochrany veøejného zdraví vyhodnotit vliv provozu

z hlediska hluku na chránìnou zástavbu,

. další pøipomínky vyplývající z jednotlivých vyjádøení.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní

správy, ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.
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