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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 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 také jen „zákon“), po provedeném 
zjišťovacím řízení rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona takto: 

Záměr „AWS PROJEKT - KYJE“ nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí 
podle zákona. 

1. Název záměru 

AWS PROJECT - KYJE 

Kód záměru v informačním systému EIA:   PHA1094 

mailto:posta@praha.eu
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2. Oznamovatel: 

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o.; IČO: 41189698; sídlo: Českobrodská 1329, 198 21 
Praha 9 - Kyje 

 

3. Oznámení: 

Zpracovatel – RNDr. Stanislav Lenz a kol., držitel platné autorizace pro oblast posuzování vlivů 
na životní prostředí; zpracování: 5/2019; datum předložení: 04.07.2019 

 

4. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: 

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

 
5. Kapacita (rozsah) záměru: 

Předmět záměru zahrnuje výstavbu a provoz nového automatizovaného skladu hotových 
výrobků (SO01) včetně navazující expedice s nakládacími můstky (SO02). V závodě jsou 
vyráběny nealkoholické nápoje obecně známého sortimentu (Coca-Cola), které mají být v 
nových prostorech skladovány. Nová hala je navrhována východně od stávajících hal č. 6 a 7, na 
které bude provozně napojena spojovacím přístavkem s krčkem (SO03). Zastavěná plocha nově 
navrhovaných objektů činí 9 610,6 m2.  

Atika skladu (SO01) o rozměrech 70,11 x 100,25 m je navržena na úrovni 18,9 m nad výškovou 
úrovní podlahy stávajících hal (+18,75 m vztaženo k +0,000). Navazující hala expedice výrobků 
(SO02) o rozměrech 26,4 x 74,7 m s výškou 12,6 m nad podlahou stávajících hal (+12,2 m nad 
terénem). U spojovacího objektu SO03 o rozměrech 11,7x 21,10 m je výška nad okolním 
terénem +11,3 m, oproti komunikaci je to +11,7 m. 

Stávající hala č. 6 má výšku hřebene cca 12,1 m a hala č. 7 výšku hřebene cca 16,15 m nad 
okolní komunikací. 

Záměr je navrhován částečně do prostoru stávajícího areálu Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, 
částečně do prostoru mimo stávající areál. Je tak navrženo rozšíření stávajícího areálu o 1,758 
ha. Nově navrhovaná zastavěná plocha skladů činí 9000 m2.  

Zastavěná plocha před realizací záměru 42 398,7 m2. Celková zastavěná plocha po realizaci 
záměru 52 009,3 m2. 

Komunikace a zpevněné plochy navrhovaného záměru jsou 5 412,0 m2. 
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Množství stávajících parkovacích stání osobních automobilů je dostatečné pro navrhovaný 
záměr, počet parkovacích stání se nemění. 

Maximální ložná kapacita skladu bude 21 000 palet hotových výrobků. Ve stávajícím areálu je 
skladováno průměrně 15 000 ks palet. Na paletách budou skladovány nealkoholické nápoje, 
které jsou v závodu vyráběny.  

Kapacita výroby se v rámci navrhovaného záměru nemění. 

 

6. Umístění: 

kraj: hlavní město Praha 

obec: hlavní město Praha 

městská část (MČ): Praha 14 

katastrální území: Kyje a Hostavice 

Řešené území se nachází v Praze 14, ohraničené na jihu komunikací Českobrodská, na západě 
Broumarská, na východě Lomnická a na severu a částečně jihu železniční tratí (sever – trať 
Praha – Pardubice, jih trať Praha-Běchovice – Praha-Malešice). Na východě od stávajícího 
areálu je nezastavěná plocha o nadmořské výšce v relaci 225 - 230 m n. m. charakteru travnaté 
louky východně od stávajícího areálu. 

Nejbližší obytná zástavba se nachází v následující vzdálenosti od navrhovaného objektu 
skladové a expediční haly:  

- jižním směrem ve vzdálenosti cca 160 m za ulicí Českobrodská  

- severním směrem ve vzdálenosti cca 180 m za tratí ČD v ulici Dřínovská  

- východním směrem ve vzdálenosti cca 200 m za tratí ČD v ulici Plumlovská.  

Z hlediska specifikace záměru a jeho charakteru záměr odpovídá funkčnímu využití dle ÚPD; 
záměr se nachází v území definovaném územním plánem jako plocha VN-F (nerušící výroba a 
služby), kde lze umisťovat zařízení, služby a výrobu všeho druhu, včetně skladů a skladových 
ploch, která nesmí svými vlivy ovlivňovat životní prostředí nad přípustnou míru. Vyjádření k 
záměru z hlediska ÚPD (odbor územního rozvoje MHMP, č. j.  MHMP 529322/2019 ze dne 
20.03.2019) je uvedeno v příloze. 

 

7. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Předmětem oznámení je vybudováním nového skladu hotových výrobků eliminovat mezisklad v 
Horních Počernicích a distribuovat hotové výrobky přímo z výrobního závodu. V současné době 
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jsou produkty většinou expedovány kamióny (11 za den) do externího distribučního meziskladu 
v Horních Počernicích nebo jsou umístěny do skladu hotových výrobků v areálu závodu a 
distribuovány přímo ze závodu. Kapacita výroby se nemění. 

Nový sklad hotových výrobků SO01 je navrhován rovnoběžně s fasádou stávajících hal č. 6 a 7 
východně od stávajících objektů. Na objekt SO01 z jižní strany navazuje hala expedice SO02 s 
nakládacími můstky.  

Spojovací dvoupodlažní přístavek a krček SO03 bude sloužit k propojení stávajících výrobních 
hal s navrhovanými objekty expedice a skladu výrobků pomocí automatických dopravníků. 
Spojovací objekt SO03 je řešen jako dvoupodlažní objekt. V 2. nadzemním podlaží je napojen 
na objekt SO02 pomocí spojovacího krčku. 

V rámci záměru nejsou navrhovaná nová parkovací stání. Stávající počet parkovacích stání 
nákladních vozidel a osobních automobilů (OA) je dostatečný.  

V souvislosti s realizací a provozem záměru skladové a expediční haly dojde k navýšení 
vyvolané dopravy. Konkrétně se bude jednat o nárůst 43 lehkých nákladních vozidel (dodávek) a 
o 17 nákladních vozidel (kamiónů) oproti výchozímu stavu (zprovozněná Nová výrobní linka 
PL1 PET, která byla posuzována podle zákona v první polovině tohoto roku), dále je 
předpokládán nárůst počtu OA o 45 osobních automobilů.  

Dopravní napojení se nemění, doprava je vedena stávajícím výjezdem z areálu na ul. 
Českobrodská, resp. komunikaci I/12. Nákladní doprava na ulici Českobrodská není ve směru na 
Běchovice povolena. Nákladní doprava je vedena ulicí Nedokončená na Štěrboholskou spojku a 
ulicí Českobrodskou a Objízdnou na komunikaci Průmyslová. 

V 2. nadzemním podlaží (NP) je navrhována kotelna (2 ks kotlů na zemní plyn o jmenovitém 
tepelném výkonu á 90 kW), která bude sloužit pro vytápění objektů SO02 a místnosti elektro 
rozvodny v objektu SO 03. Objekt expedice výrobků bude temperován na teplotu +18°C 
teplovzdušnými jednotkami napojenými na topnou vodu. Sklad výrobků nebude tepelně 
temperován. Spojovací přístavek a krček také nebude dle požadavku investora temperován. 

V současné době je pozemek pro navrhovanou výstavbu částečně nezastavěn a dešťové vody se 
vsakují do půdy nebo volně odtékají do okolních vodotečí. Vzhledem k vybudování skladové 
haly a zpevněných ploch dojde k určitému navýšení odtoku dešťových vod, které budou 
retenovány v nově navržené retenční nádrži s regulovaným odtokem. Z retenční nádrže se voda 
přečerpává do areálové dešťové kanalizace, která je napojena přes vnější kanalizaci do povodí 
Hostavického potoka. 

Vzhledem k charakteru záměru přichází potenciálně v úvahu zejména kumulace vlivů záměru na 
hlukovou situaci a kvalitu ovzduší. Jedná se především o hluk a emise ze stacionárních zdrojů 
hluku a dále z automobilové dopravy na přilehlých komunikacích. V hlukové a rozptylové studii 
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je zohledněn kumulativní vliv záměru „Nová výrobní linka PL1 PET“ (kód záměru OV1224). V 
předkládaném dokumentu jsou vyhodnoceny možné kumulativní vlivy s nově navrhovaným 
předmětným záměrem.  

 

8. Stručný popis technického a technologického řešení: 

Předkládaný záměr je oznamovatelem posuzován v jedné variantě prostorového i funkčního 
uspořádání.  

Sklad hotových výrobků bude sloužit k uskladnění produktů před expedicí zákazníkům. 
Výrobky budou skladovány v regálech na paletách a budou obsluhovány automatickými 
zakladači.  

Maximální ložná kapacita skladu bude 21 000 palet hotových výrobků. Na paletách budou 
skladovány nealkoholické nápoje, které jsou v závodě vyráběny. 

Sklad výrobků bude stavebně navazovat objekt SO02 – Expedice výrobků. Příjem výrobků 
určených pro uskladnění bude řešen z automatizovaného dopravníku, kterým budou 
dopravovány hotové výrobky na paletách. Příjem z dopravníku bude umístěn v technologickém 
patře expedice, který bude přes spojovací krček napojen na třídící systém ve spojovacím 
přístavku a ten na dopravníky ve výrobní hale. Výdej výrobků k expedici bude prováděn v 
přízemí objektu.  

Sklad hotových výrobků SO01 je navrhován rovnoběžně s východní fasádou stávajících hal č. 6 
a 7. Na objekt SO01 na jižní straně přímo stavebně navazuje hala expedice SO02 s nakládacími 
můstky.  

Sklad SO01 je řešen jako jednopodlažní stavba s modulovými rozměry 70,11 x 100,25 m a 
výškou atiky +18,500. Fasády jsou navrženy z fasádních sendvičových panelů s minerální vlnou 
a betonovým soklem. Střecha je navržena skládaná z trapézového plechu. Severní a východní 
fasáda bude opatřena závěsným systémem pro popínavé rostliny (tzv. zelená fasáda).  

Založení je navrženo hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách, sloupy budou ukládány 
do kalichů ve zhlaví pilot. Hlavní nosná konstrukce je navržena jako železobetonová montovaná 
hala. 

Expedice výrobků navazuje stavebně na jižní stranu skladu výrobků. Objekt expedice není 
konstrukčně/požárně oddělen od objektu skladu SO01. V přízemí expedice bude umístěn výdej 
palet s výrobky ze skladu, zásobníky pro jednotlivé nakládací můstky, nabíjecí místa 
elektrických vozíků, vstup vrácených prázdných palet a logistická kancelář se sociálním 
zařízením. V expedici je navrhováno 9 nakládacích můstků a jeden vjezd do haly. Na východní 
stěně expedice je umístěn příjem prázdných palet.  
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V 2. NP je navrhována kotelna (2 ks kotlů na zemní plyn o jmenovitém tepelném výkonu á 90 
kW), která bude sloužit pro vytápění objektů SO02 a místnosti elektro rozvodny v objektu SO03.  

Hala expedice SO02 je řešena jako jednopodlažní stavba s několika technologickými patry 
(ochozy). Fasády jsou plánovány z fasádních sendvičových panelů s minerální vlnou a 
betonovým soklem. Střecha je navržena skládaná z trapézového plechu.  

Založení je navrženo hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách, ve zhlaví s hlavicemi s 
kalichy pro uložení sloupů. Hlavní nosná konstrukce je navržena jako železobetonová 
montovaná. 

Spojovací dvoupodlažní přístavek a krček SO03 bude sloužit k propojení stávajících výrobních 
hal s navrhovanými objekty expedice a skladu výrobků pomocí automatických dopravníků. V 
přízemí přístavku je umístěna rozvodna elektro, rozvaděč EPS a rozvaděč požární ochrany 
(RPO).  

Spojovací objekt SO03 je řešen jako dvoupodlažní objekt. V 2. NP je napojen na objekt SO02 
pomocí spojovacího krčku. Fasády jsou navrženy z fasádních sendvičových panelů s minerální 
vlnou a betonovým soklem. Střecha je navržena skládaná z trapézového plechu. Spojovací krček 
je řešen jako ocelová konstrukce obalená fasádními sendvičovými panely.  

Založení je navrženo hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách, ve zhlaví s hlavicemi s 
kalichy pro uložení sloupů. 

Hotové výrobky na paletách jsou z výrobní linky dopravovány do dopravníkového třídícího 
systému, který je umístěn ve stávající hale č. 6 a spojovacím objektu SO03, kde jsou dvěma 
výtahy zdvihány do 2.NP a přes spojovací krček dopravovány do technologického mezaninu 
haly SO02 s dopravníkovou smyčkou, která je přesunuje k jednotlivým zakladačovým 
elevátorům (celkem 9). Elevátory palety automaticky umisťují do regálového systému ve skladu 
SO01. Při expedici je tytéž elevátory vyzvedávají z regálů a dopravují do přízemí haly SO02 na 
další dopravníkovou smyčku, která je třídí na jednotlivé zásobníky k příslušným nakládacím 
dokům. Nakládacích doků je celkem 10, 9 z nich slouží k výdeji zboží, poslední slouží k příjmu 
navráceného zboží nebo prázdných palet. Na východní straně haly SO02 je příjem prázdných 
palet ze skladu palet východně od objektu. 

Sklad SO01 je tvořen jednou místností, vyplněnou automatizovaným regálovým systémem se 
zakladačovými elevátory. Jedná se o automatizovaný samoobslužný regálový systém, kde jsou 
palety ukládány pomocí zakladače do jednotlivých paletových pozic. Paletové pozice 
obsluhované jedním zakladačem jsou vždy dvě za sebou z každé strany zakladače, celkem v 
sedmi vrstvách nad sebou. Stejným způsobem jsou palety vyskladňovány - zakladač vyzvedne 
příslušnou paletu a odveze na dopravník, odkud paleta automaticky putuje do části expedice. 
Regálový systém bude obsluhovat celkem devět zakladačů. Skladová kapacita bude dosahovat 
21 000 paletových pozic. Maximální využitelnost je kolem 20 000 obsazených paletových pozic. 
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Ukládání a vyskladňování palet je řízeno vlastním počítačovým programem podle příkazů 
obsluhy. V této části skladu se provádí pouze servisní zásahy, není zde trvalá obsluha. 

Hala expedice SO02 se skládá z prostoru pro technologickou linku a prostoru nakládacích 
můstků. Dále se zde nachází vestavek s místností skladníků, serverovnou, sociálním zázemím a 
v patře umístěnou kotelnou.  

V této části bude probíhat expedice a nakládka palet na kamióny a distribuční vozidla. K 
přípravě nákladů slouží gravitační dopravníky, na které jsou palety dopraveny automaticky v 
pořadí určeném pro nakládku. 

Spojovací přístavek SO03 se skládá z prostoru pro technologickou linku, místností trafostanice, 
rozvoden a ventilovou stanicí. Spojovací přístavek slouží pro přejímku a manipulaci palet přímo 
z výroby a přípravny k odeslání do SO01 skladu výrobků nebo případně přímo do SO02 k 
expedici. Palety z výroby jsou pomocí vysokozdvižných vozíků ukládány na předávacím místě 
existující haly č. 6, odtud po dopravnících putují do objektu SO03, kde jsou pomocí výtahu 
vyzdviženy na dopravník a přes spojovací krček putují po dopravníku do objektu SO01. Zde jsou 
automaticky přeloženy na zakladač a jsou uloženy v regálovém systému. Spojovací přístřešek a 
krček slouží i k opačnému toku palet pro doplnění přípravny případně expedice v existující části 
skladu. V tomto případě jsou palety automaticky vyskladněny a stejným způsobem pomocí 
dopravníků přes spojovací krček a výtahů jsou dopraveny na přejímací místo v existující hale 
č. 6. Odtud jsou palety pomocí vysokozdvižného vozíku dopraveny na místo určení. 

Objekt expedice výrobků bude temperován na teplotu +18°C teplovzdušnými jednotkami 
napojenými na topnou vodu. V prostorách nakládkových doků nebudou na přání investora 
vratové clony ani sálavé topné panely. Sálavý topný panel bude pouze u krajních vrat, kde budou 
projíždět vysokozdvižné vozíky, pro lepší operativnost a rychlé vytopení prostoru se navrhuje 
plynový zářič zavěšený pod stropem. Odkouření zářiče bude provedeno koaxiálním odkouřením 
přes střechu. Kancelářský vestavek se sociálním zázemím bude vytápěn na +20°C deskovými 
otopnými tělesy s termostatickými ventily a hlavicemi. Otopná tělesa budou zavěšena na zdi a 
upevněna pomocí typových konzol. Potřebný topný výkon pro SO02 je 173 kW. Zdrojem tepla 
budou dva závěsné teplovodní plynové kondenzační kotle umístěné v kotelně, každý o 
jmenovitém tepelném výkonu 90 kW. Kotelna je navržena v patrovém vestavku v SO02. 
Spojovací přístavek a krček nebude dle požadavku investora temperován. Ventilová stanice bude 
vytápěna na +10°C. Zdrojem tepla bude elektrický přímotop eventuálně elektrická Sahara. 

Dále bude vybudován vodovod, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, odvodnění 
zpevněných ploch a komunikací a retenční nádrž o velikosti 40,8 x 9,6 x 1,56 m. Čerpané 
množství dešťových vod se uvažuje 5 l/s. Nevsáknutá voda se přes kanalizaci odvádí do 
Hostavického potoka. Voštinové bloky retenční dešťové nádrže s regulovaným odtokem jsou 
osazeny na kótě 224,50, hloubka měřeno od terénu je 3,13 m až 3,5 m. Hlavní parametr je 
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umístění dna min 1,0 m nad hladinu podzemní vody. Půdorysný rozměr voštinových bloků AS-
NIDAFLOW je 40,8 x 9,6 m, výška voštinových bloků bude celkem 1,56 m (tj. 3 bloky nad 
sebou á 0,52 m). 

Počet stávajících parkovacích stání je 290. Množství stávajících parkovacích stání je dostatečné 
pro navrhovaný záměr. 

Záměr nebyl vyhodnocen z hlediska nejlepších dostupných technik (BAT), nejedná se o hlavní 
činnost v zařízení z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (nejedná se o změnu 
ve výrobě nápojů). 

V kapitole D.IV. na str. 67 - 69 oznámení je uvedena Charakteristika opatření k prevenci, 
vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis 
kompenzací. 

 

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 o posuzování vlivů na životní prostředí 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 o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 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 
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. 

Příslušný úřad na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených, po ohledání místa samého 
a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel k následujícím závěrům: 

Záměr je situován v městské části Praha 14 severně od hlavní komunikace Českobrodská a 
východně od komunikace Broumarská. Skladová a expediční hala je situována na volném 
prostranství východně od stávající haly 6 a 7. Záměr představuje výstavbu nového 
automatizovaného skladu hotových výrobků, navazující expedice (z jižní strany haly), napojení 
na výrobní halu 6 pomocí spojovacího objektu krčku, umístění nové kotelny, příslušné rozvody a 
další úpravy.  
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Záměrem je novostavba automatizovaného skladu hotových výrobků včetně navazující expedice 
s nakládacími můstky. V závodě v Praze 14 jsou vyráběny nealkoholické nápoje obecně 
známého sortimentu (Coca-Cola), které mají být v nových prostorech skladovány. Nová 
skladová a expediční hala je navrhována východně od stávajících hal, na které bude provozně 
napojena spojovacím přístavkem s krčkem. Řešené území je lemováno železničními tratěmi s 
doprovodnou vegetací. Areálem prochází remízek tvořený porostem vzrostlých stromů a keřů, 
sledující bývalou vodoteč směrem k mokřadu v rohu řešeného území. 

Posuzovaný záměr je situován v katastrálním území Kyje a k. ú. Hostavice. Celková plocha 
areálu je 181 860 m2, z toho zastavěná plocha stávajících objektů je 42 398,7 m2, nově navržené 
objekty jsou 9 610,6 m2, Zpevněné plochy po provedení nových staveb 48 508,0 m2 a zbývající 
plochy (zeleň) 81 342,7 m2. 

 

Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje, jako orgán územního plánování podle § 6 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu 
ustanovení § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve 
svém vyjádření (č. j. MHMP 529322/2019 ze dne 20.03.2019) uvedl, že podle platného 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚPn SÚ hl. m. Prahy) schváleného 
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/85 dne 6.9.2018 formou opatření obecné povahy č. 
55/2018 s účinností od 12.10.2018, se předmětný záměr nachází v zastavitelném území ve 
funkční ploše VN-F – nerušící výroby a služeb se stanoveným kódem míry využití plochy F. 
Z hlediska plošných regulativů je umístění skladové haly v ploše VN přípustné. Splnění kódu 
míry využití území nebylo doloženo, tudíž nelze posoudit. 

 

S ohledem na charakter a umístění záměru se hodnocení v oznámení věnovalo především 
posouzení vlivů na akustickou situaci, kvalitu ovzduší, ochranu přírody a krajiny a vlivy na vody 
včetně kumulativních a synergických vlivů. 

K oznámení jsou přiloženy odborné studie: 
- Dopravní studie (AF-CITYPLAN s.r.o., 09/2018) 
- Rozptylová studie (Ing. Věra Vyšínová, Amec Foster Wheeler s.r.o., 16.04.2019) 
- Akustická studie (Ing. Králíček, AKUSTPROJEKT s.r.o., 24.04.2019) 
- Krajinářské úpravy areálu Coca-Cola, návrhová studie (ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE 

ARCHITECTS s.r.o., 04/2019). 
Dále byla přiložena výkresová část. 
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Všechny pozemky záměru jsou vedeny v katastru nemovitostí jako druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití jiná plocha. Pozemky tedy nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), 
před odnětím ze ZPF se jednalo o méně kvalitní půdy s BPEJ 2.26.01 (III. třídy ochrany 
zemědělského půdního fondu). Zájmové území se nalézá v oblasti hnědých půd na jílovitých 
břidlicích s drobnými ostrůvky hnědozemí a úzkými pásy nivních a glejových půd podél vodních 
toků. 

Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny. 

V databázi SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) není zájmové území ani jeho blízké 
okolí vedeno jako lokalita se starou ekologickou zátěží. 

V zájmové lokalitě a jejím nejbližším okolí není vyhlášeno žádné chráněné ložiskové území, 
dobývací prostor, ani zde nejsou evidována ložiska nerostných surovin. 

Vodní eroze není vzhledem k morfologickým poměrům příliš významná. Předpokládá se, že 
nedojde k významnějšímu zvýšení větrné a vodní eroze v období realizace záměru. Zájmové 
území je odvodňováno občasnou vodotečí do Hostavického potoka, která má charakter mělké 
vegetací zarůstající rýhy. Po dokončení realizace záměru budou realizována taková opatření 
(např. trvalé travní porosty a rozptýlená střední a vyšší zeleň), která bude eliminovat případnou 
větrnou i vodní erozi.  

Budoucím provozem záměru nebude docházet ke znečišťování zemního a horninového prostředí 
v zájmovém území. Rizikem by mohly být pouze případné havarijní úniky závadných látek 
během realizace a v průběhu provozu (obslužná doprava). Při dodržení příslušných provozních a 
manipulačních předpisů areálu záměru bude riziko zcela eliminováno nebo minimalizováno. 

Vlivy na půdu, PUPFL, horninové prostředí a přírodní zdroje jsou dle příslušného úřadu 
akceptovatelné. 

 

Potenciální přirozenou vegetací v území jsou Lipové doubravy (Tilio – Betuletum), které 
představují dvoupatrové až třípatrové druhově chudší fytocenózy a jsou okrajovým typem 
mezotrofních a mezofilních smíšených dubových lesů směrem k acidofilním doubravám. 

Z biogeografického hlediska je hodnocené území součástí provincie středoevropských listnatých 
lesů, subprovincie hercynské, sosiekoregion 2.16 – Pražská plošina.  

Českobrodský bioregion – 1.5 leží uprostřed středních Čech a tvoří úpatí Českomoravské 
vrchoviny a Středočeské pahorkatiny směrem k Polabí.  

Reliéf má ráz ploché pahorkatiny, plochý povrch zpestřují malá výrazně zaříznutá, ale jen 20 až 
50 m hluboká údolí, směřující z vyšší pahorkatiny směrem k Vltavě a Labi.  
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Převážná část území leží v teplé oblasti T 2, pouze při hranicích s vrchovinami na jihu je pruh 
území náležející mírně teplé oblasti MT 10.  

Bioregion tvoří plošiny na starších sedimentech s pokryvy spraší a vegetací hájů s malými 
ostrovy acidofilních doubrav, významná jsou menší skalnatá údolí s acidofilními a teplomilnými 
doubravami i skalními společenstvy. Převažuje slabě teplomilná biota 2. (bukovo-dubového) 
vegetačního stupně.  

Druhové složení fauny zájmového území je vázáno na lokalitu okrajové zóny městské zástavby 
silně ovlivněné předchozí výstavbou komunikačních sítí (ČD, silniční komunikace) a 
komerčních objektů. V zájmovém území se vyskytuje chudý ruderální porost (Pýr plazivý - 
Agropyron repens, Pcháč oset - Cirsium arvence, Rmen rolní - Anthemis Arvencis, Lebeda - 
Atriplex sp., Bodlák obecný - Carduus acantoides), atd. 

Lze zde očekávat především zástupce všech běžnějších bezobratlých a obratlovců typických pro 
příměstské oblasti. Z hlediska zoologického jde o druhy polní a luční schopné tolerovat podobné 
podmínky. Z nižších živočichů tvoří největší podíl druhů druhy hmyzu vázané troficky (z 
hlediska potravy) na ruderální ekosystémy. Ze savců se mohou vyskytovat typické druhy 
zemědělské krajiny jako Hraboš polní - Microtus arvalis, Myšice křovinná - Apodemus 
sylvaticus, Ježek západní - Erinaceus europaeus, Zajíc polní - Lepus europaeu. Vzhledem k 
nedostatku vhodných míst pro hnízdění je výskyt ptactva vázán na náletovou vyšší a střední 
zeleň v okolí občasné vodoteče. Z ptáků se může vyskytnout např. Špaček obecný - Sturnus 
vulgaris, Straka obecná - Pica pica, Bažant obecný - Phasianus Colchidus.  

Ve vlastní lokalitě navrhované stavby se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve 
smyslu zákona č. 114/92 Sb., vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. Zvláště chráněné druhy živočichů se 
zde mohou vyskytovat pouze přechodně v důsledku migrace nebo potravních možností (čmeláci, 
letouni, dravci).  

V zájmovém území byl dle oznámení proveden dendrologický průzkum (Bubenko, M., 
09/2011), který inventarizoval a zároveň finančně ocenil přítomné vzrostlé dřeviny a keřové 
skupiny.  

Stávající dřeviny (stromy i keřové skupiny) byly proměřeny a posouzeny dle metodiky AOPK 
(Agentura ochrany přírody a krajiny) „Ohodnocení dřevin rostoucích mimo les a výpočet 
náhradní výsadby“– ing. Jiří Grulich, 1992. 

V případě realizace záměru bude třeba odstranit plochu smíšeného porostu o výměře 113 m2 se 
sadovnickou hodnotou 3, která je charakterizována výskytem Prunus cerasifera (myrobalán 
třešňový), Prunus sp. (slivoně) a Sambucus nigra (bez černý). 

Dále bude třeba odstranit plochu keřového porostu o výměře 7 m2 se sadovnickou hodnotou 3 
s výskytem Prunus cerasifera (myrobalán třešňový). 
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V návaznosti bude provedena náhradní výsadba stromů a keřů, podrobně je řešeno ve studii - 
Krajinářské úpravy areálu Coca-Cola (Šmídová Landscape Architects s.r.o., 04/2019) v 
samostatné příloze oznámení. 

Povolený minimální koeficient zeleně (KZ) je stanoven tabulkou míry využití ploch na hodnotě 
0,25, dle dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby navrhovaný stav řeší zeleň na 
44,7 % plochy areálu (tj. hodnota 0,45). 

Realizací a provozem záměru nedojde k výraznému ovlivnění jiných ekosystémů mimo hranice 
areálu záměru. 

V zájmovém území se nevyskytuje žádný prvek ÚSES, nejblíže je situován nefunkční lokální 
biokoridor L4/266, který je vymezen podél Hostavického potoka ve vzdálenosti cca 400 m 
východním směrem. Vzhledem k tomu, že jednotlivé funkční prvky systému ÚSES jsou dosti 
vzdálené od plánované výstavby, lze oprávněně předpokládat, že nebudou stavbou ani jejím 
provozem dotčeny. V důsledku provozu navrhovaného záměru není předpokládáno negativní 
ovlivnění tohoto územního systému. 

V zájmovém území realizace posuzovaného záměru ani v jeho blízkém okolí se nenachází žádné 
zvláště chráněné území (CHKO, NPR, PR, NPP, PP) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. § 14, o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Umístění záměru se nedotýká územního systému 
ekologické stability krajiny. Záměr neovlivňuje žádná chráněná území, přírodní park či lokality 
soustavy NATURA 2000. V dotčeném území není registrován žádný významný krajinný prvek. 
Záměr není součástí oblasti CHOPAV. Nejbližší evropsky významná lokalita CZ0110142 Blatov 
a Xaverovský háj se nachází východním směrem cca 6,2 km od zájmové lokality. Ptačí oblasti 
nejsou na území hl. m. Prahy vymezeny. Vliv na území soustavy Natura 2000 byl orgánem 
ochrany přírody vyloučen (Sp. zn. S-MHMP 580557/2019, č. j. MHMP 620715/2019 ze dne 
05.04.2019). 

Zájmové území lze hodnotit jako předměstskou komerčně-průmyslovou zónu, v okolí s 
rezidenčními oblastmi, které jsou koncentrovány do několika sídelních celků. Dle orgánu 
ochrany přírody (OCP MHMP, Sp. zn. S-MHMP 0834721/2019 OCP, č. j. MHMP 
1202180/2019 ze dne 20.06.2019) se záměr nedotýká zvláště chráněných území kategorie 
přírodní památka, přírodní rezervace, jejich ochranných pásem, významných krajinných prvků, 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, památných stromů, územních systémů ekologické 
stability (ÚSES), ani ochrany krajinného rázu. Záměr je navržen do vysoce urbanizovaného 
prostředí, které nelze označit za krajinu ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění. Vzhledem k absenci krajiny nejsou dány předpoklady pro postup dle § 
12 odst. 2 zákona. 
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Nejbližší významný strom - dub (Quercus robur) v Hostavicích dosahuje výšky 28 metrů, jeho 
obvod činí 2,58 m a stáří se odhaduje na 170 let, leží ve vzdálenosti cca 300 m severovýchodním 
směrem.  

Park Pilská v Hostavicích je situován cca 100 m severně za násypem tratě ČD.  

Při zhodnocení z hlediska rozmanitosti flóry lze lokalitu označit jako stanoviště, kde 
jednoznačně převládají obecné druhy, doplněné o spontánní plevelné a ruderální druhy. 
Nevyskytují se zde žádné významnější druhy, které jsou chráněny dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
nebo podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR.  

Z hlediska výskytu bezobratlých se vyskytují běžné a na lokalitě početné druhy, obdobně je 
možno charakterizovat lokalitu z hlediska výskytu obratlovců. Navrhovaný záměr není v rozporu 
se strategií ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016 - 2025. V případě realizace 
záměru není předpokládáno ovlivnění stávající diverzity druhů v lokalitě a okolí. Rovněž není 
predikováno ovlivnění reprodukční kapacity ekosystémů včetně jejich vnitřních funkčních 
vazeb. 

Lze předpokládat, že plánovaná realizace záměru nebude mít podstatný negativní vliv na flóru i 
faunu mimo vlastní lokalitu záměru.  

Na úrovni současných znalostí lze konstatovat, že realizace stavby ani její provoz nebudou mít 
významnější vliv na faunu a flóru. 

Příslušný úřad konstatuje, že z hlediska přírody a krajiny a biologické rozmanitosti má záměr 
akceptovatelný vliv. 

 

Výrobní závod Coca-Cola HBC je napojen na veřejný vodovodní řad (Pražské vodovody a 
kanalizace, a.s.), pitná voda je využívána ve výrobě a pro sociální účely, příp. pro požární účely. 
Areálová přípojka pitné vody profilu DN200 je napojena na městský vodovod profilu DN350 v 
JZ rohu areálu. Při provozu navrhovaného záměru skladové haly v areálu Coca-Cola HBC 
nedojde k navýšení potřeby pitné vody vzhledem k tomu, že nedojde k nárůstu počtu 
zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří budou pracovat v nové hale, budou přesunuti ze stávajících 
provozů v areálu. Napojení navrhované skladové haly na pitný vodovod bude provedeno v rámci 
areálových rozvodů. 

Vnější požární voda je zajištěna stávajícím zaokruhovaným areálovým vodovodním litinovým 
řadem profilu DN200 uvnitř areálu závodu. Tento vodovodní řad bude zaokruhován i kolem 
plánované skladové haly. Nadzemní hydranty profilu DN100 (5 ks), které budou zajišťovat 
hasební vodu pro venkovní požární zásah v dostatečném množství a tlaku.  
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Stávající areálový vodovod je kapacitně dostačující pro dodávky potřebného množství vody pro 
pitné, výrobní a požární účely ve stávajícím stavu a rovněž pro budoucí stav pro provoz 
navrhovaného záměru. 

Zájmové území leží v povodí Hostavického potoka (č. hydrologického pořadí 1-12-01-033/0), 
který odvodňuje lokalitu a leží cca 400 m východně od navrhovaného záměru. Lokalita výstavby 
je odvodňována občasnou vodotečí do Hostavického potoka, který má charakter mělké vegetací 
zarůstající rýhy. Hostavický potok ústí zleva do Rokytky cca 450 m severně od zájmového 
území v prostoru suchého poldru Čihadla, který zachycuje vody Rokytky, Svépravického a 
Hostavického potoka. V osmdesátých letech minulého století byla větší část potoka napřímena a 
koryto bylo vybetonováno. Přírodní charakter vodoteče se zachoval na horním toku 
Hostavického potoka v Dolních Měcholupech. V roce 2015 byla provedena revitalizace potoka v 
Dolních Počernicích a nad retenční nádrží Slatina v Dubči. Délka toku Hostavického potoka je 
cca 5,9 km, pramení v Dolních Měcholupech, plocha povodí cca 8 km2. Rokytka je 
pravostranným přítokem Vltavy, délka toku cca 37,5 km, plocha povodí je cca 135 km². 
Nejvýznamnější rybníky v povodí Rokytky jsou Počernický a Kyjský. Souhrnně lze zhodnotit 
kvalitu vody Hostavického potoka v období 2016 - 2017 třídou III. jako znečištěnou s malou 
krajinotvornou hodnotou.  

Zájmové území se nenachází v záplavovém území. 

Podle hydrogeologického členění ČR spadá lokalita záměru do hydrogeologického rajónu 
základní vrstvy 6250 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy.  

Hydrogeologické poměry zájmového území navrhované výstavby jsou dány zejména kombinací 
možnosti infiltrace srážkových vod a propustnosti horninového prostředí. Z hlediska potenciálu 
infiltrace se uplatňuje omezená mocnost pokryvu horninového masivu, ale samotné horninové 
prostředí je velmi málo propustné.  

Jedná se o propustnost puklinovou, cirkulace podzemních vod se omezuje na zónu 
přípovrchového zvětrání ordovických hornin v kombinaci s tektonickým liniemi. Směrem do 
hloubky se pukliny uzavírají a horninový masiv se stává nepropustným. Směr proudění 
podzemní vody je ve směru spádu terénu, od JV k SZ do mělkého údolí Hostavického potoka, 
který zde tvoří místní erozní bázi. Při tomto puklinovém zvodnění je nutno počítat s výkyvy 
úrovně hladiny podzemní vody zejména v období déle trvajících intenzívních srážek, kdy voda 
infiltruje do svrchní části skalního masivu a plně napojí puklinový systém. V dlouhodobě 
suchém období lze naopak očekávat výrazné zaklesnutí hladin podzemní vody. Dalšími 
charakteristickými rysy tohoto prostředí jsou nespojitost hladin podzemní vody a obecně nízká 
vydatnost zvodně (Kořán, V., K+K, 10/2011). Dle provedeného IG průzkumu byla ustálená 
hladina podzemní vody zastižena ve všech průzkumných vrtech v prostředí zvětralého skalního 
podkladu, a to v hloubce 2,30 až 6,15 m pod stávajícím terénem. Vzhledem k uvažovanému 
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výškovému osazení objektů tak nebude svojí úrovní komplikovat zakládání navrhovaných 
objektů, kromě lokálních přítoků při pilotovacích pracích. 

Málo vydatná zvodeň má puklinovou propustnost a volnou hladinu podzemní vody. Koeficient 
transmisivity je nízký, pod 1.10-4 m2/s. Podzemní voda je chemického typu Ca-Mg-HCO3-SO4.  

V zájmovém území a nejbližším okolí se nenachází žádný zdroj podzemní vody pro individuální 
nebo veřejné zásobování obyvatelstva, ani žádné ochranné pásmo vodního zdroje.  

Z provozu posuzovaného závodu budou produkovány odpadní vody splaškové a vody dešťové.  

Dešťové vody z ploch s možným rizikem úkapů ropných látek bude zajištěna dešťovou 
kanalizací pod ochranou odlučovače lehkých kapalin se sedimentačním, koalescencím a 
sorpčním stupněm. K zamezení úniku lehkých kapalin (ropných látek) je součástí řešení 
exponovaných zpevněných ploch navržen odlučovač lehkých kapalin (OLK), který zabezpečí na 
měrném místě za odlučovačem (vč. přepadu) max. hodnotu znečištění v ukazateli C10-C40 max. 
0,2 mg/l.  

Hydrogeologické podmínky zájmového území neumožňují zasakovat veškeré množství 
dešťových vod z plánovaného rozšíření. Pro dané území je uvažovaná hodnota koeficientu vsaku 
9,6 x 10-7 m/s. Tato hodnota byla stanovena na základě vsakovací zkoušky v místě plánované 
zasakovací retenční dešťové nádrže (RDN). Pro danou plochu RDN je předpokládán vsak 0,205 
l/s. Proto je uvažováno, že objem RDN se bude nejen zasakovat, ale také bude řízeně odčerpáván 
do areálové dešťové kanalizace a následně do veřejné dešťové kanalizace profilu DN1200. 
Povolený odtok dešťových vod se předpokládá 3 l/(s.ha) se zájmového území, což je doporučená 
hodnota TNV 75 9011 (Hospodaření se srážkovými vodami). Pro plánované rozšíření areálu se 
předpokládá povolený odtok dešťových vod 5 l/s do veřejné dešťové kanalizace (1,758 ha – 
odvodňovaná plocha plánovaného rozšíření x 3 l/(s.ha) = 5,27 l/s). Z RDN se voda přečerpává 
do areálové dešťové kanalizace, která je napojena přes vnější kanalizaci do povodí Hostavického 
potoka. 

Příslušný úřad má k dispozici stanovisko správce toku ke stavebnímu povolení (Lesy hl. m. 
Prahy, zn. 1597/19_VT_0206/2019 ze dne 12.8.2019), kde se uvádí, že s hospodařením 
s dešťovými vodami z navržené stavby za pomoci vsakovací retenční nádrže o minimálním 
objemu 583,7 m3 s regulovaným odtokem max. 5,0 l  souhlasí. Součástí projektu je i odlučovač 
lehkých kapalin zabezpečující maximální přípustnou hodnotu znečištění C10-C40 max. 0,2 mg/l. 

V zájmové lokalitě a okolí není vymezena chráněná oblast přirozené akumulace vod 
(CHOPAV). Nejbližší CHOPAV leží ve vzdálenosti cca 20 km SV směrem – CHOPAV 
Severočeská křída u Čelákovic. 

Dle příslušného úřadu je záměr z hlediska vlivů na vody akceptovatelný a nebude mít významný 
negativní vliv na povrchové a podzemní vody. 
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Cílem umístění skladové haly v přímé návaznosti na výrobu je optimalizace procesu skladování 
a distribuce produktů. V současné době jsou produkty expedovány do externího skladu v zóně 
Horní Počernice, odkud je prováděna expedice výrobků k zákazníkům. V důsledku realizace 
navrhovaného skladu bude eliminována doprava do skladu v Horních Počernicích a produkty 
budou expedovány přímo ze závodu k zákazníkovi. 

V rámci záměru nejsou navrhovaná nová parkovací stání. Stávající počet parkovacích stání 
nákladních vozidel a osobních automobilů (OA) je dostatečný.  

V souvislosti s realizací a provozem záměru skladové a expediční haly dojde k navýšení 
vyvolané dopravy. Konkrétně se bude jednat o nárůst 43 lehkých nákladních vozidel (dodávek) a 
o 17 nákladních vozidel (kamiónů) oproti výchozímu stavu (zprovozněná linka PL1 PET), dále 
je předpokládán nárůst počtu OA o 45 osobních automobilů. Doprava do skladu do Horních 
Počernic bude rušena (11 kamiónů kategorie ostatní nákladní denně) 

Dopravní napojení se nemění, doprava je vedena stávajícím výjezdem z areálu na ul. 
Českobrodská, resp. komunikaci I/12. Nákladní doprava na ulici Českobrodská není ve směru na 
Běchovice povolena. Nákladní doprava je vedena ulicí Nedokončená na Štěrboholskou spojku a 
ulicí Českobrodskou a Objízdnou na komunikaci Průmyslová. 

Při provozu skladové a expediční haly dojde tedy k nárůstu vyvolané dopravy areálu Coca-Cola 
oproti stávajícímu stavu (již zprovozněná linka PL1 PET). Jedná se o obousměrné jízdy za 24 
hodin.  

- 90 OA (celkem 45 osobních automobilů).  
- 86 lehkých NA do 3.5 t – dodávky (celkem 43 dodávek, uvažováno jako osobní automobil)  
- 34 jízd NA (celkem 17 nákladních vozidel – kamiónů).  
Dle Dopravní studie v kap. 2.2 je v současnosti celkový počet vozidel na vjezdu a výjezdu 
z areálu přepočítaný na RPDI 2641 vozidel. 

Byla zpracována Dopravní studie (AF-CITYPLAN s.r.o., 09/2018). Předmětem studie je 
dopravně inženýrské posouzení plánovaného záměru výstavby nové logistické kapacity v areálu 
výrobního závodu Coca-Cola HBC Česko a Slovensko v Praze 9. Studie předpokládá 
zprovoznění areálu v roce 2020 a pro tento rok jsou vypočteny a kapacitně posouzeny intenzity 
dopravy. 

Dopravní model je založen na aktualizovaném a kalibrovaném modelu intenzit automobilové 
dopravy celé České republiky. Základem dopravního modelu je parametrizovaná dopravní síť v 
podrobnosti komunikací do úrovně silnic III. třídy a hlavních průjezdných komunikací ve 
městech. Zdroje a cíle dopravy (dopravní zóny) jsou v podrobnosti základních sídelních 
jednotek. Pro hodnocení stávajících dopravních objemů jsou použity výsledky celostátního 
sčítání dopravy 2016, sčítání na hraničních přechodech 2010, sčítaní TSK na komunikační síti 
Prahy 2017 a dopravní průzkumy. 
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Posouzení záměru nového areálu Coca-Coly vychází z dopravního modelu Prahy a 
Středočeského kraje, který byl zpodrobněn v oblasti Kyjí, Jahodnice a Hostavic. Model 
současného stavu byl kalibrován na nejnovější sčítání dopravy a byla vytvořena prognóza pro 
rok 2020. Vliv nového areálu na zatížení silniční sítě je dle Dopravní studie (str. 26) minimální a 
přitěžuje částečně více komunikacím v okolí, ale žádnou z nich neovlivňuje nijak výrazně. 

V rámci zakázky byl zpracován dopravní průzkum za účelem zjištění aktuálních dat o intenzitě 
na komunikační síti v okolí posuzovaného záměru. 

Areálová doprava byla řešena pro 2 varianty uspořádání: Stávající hlavní vjezd/výjezd do 
záměru a Nový vjezd/výjezd do záměru v jihovýchodním rohu blíže zemnímu valu železniční 
tratě Praha-Malešice – Praha-Běchovice. 

Z rozdílu zatížení silniční sítě mezi variantou aktivní a nulovou v roce 2020 (příloha 1.4 
Dopravní studie) vyplývá minimální dopad záměru. Jedná se o oblast Hostavic – ulice Pilská a 
Froncova a pro oblast Kyjí – ulice Broumarská a Rožmberská. 

Z výstupu dopravního modelu (přílohy 1.2 a 1.3 Dopravní studie, str. 17 DS) se oproti 
současnému stavu jedná o narůst intenzity dopravy o méně než 0,5 % pro oblast Kyjí a pro 
oblast Hostavic dojde dokonce k mírnému poklesu intenzit. 

Realizaci a vyhodnocení dopravního průzkumu zpracovala Mobilní laboratoř pro dopravní 
analýzy Dopravní fakulty ČVUT. Bylo provedeno kapacitní posouzení křižovatek.  

Křižovatka Českobrodská x Broumarská byla posouzena jak na intenzity zjištěné dopravním 
průzkumem, tak na výhledové intenzity aktivní varianty k roku 2020 se signálním plánem 
P23/80 uvedeným v dokumentaci dopravního řešení křižovatky. Bylo zjištěno, že křižovatka je 
ve výhledovém i současném stavu nevyhovující z důvodu překročení kapacity vjezdu pro levé 
odbočení z ulice Nedokončená. Po úpravě signálního plánu je však křižovatka v aktivní variantě 
roku 2020 vyhovující, ovšem rezerva kapacity výše zmíněného levého odbočení činí pouze 8 %, 
stejně jako v nulové variantě. V současné době probíhá projektová příprava k rekonstrukci této 
křižovatky. Dle informací, které má příslušný úřad, je projednávána dokumentace pro územní 
rozhodnutí a připravuje se dokumentace pro stavební povolení. Investorem projektových 
dokumentací je městská část Praha 14. 

Kapacitní posouzení křižovatky Českobrodská x Broumarská po úpravě signálního plánu 
prokázalo maximální stupeň úrovně kvality dopravy „E“. Křižovatka je označena za limitně 
vyhovující a je doporučeno její nové kapacitní posouzení po dokončení nové projektové 
dokumentace. Z kapacitního posouzení nulové varianty na upravený signální plán vyplývá, že i v 
nulové variantě křižovatka vykazuje maximální stupeň úrovně kvality dopravy „E“ a 
zprovoznění záměru ji tedy nijak významně nezhoršuje.  
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Křižovatka Objízdná x Průmyslová je v aktivní variantě roku 2020 při použití signálního plánu z 
oficiální dokumentace dopravního řešení křižovatky nevyhovující z důvodu překročení kapacity 
vjezdu z ulice Objízdná. Po úpravě signálního plánu je křižovatka bez problémů vyhovující. 
Křižovatka Objízdná x Průmyslová je z hlediska kapacitního posouzení po úpravě signálního 
plánu vyhovující s maximálním stupněm úrovně kvality dopravy „C“. 

 

Jako součást oznámení byla předložena Rozptylová studie (Adam Foster Wheeler, s.r.o., duben 
2019).  

Záměr byl vyhodnocen z hlediska vlivu na imisní zatížení hodnoceného území. Vzhledem k 
nedávné realizaci výrobní linky PL1 řešeném areálu byly příspěvky záměru k imisní situaci 
hodnoceny kumulativně s tímto předchozím záměrem. 

Při hodnocení stávající úrovně znečištění v zájmové lokalitě se vychází z map úrovní znečištění 
konstruovaných v síti 1 x 1 km, zveřejněných v současné době na stránkách Českého 
hydrometeorologického ústavu. Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného 
záměru očekávat hodnoty průměrné roční koncentrace oxidů dusíku na úrovni do 24,5 μg.m-3, 
tedy na úrovni do 61 % hodnoty imisního limitu (LV = 40 μg.m-3). Pětileté klouzavé průměry se 
pro maximální krátkodobé koncentrace NO2 nevyhodnocují. V roce 2017, pro který jsou 
dostupná nejaktuálnější data, maximální hodinová koncentrace NO2 dle měření na nejbližších 
stanicích AIM dosahovala do 140 μg.m-3, tedy do 70 % imisního limitu (LV = 200 μg.m-3). 
Vzhledem k této skutečnosti a spolehlivě podlimitním průměrným ročním koncentracím NO2 lze 
předpokládat i maximální hodinovou koncentraci NO2 v lokalitě záměru podlimitní. 

Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné 
roční koncentrace prachových částic PM10 na úrovni do cca 24 μg.m-3, tedy na 60 % hodnoty 
imisního limitu (LV = 40 μg.m-3). Maximální krátkodobé (24hodinové) koncentrace PM10; 36. 
nejvyšší denní koncentrace se v území pohybuje na úrovni do cca 41,5 μg.m-3, tedy na úrovni 
cca 83 % imisního limitu (LV = 50 μg.m-3, TE= 35 případů za rok). 

Dle pětiletých klouzavých průměrů PM2,5 lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty 
průměrné roční koncentrace na úrovni do 17,3 μg.m-3, tedy cca 70 % hodnoty v současnosti 
platného imisního limitu (LV = 25 μg.m-3) a cca 87 % hodnoty imisního limitu platného od 
1.1.2020 (LV = 20 μg.m-3). 

 

Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fázi výstavby (výkopové a 
stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Významný podíl na 
emisi prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý 
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na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní 
složení zemin na staveništi, apod.  

Dalším zdrojem emisí budou pojezdy nákladních automobilů a stavební mechanizace. Z 
emitovaných škodlivin si v období výstavby zaslouží pozornost částice suspendovaného prachu a 
částečně oxid dusičitý. Objem emise sekundární a resuspendované složky prachových částic z 
dopravy závisí také na řadě dalších faktorů, jako je např. množství volné složky na ploše, 
zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným faktorem je vlhkost 
prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se 
dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. U stavební činnosti je rozsah 
vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování imisních 
koncentrací má řádové chyby a tím malou vypovídací schopnost. 

Z hlediska ochrany ovzduší je tedy třeba upozornit na skutečnost, že při přípravě a zakládání 
stavby bude při provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými 
technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní 
životní prostředí. Z hlediska dopravy dodavatel stavby zajistí vyčlenění plochy, která bude 
sloužit k čištění, případně mytí znečištěných vozidel odjíždějících ze staveniště, zajistí dále 
účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích a další výstavbě. V případě 
potřeby bude zabezpečeno skrápění plochy staveniště. Dodavatel stavby bude zodpovědný za 
zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení staveniště 
pro celou dobu výstavby.  

Je třeba dbát na uplatňování opatření proti prašnosti, jako je kropení, čištění vozidel i vozovek 
atp. Lze očekávat, že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby bude dále vzhledem k své 
časové omezenosti přijatelný. 

Novými zdroji emisí řešenými v rámci projektovaného záměru budou plynové spalovací zdroje 
pro vytápění expediční haly. Dalším zdrojem emisí bude dále vyvolaná automobilová nákladní i 
osobní doprava. 

Plynové spalovací zdroje budou pokrývat potřeby pro vytápění navrhované expediční haly. 
Zdrojem tepla budou dva závěsné teplovodní plynové kondenzační kotle umístěné v kotelně, 
každý o jmenovitém tepelném výkonu 90 kW. Kotelna je navržena v patrovém vestavku v SO02. 
Pro odstínění chladu z nakládacích doků je navrhován plynový zářič 1 ks o jmenovitém 
tepelným výkonu 38 kW. 

V souvislosti s realizací a provozem záměru skladové a expediční haly dojde k navýšení 
vyvolané dopravy. Konkrétně se bude jednat o nárůst 43 lehkých nákladních vozidel (dodávek) a 
o 17 nákladních vozidel (kamiónů) oproti výchozímu stavu (zprovozněná linka PL1 PET), dále 
je předpokládán nárůst počtu OA o 45 osobních automobilů.  
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Vypočtené imisní příspěvky znečišťujících látek z provozu hodnocených zdrojů dosahují 
nízkých hodnot, které nemají zásadní vliv na pozaďovou imisní zátěž sledované lokality. 
Nejvyšší imisní příspěvky sledovaných škodlivin byly zjištěny převážně v omezeném prostoru v 
řešeném areálu mimo obytnou zástavbu.  

Vypočtené nejvyšší příspěvky sledovaných škodlivin k průměrným ročním koncentracím NO2, 
tuhých látek frakce PM10 a PM2,5, benzenu i benzo(a)pyrenu dosahují hodnot na úrovni setin, 
resp. nízkých desetin procent příslušných imisních limitů. Realizace hodnocených provozů tedy 
nezpůsobí zásadní ovlivnění imisní situace zájmového území sledovanými škodlivinami. V 
případě benzo(a)pyrenu, jehož imisní limit pro průměrné roční koncentrace je v dotčené lokalitě 
již ve stávajícím stavu překročen, bylo ověřeno, že vlivem hodnocených zdrojů nedojde 
prakticky k žádnému měřitelnému navýšení pozaďových imisních koncentrací v území.  

Nejvyšší vypočtený příspěvek provozu hodnocených zdrojů k maximální krátkodobé koncentraci 
NO2 a PM10 dosahuje lokálně v areálu záměru do 0,6, resp. 1 % imisního limitu, přičemž 
výpočtem nebylo zjištěno v dotčeném území navýšení počtu dní překročení maximální 
krátkodobé koncentrace PM10 ani o jeden den. 

Závěrem rozptylové studie se konstatuje, že hodnocené zdroje nezpůsobí v dotčeném území 
významnou změnu stávající imisní zátěže ani vznik nových nadlimitních stavů. 

Dle vyjádření odboru ochrany prostředí MHMP z hlediska ochrany klimatu lze ve vztahu 
k adaptačním cílům hodnotit pozitivně návrh využití retenční schopnosti stávající vodní plochy 
pro částečné zachycení odtoku srážkových vod z plochy záměru, důraz na rozvoj zeleně, zvýšení 
kvality zelených ploch a návrh na využití vertikální zelené plochy. Doporučuje se však v dalších 
stupních přípravy stavby provést klimatické posouzení záměru včetně mitigačních a adaptačních 
opatření.   

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že posuzovaný záměr má malé vlivy na ovzduší.  

S ohledem na typ záměru a navrhovaná řešení (hala bude nevytápěná, postavená částečně na již 
zpevněné ploše, bude použita popínavá zeleň, je počítáno s revitalizací území – prostor bude 
upraven tak, aby vznikla co největší vodní plocha mělkého mokřadu s vlhkomilnou květenou a 
hlubšími tůněmi, je počítáno s lučním porostem i vysázenými keři i stromy) je možno považovat 
vlivy na klima i mikroklima za málo významné a přijatelné.  

 

Problematika hluku je podrobně zpracována v Akustické studii (AS), která je přílohou oznámení 
(AKUSTPROJEKT s.r.o., Ing. Králíček, 4/2019). Přílohou studie je Autorizovaný protokol o 
měření hluku pro účely posouzení vlivu hluku z dopravy na chráněný venkovní prostor v oblasti 
uvažovaného záměru a Zápis o kontrolním měření hluku u zdrojů TZB a výrobní činnost 
záměru. 
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Se zprovozněním skladové a expediční haly souvisí zvýšení vyvolané dopravy areálu Coca-Cola 
oproti současnému stavu. 

Akustická studie obsahuje Vyhodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb od 
dopravy na pozemních komunikacích v oblasti před a po realizaci záměru. Součástí je i ověření 
nároku na zvýšené limity pro „starou hlukovou zátěž“ (SHZ) u chráněné zástavby v oblasti 
záměru. Dále Vyhodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb v oblasti od zdrojů 
v areálu Coca-Cola po realizaci záměru (zdroje TZB, doprava na areálových komunikacích, hluk 
pronikající do venkovního prostoru přes plášť výrobní haly) a Hluk ze stavební činnosti 
související se záměrem. 

Vytápění haly bude zajištěno teplovzdušnými jednotkami napojenými na otopnou vodu. V 
prostorách nakládky a vykládky bude sálavý topný panel (nebudou zde dveřní clony). 
Kancelářská část bude vytápěna otopnými tělesy. Vytápění bude zajištěno plynovými kotli v 
kotelně v JZ rohu budovy ve vestavku v 2. NP. Celkový výkon kotelny je 200 kW. Komín 
kotelny bude vyveden nad střechu. Předpokládaná celková hladina akustického výkonu A je 
LWA = 70 dB. Přívod vzduchu ke kotlům bude potrubím ve fasádě. 

Dále bude v halách vzduchotechnika chlazení (mimo Objekt SO01 – sklad výrobků – zde žádné 
zdroje nejsou uvažovány). 

Se zřízením nové Skladové a expediční haly dojde k nárůstu vyvolané dopravy areálu Coca-Cola 
oproti stávajícímu stavu (již zprovozněná linka PL1 PET). Jedná se o obousměrné jízdy za 24 
hodin (90 OA - celkem 45 osobních automobilů, 86 lehkých NA do 3.5 t – dodávky -celkem 43 
dodávek, uvažováno jako osobní automobil a 34 jízd NA - celkem 17 nákladních vozidel – 
kamiónů). 

Zdrojem hluku v oblasti je automobilová doprava a železniční doprava. Záměr ovlivňuje pouze 
automobilovou dopravu vlivem nárůstu dopravy, železniční dopravu ovlivňuje odrazy od fasády 
nové haly a zastíněním zdrojů hluku hmotu haly. 

Z hodnot hluku od celkové dopravy (automobily + vlaky), viz tabulka č. 6 - 4A této AS, lze 
konstatovat následující: 

- Záměr nezpůsobuje významné změny hlukových poměrů v chráněném venkovním prostoru 
staveb, resp. v chráněném venkovním prostoru v oblasti vyvolanou dopravou nebo odrazem. 

- Vlivem zastínění dominantních zdrojů hluku v oblasti ulice Českobrodská nebo železniční trať 
č. 011 a trať Praha-Běchovice – Praha-Malešice dochází k poklesu hluku u stávající zástavby do 
-0.3 dB. 

- Naopak k navýšení hluku dochází vlivem odrazu od fasády nové haly zejména u zástavby 
severně od záměru v úrovni do 0.4 dB, ovšem na hodnoty, které jsou vyhovující hygienickým 
limitům hluku. 
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- Vyvolaná doprava záměru AWS způsobuje nepatrné změny v celkovém hluku do 0.1 dB 
ovšem na hodnoty, které jsou vyhovující hygienickým limitům hluku. 

 

Z hodnot hluku od automobilové dopravy – navýšení dopravy vlivem záměru (viz tabulka č. 6 - 
4B AS) lze konstatovat následující: 

- Hmota záměru opět částečně zastiňuje významný zdroj hluku ulici Českobrodská, čímž dochází 
k mírnému poklesu hluku u severní zástavby v úrovni do -0.3 dB. 

- Záměr většinou nezhoršuje hlukové poměry v chráněném venkovním prostoru staveb, resp. v 
chráněném venkovním prostoru v oblasti vyvolanou dopravou. 

- Tam, kde dochází ke zhoršení, a to max. o 0.1 dB, je to na hodnoty, které jsou pod 
hygienickými limity hluku. 

 

Z rozboru hluku od zdrojů typu automobilová doprava a železniční doprava – viz tabulka 6-6 je 
zřejmé, že hygienické limity pro automobilovou dopravu jsou ve většině sledovaných bodů 
dodrženy, pouze v ojedinělých bodech (červeně označené limity v tabulkách) jsou překročeny.  

V případě železniční dopravy jsou hlukové limity zejména pro noční dobu v mnoha sledovaných 
bodech překročeny (zejména vlivem nákladní dopravy na trati Praha-Malešice – Praha-
Běchovice). 

Závěrem akustické studie (hluk od dopravy) se uvádí, že záměr nezhoršuje nevyhovující hlukové 
poměry v chráněném venkovním prostoru staveb, resp. v chráněném venkovním prostoru v 
oblasti vyvolanou dopravou nebo odrazem. Z hlediska současně platné legislativy je z pohledu 
hluku od dopravy záměr skladové a expediční haly AWS PROJEKT – KYJE vyhovující. 

 

Dále se v Akustické studii hodnotil hluk v chráněném venkovním prostoru staveb od zdrojů 
v areálu Coca-Cola. V akustické studii na výrobní linku PL1 PET byly navrženy akustické 
úpravy pro snížení hluku stávajícího areálu Coca-Cola HBC tak, aby vyhovoval hyg. limitům 
hluku. Tyto úpravy jsou uvedeny v kapitola 7.4. Akustické studie. Po těchto úpravách bude 
provoz areálu vyhovující hyg. limitům LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci a pod 
LAeq,8h= 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne. Po přidání 
záměru Skladové a expediční haly AWS PROJEKT bude dílčí složka hluku od zdrojů TZB 
vyhovující hyg. limitům LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci a pod LAeq,8h = 50 dB 
pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne.  

Areálová doprava byla řešena pro 2 varianty uspořádání: Stávající hlavní vjezd/výjezd do 
záměru a Nový vjezd/výjezd do záměru v jihovýchodním rohu blíže zemnímu valu železniční 
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tratě Praha-Malešice – Praha-Běchovice. Dílčí složka hluku z areálové dopravy po zprovoznění 
záměru AWS bude vyhovující hyg. limitům LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci a 
pod LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne. 

Z hlediska celkového souběhu zdrojů hluku v areálu Coca-Cola HBC po zprovoznění záměru 
Skladové a expediční haly AWS PROJEKT (TZB + areálová doprava) bude pro stávající řešení 
dopravy v areálu, tj. napojení vjezdovou/výjezdovou branou v západním rohu, hluk v úrovni 
hyg. limitu LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci a pod LAeq,8h = 50 dB pro 8 
souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne. Překročení hyg. limitu LAeq,1h = 40 
dB pro noc do nejistoty výpočtu 2 dB je pouze u zástavby jižně podél komunikace 
Českobrodská, kde hluk z dopravy na veřejné komunikační síti v ulici Českobrodská a na 
železničních tratích (hodnoty LAeq,8h = 56 až 60 dB pro noc) významně převyšuje hluk z provozu 
areálu. 

Po vybudování souvisejícího projektu nový vjezd/výjezd do záměru z jižního rohu blíže k 
zemnímu valu železniční tratě Praha-Malešice – Praha-Běchovice dojde k poklesu hluku z 
areálové dopravy a tím bude celkový hluk z areálu Coca-Cola HBC po realizaci záměru AWS 
pod LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci a pod LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a 
na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne. 

Z hlediska současně platné legislativy je tedy z pohledu hluku od zdrojů v areálu Coca-Cola 
HBC záměr vyhovující po provedených úpravách a omezeních uvedených v kapitole 7.4. pro 
stávající areál, resp. kapitole 7.5. a 7.6. pro projekt AWS. Úpravy jsou uvedeny v Akustické 
studii na str. 111 - 112. 

 

Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou plánovaného záměru bude v chráněném 
venkovním prostoru okolní stávající obytné zástavby v oblasti stavby vyjádřen hodnotami 
LAeq,14h v úrovni pod hygienickým limitem 65 dB stanoveným pro časový úsek dne od 7 do 21 
hodin pro stavební činnost. 

V případě provozu kalových čerpadel (může být v provozu 24 hodin denně, uvažováno celkem 6 
kusů) bude hluk v úrovni pod hygienickým limitem hluku LAeq,8h = 45 dB pro noční dobu. 

Na str. 112 Akustické studie jsou uvedeny omezení stavby z hlediska hluku od stavební činnosti 
na okolní zástavbu. 

Během výstavby centra může dojít vlivem průjezdů těžkých nákladních automobilů a stavebních 
strojů a dalších stavebních pracích k lokálnímu výskytu krátkodobých zvýšených vibrací. 
Vzhledem ke vzdálenosti nejbližších objektů se bude jednat o nevýznamný vliv. V objektu 
nebudou provozovány zařízení, které by byly významnějším zdrojem vibrací. 
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Záměr nebude zdrojem elektromagnetického ani radioaktivního záření. Škodlivé účinky záření 
vysokofrekvenčního, infračerveného, viditelného, ultrafialového se uplatní při sváření v průběhu 
výstavby objektů. Pracovníci budou chráněni osobními ochrannými pracovními prostředky. 
Osoby v okolí místa sváření budou chráněny zástěnou. 

Záměr je možné z hlediska vlivů na akustickou situaci a vibrace při splnění navržených opatření 
považovat za akceptovatelný. 

 

Obyvatelé v okolí stavby mohou být dotčeni změnou jednotlivých složek životního prostředí, 
které mohou mít vliv na jejich zdraví a na jejich socioekonomické prostředí. Při posuzování 
možných vlivů na zdraví obyvatel žijících v okolních domech je nutno brát obecně v úvahu 
všechny faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví. 

Hlavními faktory, které lze v dotčené lokalitě očekávat v souvislosti s výstavbou či provozem 
záměru a které tedy mohou být záměrem významněji ovlivněny, budou hluk a znečištění 
ovzduší. Posuzovaný záměr nebude zdrojem kontaminace vod ani půdy chemickými látkami ani 
patogenními organismy či jejich toxiny. Působení vibrací na obyvatelstvo bude minimální, 
vibrace nebudou dosahovat takových intenzit, aby mohly mít negativní zdravotní účinky. 

Dle oznámení se z hlediska vlivu na hlukovou situaci a zdraví obyvatel nepředpokládá změna 
stávající úrovně zdravotního rizika v důsledku realizace a provozu navrhovaného záměru. 

Záměr tak nepředstavuje nárůst zdravotního rizika ve smyslu ohrožení zdraví dotčené populace. 

Dle orgánu ochrany veřejného zdraví lze konstatovat, že při dodržení navržených opatření 
v jednotlivých studiích (Akustická a rozptylová) jsou z hlediska dopadů vlivů na lidské zdraví 
změny nevýznamné a vlivem navrhovaného záměru nedojde ke zvýšení zdravotního rizika ve 
smyslu ohrožení zdraví. 

Dle příslušného úřadu je vliv na obyvatelstvo nevýznamný. 

 

V zájmovém území posuzované změny záměru se nenacházejí žádné movité ani nemovité 
kulturní památky. Stavba se kulturních památek nijak nedotkne.  

Posuzovaná změna záměru se nachází mimo Pražskou památkovou rezervaci či památkovou 
zónu. 

Záměr je zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má od doby přípravy stavby 
oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu. Stavebník je povinen umožnit 
Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. 
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Umístění posuzované změny záměru do území nepředstavuje z hlediska vlivu na kulturní 
památky, hmotné statky a archeologické památky riziko. 

Odpady vznikající z činnosti skladové a expediční haly lze rozdělit na odpady, které budou 
vznikat při výstavbě, a na odpady, které budou vznikat za běžného provozu. Původcem odpadů, 
které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Provozovatel, jako producent odpadů 
vznikajících z provozu, řeší problematiku odpadového hospodářství ve spolupráci s externími 
odbornými firmami. 

V dalších stupních projektové dokumentace bude řešeno oddělené ukládání odpadů vznikajících 
při provozu záměru podle způsobu jejich následného nakládání (odpad určený k využívání, 
odpad určený k odstranění, ostatní odpad, nebezpečný odpad podle druhů). Při nakládání s 
odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích 
předpisů zejména vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. Provozovatel jako původce odpadů plní a nadále bude plnit povinnosti 
původců odpadů dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  
Nakládání s odpady, jejich odvoz a další zpracování bude prováděno pouze organizacemi 
oprávněnými k nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů  

Během výstavby se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů z použitých stavebních 
materiálů, výkopová zemina, odpad obalů a malé množství odpadů komunálních. V rámci 
realizace záměru nebude docházet ke vzniku odpadu z bourání stávajících objektů, ale jen z 
činností při výstavbě objektů nových.  

Řešení problematiky odpadového hospodářství vychází z důsledného třídění odpadů v místě 
jejich vzniku, podle charakteru odpadů a jejich následného stejného způsobu využití nebo 
zneškodnění.  

V zásadě jsou a budou odpady tříděny na využitelné a nevyužitelné. Využitelné odpady jsou 
tříděny odděleně, podle jednotlivých druhů a kategorií a následně předány oprávněné osobě k 
dalšímu využití či recyklaci. Nevyužitelné odpady budou tříděny podle charakteru odpadů, druhů 
a kategorií odpadu, a následného způsobu nakládání (skládkování, spalování apod.).  

Odpady jsou shromažďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do sběrných nádob a 
odtud budou průběžně odstraňovány a odváženy do shromaždišť odpadů. Odtud budou odpady 
odváženy k odstranění. Zvláštní pozornost bude věnována skladování nebezpečných odpadů, pro 
které budou mít ve shromaždištích vymezeny oddělené, uzavřené plochy (zabezpečení proti 
neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady, zamezení havarijnímu úniku atd.). Odpady 
budou shromažďovány do speciálně k tomuto účelu určených a označených nádob a kontejnerů, 
které budou odpovídat požadavkům pro sběr ostatních a nebezpečných odpadů. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že z pohledu odpadového hospodářství nedojde k významnému 
negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. 

 

Při výstavbě ani provozu záměru by neměly vznikat mimořádné nestandardní stavy ani havárie, 
které by přinášely zvýšená environmentální rizika.  

Během výstavby i provozu existuje riziko úniku ropných látek ze stavebních mechanismů a 
nákladních automobilů. Riziko úniku ropných látek do prostředí bude minimalizováno 
obvyklými postupy, které budou obsaženy v zásadách organizace výstavby (ZOV). Dalším 
rizikem havárie během výstavby s možností negativního ovlivnění životního prostředí a 
veřejného zdraví je požár na staveništi. Toto riziko bude minimalizováno dodržováním 
standardních požárních předpisů. Součástí POV bude zajištění předávání informací v případě 
vzniku požáru dotčeným orgánům samosprávy, správním úřadům, veřejnosti a evakuační plán 
okolních objektů.  

Pro případ havárie je třeba projektovat uložení strojů tak, aby nebezpečné látky nemohly 
uniknout do kanalizace. Zvláštní pozornost bude věnována skladování nebezpečných odpadů, 
pro které budou mít ve shromaždištích vymezeny oddělené, uzavřené plochy. 

V případě kontaminace půdy či horninového prostředí je nutné znečištěnou zeminu odtěžit a 
příslušným způsobem sanovat.  

Při dodržení příslušných provozních a manipulačních předpisů areálu záměru bude riziko zcela 
eliminováno nebo minimalizováno. 

Dle příslušného úřadu je riziko nestandardních stavů a havárií nevýznamné. 

 

Vzhledem k umístění záměru a k výše uvedeným hodnocením jednotlivých vlivů je vyloučena 
možnost přeshraničních vlivů. 

 

Podle příslušného úřadu byl v průběhu zjišťovacího řízení popsán a zhodnocen stávající stav 
území a identifikovány potenciálně významné vlivy záměru na obyvatelstvo a životní prostředí, 
které byly v souladu s přílohou č. 2 k zákonu zváženy ve vztahu k charakteru záměru a jeho 
umístění s ohledem na jejich rozsah, velikost a složitost, pravděpodobnost, dobu trvání, 
frekvenci a vratnost. V oznámení byly podrobně vyhodnoceny vlivy záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví. Při aplikaci opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých 
vlivů, která jsou podrobně rozvedena v oznámení, lze konstatovat, že realizací záměru nedojde 
z hlediska základních environmentálních charakteristik území k významnému navýšení stávající 
zátěže území. 



27/42 Č.j. MHMP 2196060/2019 

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

 

2. Úkony před vydáním rozhodnutí: 

Dne 04.07.2019 obdržel OCP MHMP oznámení záměru. Z obsahu oznámení vyplynulo, že se 
jedná o záměr naplňující ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to ve vztahu k bodu 106 (Výstavba 
skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu – 10 tis. m2) 
kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (zvyšuje se jeho kapacita a významně se mění technologie a 
řízení provozu). 

Tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným 
úřadem k provedení zjišťovacího řízení je v daném případě Magistrát hlavního města Prahy. 

Protože oznámení splňovalo náležitosti podle § 6 odst. 4 zákona, příslušný úřad následně dne 
16.07.2019 oznámil 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. 7 zákona zveřejněna na internetu v Informačním systému EIA 
(www.cenia.cz/eia) pod kódem PHA1094. Současně zaslal příslušný úřad žádost o vyjádření 
dotčeným územním samosprávným celkům (s kopií oznámení) a správním úřadům. 

Informace o oznámení byla na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy zveřejněna dne 
16.07.2019. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné 
celky mohly zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne 
zveřejnění informace o oznámení, v daném případě do 15.08.2019. Podle § 6 odst. 8 
k vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.  

 

3. Podklady pro vydání rozhodnutí: 

Příslušný úřad při vydání rozhodnutí vycházel zejména z předloženého oznámení podle přílohy 
č. 3 k zákonu. To bylo zpracováno RNDr. Stanislav Lenz a kol. v květnu 2019. RNDr. Lenz je 
držitelem platné autorizace pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení se 
zabývá vymezením a posouzením předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí. 
K oznámení jsou kromě povinných příloh přiloženy následující samostatné odborné studie 
a materiály: 

- Dopravní studie (AF-CITYPLAN s.r.o., 09/2018) 
- Rozptylová studie (Ing. Věra Vyšínová, Amec Foster Wheeler s.r.o., 16.04.2019) 
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- Akustická studie (Ing. Králíček, AKUSTPROJEKT s.r.o., 24.04.2019) 
- Krajinářské úpravy areálu Coca-Cola, návrhová studie (ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE 

ARCHITECTS s.r.o., 04/2019). 
Dále byla přiložena výkresová část. 

Příslušný úřad dále přihlížel ke všem vyjádřením doručeným v průběhu zjišťovacího řízení ve 
lhůtě dané zákonem (jejich seznam je uveden níže), vyjádřením dotčených orgánů státní správy 
OCP MHMP pro účely územního rozhodnutí (OCP MHMP, č. j. 1202180/2019 ze dne 
20.06.2019), stanovisko správce toku pro vydání stavebního povolení (Lesy hl. m. Prahy, n. 
1597/19_VT_0206/2019 ze dne 12.8.2019) a některým upřesněním zpracovatele oznámení a 
oznamovatele. 

 

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

• Hlavní město Praha 

(vyjádření radního Ing. Petra Hlubučka, č.j. MHMP 1630936/2019 ze dne 14.08.2019), 

• městská část Praha 14 

(usnesení 18. jednání Rady městské části Praha 14 č. 442/RMČ/2019 ze dne 
05.08.2019), 

• Hygienická stanice hlavního města Prahy  

(vyjádření č. j. HSHMP 38312/2019 ze dne 30.07.2019), 

• Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Praha 

(vyjádření č. j. ČIŽP/41/2019/9255 ze dne 30.07.2019), 

• Magistrát hlavního města Prahy - odbor ochrany prostředí 

(vyjádření č. j. MHMP 1628482/2019 ze dne 13.08.2019), 

• pan R. 

(vyjádření doručené dne 15.08.2019). 

K.O.K. Kyjský občanský klub, spolek – zaslal své vyjádření po termínu. 

 

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení: 

Hlavní město Praha (HMP) popisuje záměr včetně jeho vztahu s územním plánem a závěrem 
uvádí, že nepožaduje plné posouzení záměru dle zákona a že uvedené stanovisko je podmíněné 
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tím, že následující připomínky, podmínky a doporučení budou plně zohledněny v dalších 
stupních projektové dokumentace: 

1) Bude proveden podrobný inženýrskogeologický průzkum. 

2) Požaduje se prověřit možnost minimalizace odtoku srážkových vod do kanalizace, 
zohledňující mj. závěry průzkumu uvedeného v bodě 1). Jedním z možných opatření je zvětšení 
objemu nádrže RDN, dalším je využití vsakování a odparu v mokřadu v rámci areálu (viz bod 
č. 5), jak to ostatně předpokládá i předložená studie krajinářských úprav („Vzhledem k nutnosti 
vést dešťovou vodu z areálu, je doporučeno ji vést přímo do mokřadu buď podpovrchově, nebo 
ideálně původním korytem potoka, který sledoval stávající remízek.“) 

3) Navržené kotle na zemní plyn musejí mít emisní třídu 5. 

4) Bude doplněn řádný průzkum bioty včetně popisu metod. Bude také aktualizován 
dendrologický průzkum. 

5) Studie krajinářských úprav bude doplněna o posílení izolační zeleně po obvodu celého areálu, 
zejména ve směrech k železničním tratím, kvůli snížení odrazu zvukových vln. 

6) Stručný, ale slibný návrh krajinářských úprav bude upřesněn a doplněn o návrhy zohledňující 
podklady dle bodu 4) a 5) a požadavek uvedený v bodu 2) a zejména využití srážkových vod 
zmíněné v bodě 2). 

7) Provedení všech úprav a omezení popsaných v kap. 7 hlukové studie bude podmínkou v ÚR. 

Komentář: Hl. m. Praha ve svém vyjádření nepožaduje posouzení podle zákona. Ve vyjádření 
jsou doporučení, připomínky a podmínky pro další stupně přípravy stavby, které oznamovatel 
akceptuje. 

ad 1) Podrobný inženýrskogeologický průzkum byl proveden společností „K+K průzkum s.r.o.“, 
dále byl proveden radonový průzkum, protokol vydán  „RNDr. Renáta Vatrasová - IGR “ a 
hydrogeologický průzkum byl proveden společností „Ekohydrogeo Žitný s.r.o.“. 

ad 2) Hydrogeologické podmínky zájmového území neumožňují zasakovat veškeré množství 
dešťových vod z plánovaného rozšíření. Pro dané území je uvažovaná hodnota koeficientu vsaku 
9,6 x 10-7 m/s. Tato hodnota byla stanovena na základě vsakovací zkoušky v místě plánované 
zasakovací retenční dešťové nádrže. Pro danou plochu RDN vychází vsak 0,205 l/s. Proto je 
uvažováno, že objem RDN se bude nejen zasakovat, ale také bude řízeně odčerpáván do 
areálové dešťové kanalizace a následně do veřejné dešťové kanalizace profilu DN1200. 
Povolený odtok dešťových vod se předpokládá 3 l/(s.ha) ze zájmového území, což je doporučená 
hodnota TNV 75 9011 (Hospodaření se srážkovými vodami). Pro plánované rozšíření areálu se 
počítá s povoleným odtokem dešťových vod 5 l/s do veřejné dešťové kanalizace (1,758 ha – 
odvodňovaná plocha plánovaného rozšíření x 3 l/(s.ha) = 5,27 l/s). 
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Realizace mokřadu je však preferované řešení, které by mělo nahradit RDN, je ale nutno dořešit 
konflikt s drážními kabely a možností rozšíření železnice o čtvrtou kolej směrem k  plánovanému 
mokřadu. 

ad 3) Požadavek na emisní třídu 5 kotle na zemní plyn bude součástí technické dokumentace pro 
výběr dodavatele stavby. 

ad 4) Dendrologický průzkum byl aktualizován a příslušný úřad ho má k  dispozici. 

ad 5) Požadavek na posílení izolační zeleně bude projednán se zpracovatelem krajinářské studie 
tak, aby mohl být zapracován do prováděcí dokumentace. 

ad 6) Pro přírodní retenci je rozpracován projekt a je v koordinaci s krajinářskou úpravou, je 
však nutno dořešit konflikt s drážními kabely a plánovanou cyklostezkou pro dořešení konečné 
polohy mokřadu. 

ad 7) Projekty protihlukových opatření jsou již vypracovány. 

 

Městská část Praha 14 (MČ P14) ve svém vyjádření požaduje: 

1. minimalizovat negativní dopady provozu a dopravní obsluhy areálu Coca-Cola HBS na 
obyvatele městské části, 

2. zajistit dodržování vymezených tras pro nákladní vozidla přijíždějící vyjíždějící do 
areálu (zákaz nákladních vozidel nad 3,5 t na úsek Českobrodské mezi ulicí Travná a 
vjezdem do areálu), 

3. upravit napojení závodu na ulici Českobrodská, a to včetně bezpečného přechodu pro 
chodce a provést celkovou humanizaci tohoto předprostoru ve spolupráci s Alimpexem, 

4. řešit koordinaci a aktivní participaci s projektem drážní stezky Jahodnice „S“ a „J“, řešit 
koordinaci krajinářských úprav s připravovanými záměry SŽDC, 

5. provést krajinářské úpravy areálu současně s výstavbou skladovací a expediční haly 

6. rozpracovat v další projektové dokumentaci ozelenění fasád, nezpevněných ploch i 
oplocení. 

Komentář:  

Příslušný úřad konstatuje, že městská část Praha 14 ve svém vyjádření nepožaduje další 
posuzování, jedná se o požadavky pro přípravu stavby, které oznamovatel akceptuje a počítá 
s nimi. Připravuje se celková revitalizace území s požadavkem posílení izolační zeleně, 
minimalizace vizuálního dopadu stavby na okolí, vytvoření estetického území z hlediska zeleně. Z 
tohoto zadání vychází návrh arch. studia. V současné době je připravována prováděcí 
dokumentace, která stanoví počty nově vysazených stromů a keřů.  
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ad 1) Rozšířením skladové kapacity dojde ke zrušení kyvadlové kamiónové přepravy do 
externího skladu v Horních Počernicích, nákladní vozidla již v současné vyjíždí na ulici 
Průmyslová, přes ulici Objízdná, tedy nejkratší možnou cestou mimo obydlenou oblast. 
Dispečink malých distribučních vozidel je plánován v časech mimo ranní dopravní špičku. 

ad 2) Situace s dodržováním vymezených tras je dle oznamovatele monitorována a v případě 
zjištění porušení je projednána s dopravcem, byly upozorněni všichni smluvní dopravci Coca-
Cola, aby dodržovali dopravní značení na příjezdových komunikacích. Byly přijaty tyto akční 
kroky: komunikace k dopravcům, komunikace k řidičům při odjedu z vrátnice, kontakt s městskou 
policií, SEC truck koordinátor, fyzický monitoring na místě a komunikace s Alimpexem a 
Pragolaktosem. 

ad 3) Příjezdové komunikace od ulice Českobrodská je ve vlastnictví společnosti Alimpex Food 
a.s., v současné době je investor v jednání se společností Pragolaktos (která při jednáních 
zastupuje společnost Alimpex Food a.s.) o úpravě asfaltového povrchu navazující na ulici 
Českobrodská, obnovení přechodu pro chodce ke vstupu do areálů Alimpex a Pragolaktos a 
úpravě chodníků. Probíhají společná jednání, projekt je ve stadiu přípravy dokumentace. 

ad 4) Dle informace oznamovatele v červenci proběhlo vícestranné jednání na radnici městské 
části P14 za účelem koordinace jednotlivých projektů, oznamovatel je v kontaktu 
s místostarostou a radním pro dopravu městské části P14 ing. Hukalem a se zpracovatelem  
studie cyklostezky ing. Pleinerem a je plánována schůzka, jakmile budou hotovy návrhy studie 
pro vzájemnou koordinaci. 

ad 5) V současné době zpracovává studio „Šmídová Landscape Architecs“ prováděcí 
dokumentaci krajinářských úprav, je nutno dojasnit polohu případné přírodní retence z důvodu 
kolize s drážními kabely. 

ad 6) Ozelenění fasád a oplocení bude součástí prováděcí dokumentace stavby, pro tendrovou 
dokumentaci je poptána popínavá zeleň na drátěné konstrukci jako součást východní a severní 
fasády. Druhy zeleně jsou určeny ve studii krajinářských úprav jako např.: Loubinec pětilistý 
/Parthenocissus quinquefolia/ a Plamének /Clematis sp./. 

  

Hygienická stanice hlavního města Prahy (HS HMP) konstatuje, že oznámení záměru stavby je 
zpracováno v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí z hlediska 
ochrany veřejného zdraví. V rámci řešeného území není dle oznámení předpoklad negativního 
vlivu záměru na veřejné zdraví. HS HMP nepožaduje podrobit záměr dalšímu posuzování podle 
zákona č.100/2001 Sb.   

V odůvodnění se záměr popisuje a dále se uvádí, že součástí dokumentace je mimo jiného i 
hluková studie a autorizovaný protokol z měření hluku z pozemní dopravy zpracovaná firmou 
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Akustprojekt s.r.o., Doležalova 1056, Praha 9, IČ 24119253, zak. č. 201906 z dubna 2019. 
Protokol z měření byl zpracovaný autorizovanou firmou Kontrahluk s.r.o., Thákurova 3, Praha 7 
z listopadu 2018. Akustická studie navazuje na Akustickou studii pro Novou výrobní linku PL1 
PET z listopadu 2018. Byly posouzeny i stacionární zdroje hluku a vyvolaná doprava. Pro 
snížení hluku ze stacionárních zdrojů jsou navrženy akustické zástěny, dále je navržena zástěna 
podél komunikace v expedičním dvoře, bude provedena instalace tlumičů na hlučné výdechy 
VZT. Rovněž byl proveden výpočet hluku ze stavební činnost a navržena protihluková opatření. 
Je navržen nový vjezd/výjezd do záměru z jižního rohu blíže k zemnímu valu železniční 
dopravy, čímž dojde ke snížení hluku z areálové dopravy, a zároveň dojde i k snížení celkového 
hluku z areálu.  

Protihluková opatření se budou realizovat v souvislosti s realizací obou záměrů, v důsledku toho 
hluk emitovaný provozem obou záměrů nezhorší stávající hlukovou situaci. 

Dále je součástí dokumentace i modelové hodnocení kvality ovzduší související s vlivem 
navrhovaného záměru na dotčená území hlavního města Prahy. V zájmové oblasti je 
překračován imisní limit pro průměrnou roční imisi benzo(a)pyrenu, ostatní imisní limity 
sledovaných znečišťujících látek jsou plněny Vlastní příspěvky zdrojů z provozu záměru jsou 
malé a nezpůsobí zhoršení stávajícího stavu, proto lze řešený závěr označit za přijatelný. 
Znečištění území touto škodlivinou je způsobeno zejména emisemi z lokálního vytápění.  

Závěrem lze konstatovat, že při dodržení navržených opatření v jednotlivých studiích jsou z 
hlediska dopadů vlivů na lidské zdraví změny nevýznamné a vlivem navrhovaného záměru 
nedojde ke zvýšení zdravotního rizika ve smyslu ohrožení zdraví. 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Praha (ČIŽP OI Praha) upozorňuje, že 
pro návrh retence a zasakování srážkových vod a pro jejich následný regulovaný odtok je nutné 
výpočet upravit dle požadavků nařízení č. 10/2016 Sb., Pražské stavební předpisy.  

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, má ČIŽP k 
předloženému oznámení následující připomínky.  

V oznámení je zmíněno kácení zapojených porostů, přičemž jejich skladba je specifikována 
zmíněným dendrologickým průzkumem. Dále oznámení odkazuje na studii krajinářských úprav, 
která je její přílohou. Tato studie je však natolik obecně pojatá, že nelze posoudit, zda bude 
dostatečně kompenzovat újmu vzniklou kácením citovaných dřevin. 

Dále v oznámení není uvedeno, zda byl proveden faunistický průzkum ve vhodném ročním 
aspektu, v oznámení jsou uvedeny pouze předpoklady, že tato lokalita není z hlediska fauny 
cenná. Studie krajinářských úprav, na kterou oznámení odkazuje, však zmiňuje cenné lokality na 
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území záměru, sestávající z hromady suti a stavebního materiálu a remízu při kraji dotčeného 
areálu, které jsou biotopem plazů a poskytují úkryty ptákům a dalším živočichům. Z oznámení, 
ani z uvedené studie však nevyplývá, zda tyto biotopy budou záměrem dotčeny, do jaké míry, a 
kteří živočichové se zde konkrétně nacházejí, proto nelze dovodit vliv záměru na faunu dotčené 
lokality. 

Dále v oznámení není uvedeno, zda byl proveden ornitologický průzkum zaměřený zejména na 
drobné pěvce, kteří mohou mít hnízdní biotop a území s vysokou abundancí potravy v ploše 
dřevin, která je určena ke kácení, tudíž nelze z oznámení posoudit vliv záměru na drobné 
ptactvo. 

Ve studii krajinářských úprav je dále zmíněn mokřad s nádrží, jež se nacházejí v ploše záměru a 
které je nutné revitalizovat z důvodu zlepšení biotopu obojživelníků. V oznámení ani v přílohách 
však není uveden vliv záměru na tuto lokalitu a návaznou faunu, proto jej nelze z předloženého 
oznámení posoudit. 

Inspekce požaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Komentář: Cílem studie bylo dle oznamovatele po dohodě s MČ P14 navrhnout celkovou 
revitalizaci zeleně zbývajícího území s požadavkem posílení izolační zeleně, minimalizace 
vizuálního dopadu stavby na okolí, vytvoření estetického území z hlediska zeleně. Z tohoto 
zadání vychází návrh arch. studia. V současné době je připravována prováděcí dokumentace, 
která stanoví počty nově vysazených stromů a keřů. Cílem bude vysazovat domácí druhy dřevin, 
které se přirozeně vyskytují ve středočeské krajině, vysazované stromy budou stromy s různým 
pěstebním tvarem - alejové stromy, vícekmeny a stromy zavětvené, které zabezpečí vizuální clonu 
a budou tvořit hmotu hned po výsadbě. Výsadba stromů bude doplněna keři. Je počítáno i s 
lučním porostem a zachováním hromad kamení pro plazy. Tato koncepce by měla vytvořit 
podmínky pro hnízdění ptactva, život hmyzu a dalších živočichů. Mokřad se nachází ve východní 
části území a záměr se ho negativně nedotkne. Prostor bude upraven tak, aby vznikla co největší 
vodní plocha mělkého mokřadu s vlhkomilnou květenou a s několika hlubšími prohloubenými 
tůněmi, ve kterých je možný potencionální rozvoj obojživelníků a vodních makrofyt. Mokřad 
bude zdrojem vody pro živočichy a bude mít klimatizační schopnost. Do jeho blízkosti budou 
vysazeny vlhkomilné rostliny. 

Co se týká retenční dešťové nádrže (RDN)s regulovaným odtokem, z ní se voda přečerpává do 
areálové dešťové kanalizace, která je napojena přes vnější kanalizaci do povodí Hostavického 
potoka. Objem RDN je navržen na řadu dešťů desetiletého deště, kde největší potřebný objem byl 
pro čas t = 6 hodin. Velikost retence pro přítok návrhového deště (h = 52,0 mm) s periodicitou 
n = 0,1 a dobou trvání 6 hodin, je  Vretn= 0,1 = 583,7 m3. Dle PSP by se objem počítal pro 
desetiletý déšť s dobou trvání 30 min., pro který je potřeba pouze 366 m3. Proto pro návrh 
potřebného objemu bylo počítáno podle ČSN 75 90 10. 
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Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčený správní úřad ve svém 
vyjádření uvádí: 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, z hlediska lesů a lesního hospodářství a 
z hlediska myslivosti bez připomínek. 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 
 
Z hlediska nakládání s odpady je záměr popisován a dále se připomíná, že pro uložení 
nebezpečných odpadů musí původce volit vhodné shromažďovací prostředky, které musí být dle 
vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
označeny katalogovým číslem a názvem odpadu a popřípadě jménem a příjmením osoby 
odpovědné za obsluhu a údržbu a do jejich blízkosti umístit identifikační listy shromažďovaného 
odpadu. A dále, že v § 2 odst. 3 zákona o odpadech je uvedeno, že se zákon nevztahuje na 
nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během 
stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu na 
místě, na kterém byl vytěžen. 

Vzhledem k obsahu bez komentáře, jedná se pouze o připomínky řešitelné v dalším stupni 
přípravy záměru. 

 
Z hlediska ochrany ovzduší je ve vyjádření záměr popisován a dále se uvádí: 
Sklad výrobků nebude temperován. Objekt expedice včetně administrativního vestavku bude 
vytápěn dvěma plynovými kotli o výkonu jednoho kotle 90 kW a jedním plynovým zářičem o 
výkonu 38 kW. 

V souvislosti s provozem navrhovaného záměru dojde k navýšení vyvolané dopravy – o 43 
lehkých nákladních vozidel, 17 kamiónů a 45 osobních automobilů. Počet parkovacích stání ani 
dopravní napojení do areálu se nemění. Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenostech 
160 m až 200 m. 

Dle údajů map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací (pětiletý průměr 2013 - 
2017) publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem dosahují v lokalitě plánované 
trasy průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého (NO2) 20,1 – 21,8 μg/m3, polétavého 
prachu frakce PM10 23,0 – 23,2 μg/m3, benzenu 1,3 μg/m3 a benzo(a)pyrenu (B(a)P) 1,2 ng/m3. 
U průměrných 24hodinových imisních koncentrací PM10 dosahují 36. nejvyšší hodnoty 40,9 – 
41,0 μg/m3. 

Z uvedených údajů je patrné, že se jedná v rámci pražských relací o vyhovující prostředí, s 
hodnotami koncentrací sledovaných látek, s výjimkou B(a)P, pod imisními limity. Ke zjištěné 
nadlimitní hodnotě B(a)P je nutné poznamenat, že dle zákona o ochraně ovzduší se k úrovni 
znečištění touto látkou s ohledem na § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší pouze přihlíží, tzn., 
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že umístění a realizace staveb je za určitých podmínek možné i v území, kde bylo zaznamenáno 
překročení tohoto parametru. Dále je možné konstatovat, že výskyt nadlimitních koncentrací 
B(a)P se vyskytuje převážně v blízkosti dopravně zatížených komunikací nebo v lokalitách s 
vyšším výskytem spalovacích zdrojů na pevné palivo. K překračování imisního limitu dochází 
na většině území hlavního města Prahy. 

Modelovými výpočty rozptylové studie bylo provedeno vyhodnocení vlivu navýšení 
automobilové dopravy vyvolané provozem nového skladu a haly expedice na kvalitu ovzduší. 
Do modelových výpočtů byl rovněž zahrnutý automobilový provoz generovaný připravovanou 
plnicí linkou PL1 PET (5 osobních a 36 těžkých nákladních vozidel/den) a vytápění objektu 
expedice. 

Modelové výpočty byly provedeny pro pravidelnou síť referenčních bodů a ve 4 referenčních 
bodech, zvolených na nedaleké obytné zástavbě.  

Příspěvky průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého (NO2) budou v areálu závodu 
dosahovat 0,04 μg/m3 a ve zvolených referenčních bodech u obytné zástavby 0,011 – 0,012 
μg/m3. Příspěvky průměrných ročních koncentrací polétavého prachu frakce PM10 budou v 
areálu závodu dosahovat 0,05 μg/m3 a ve zvolených referenčních bodech 0,010 – 0,013 μg/m3. 
Příspěvky průměrných ročních koncentrací benzenu budou v areálu závodu dosahovat 
0,007 μg/m3, ve zvolených referenčních bodech 0,0009 – 0,0011 μg/m3. Příspěvky průměrných 
ročních koncentrací benzo(a)pyrenu budou v areálu závodu dosahovat 0,002 ng/m3, ve 
zvolených referenčních bodech se budou pohybovat v desetitisícinách ng/m3. 

Příspěvky maximálních hodinových koncentrací NO2 by měly podél páteřní areálové 
komunikace a navazující komunikace Českobrodské dosahovat až 1,1 μg/m3, ve zvolených 
referenčních bodech by se měly pohybovat v rozpětí 0,42 – 0,66 μg/m3. Příspěvky maximálních 
24hodinových koncentrací PM10 by měly v areálu závodu dosahovat až 0,5 μg/m3, ve zvolených 
referenčních bodech 0,099 – 0,150 μg/m3. 

Jak vyplývá z modelových výpočtů, zjištěné imisní příspěvky sledovaných škodlivin jsou nízké a 
s ohledem na imisní pozadí by nemělo, s výjimkou průměrných ročních koncentrací B(a)P, 
docházet k překračování imisních limitů. Imisní příspěvky průměrné roční koncentrace B(a)P 
budou velmi nízké, na úrovni nejvýše několika desetitisícin ng/m3. To je úroveň výrazně pod 
mezí detekce měřicích přístrojů, kterými by případně tyto příspěvky mohly být v reálné situaci 
zjišťovány. Jedná se tudíž o zanedbatelný vliv záměru na kvalitu ovzduší z hlediska této 
škodliviny. 

Zpracovatel rozptylové studie doporučuje provádět všechna dostupná preventivní opatření k 
eliminaci prašnosti včetně vázaného B(a)P vlivem provozu záměru. Jedná se především o 
pravidelné čištění areálových komunikací, manipulačních a parkovacích ploch a po ukončení 
zimního období zajištění očisty areálových komunikací za účelem odstranění posypového 
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materiálu. Navrhovaná aplikace uvedených opatření je v souladu s požadavky koncepčního 
dokumentu z hlediska ochrany ovzduší „Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace 
Praha CZ01“ (opatření AB16 – Úklid a údržba komunikací). Při důsledném provádění 
uvedeného opatření na areálových komunikacích lze očekávat výrazné snížení prašnosti během 
provozu obslužné automobilové dopravy. 

V závěru rozptylové studie je konstatováno, že hodnocené zdroje nezpůsobí v dotčeném území 
významnou změnu stávající imisní zátěže ani vznik nových nadlimitních stavů.  

Záměr výstavby nového automatizovaného skladu hotových výrobků a navazující haly expedice 
o uvedených parametrech je z hlediska ochrany ovzduší přijatelný. Orgán ochrany ovzduší 
nepožaduje pokračování v dalších stupních procesu EIA. 

Vzhledem k obsahu bez komentáře, orgán ochrany ovzduší upozorňuje na požadavky pro další 
stupeň přípravy stavby (řešeno mj. v Opatřeních k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů, str.  67 - 69 oznámení). 
 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny se záměr popisuje a dále se uvádí:  
Dle ÚPn SÚ HMP jde o plochu VN-F (nerušící výroby a služeb). Fauna a flóra v území byla 
vyhodnocena (kap. Fauna a flora 3.2.5.), zvláště chráněné druhy nebudou záměrem dotčeny.  
Lokalita je antropogenně ovlivněna. Dojde k odstranění smíšených porostů o celkové výměře 
cca 120 m2, součástí záměru je i výsadba zeleně nové (studie - krajinářské úpravy). 

Nově realizovaný objekt je obdélníkového půdorysu, obdobných výškových parametrů jako 
stávající objety v areálu, vliv na krajinu (krajinný ráz) není předpokládán (vizualizace, pohledy). 
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, lze záměr akceptovat. Nepožadujeme podrobnější posouzení v dalších stupních procesu 
EIA. 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 
 
Z hlediska ochrany vod se záměr popisuje a dále se uvádí: 

Zásobování vodou a odvádění splaškových a srážkových vod z objektu SO02 bude zajištěno 
napojením na areálové rozvody pitné vody a splaškové a dešťové kanalizace, ostatní objekty 
budou napojeny pouze na areálové rozvody dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace pro 
odvodnění rozšíření areálu je řešena samostatně prostřednictvím vlastního retenčně vsakovacího 
objektu s regulovaným přepadem do areálové dešťové kanalizace. Pro odvodnění manipulačních 
ploch je navržen odlučovač. Navržený způsob likvidace srážkových vod je potřeba v dalších 
stupních projektové přípravy doložit vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí dle zákona č. 
62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších 
předpisů. 



37/42 Č.j. MHMP 2196060/2019 

Podmínky připojení záměru na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci je nutné projednat se 
správcem a provozovatelem veřejné vodovodní a veřejné kanalizační sítě a se správcem 
Hostavického potoka. 

Posouzení toho, zda se v případě navržených retenčně vsakovacích objektů jedná o vodní díla 
dle ustanovení § 55 vodního zákona, přísluší zcela vodoprávnímu úřadu městské části Praha 14. 
Pokud dojde příslušný vodoprávní úřad správní úvahou k závěru, že se v případě těchto objektů 
jedná o vodní díla, pak jejich povolení podléhá projednání dle ust. § 15 vodního zákona a 
likvidace srážkových vod vsakem podléhá projednání dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního 
zákona. 

Povolení stavby vodních děl (odlučovač lehkých kapalin) podléhá projednání dle ust. § 15 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění 
pozdějších změn a doplňků u příslušného vodoprávního úřadu příslušné městské části Praha 14. 

Případné čerpání podzemních vod ze stavební jámy při realizaci záměru za účelem snižování 
jejich hladiny podléhá projednání dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 vodního zákona u 
příslušného vodoprávního úřadu příslušné městské části Praha 14. 

V případě, že budou v některých objektech použity hydraulické výtahy případně jiná hydraulická 
zařízení, musí být jejich šachty zabezpečeny (izolovány) tak, aby při poruše nemohlo dojít ke 
znečištění podzemních nebo povrchových vod. 

Projektová dokumentace k územnímu řízení by měla již obsahovat údaje o předpokládaném 
množství skladovaných a užívaných závadných látek (např. trafostanice, dieselagregáty, 
hydraulická zařízení apod.) a o navržených opatřeních, aby závadné látky nevnikly do 
povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí, aby bylo možno posoudit, zda 
předložený záměr podléhá souhlasu vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 písm. b) vodního 
zákona, který je závazným podkladem pro postupy vedené podle části čtvrté stavebního zákona 
(stavební řád). 

V oznámení záměru nejsou většinou uvedena předpokládaná množství závadných látek, s 
kterými bude v rámci provozu souboru zacházeno. Vzhledem k tomu OCP MHMP upozorňuje, 
že stavebník je povinen při zacházení s nimi učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do 
povrchových nebo podzemních vod či do kanalizace, tzn., umístí zařízení, v nichž se zachází se 
závadnými látkami v bezodtokém prostoru dostatečného objemu opatřeném izolací odolnou 
působení obsažené závadné látky. 

Pokud bude v rámci provádění nebo užívání stavby zacházeno se závadnými látkami ve větším 
rozsahu nebo zacházení s nimi bude spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo 
podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost podle ust. § 39 vodního zákona 
vypracovat nebo aktualizovat plán opatření pro případy havárie (havarijní plán). Havarijní plán 
uživatel závadných látek vypracuje v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech 
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nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení 
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších 
předpisů. Vypracovaný havarijní plán pak uživatel před započetím zacházení se závadnými 
látkami zašle ke schválení vodoprávnímu úřadu OCP MHMP. 

Dále se upozorňuje, že dle ust. § 39 odst. 9 vodního zákona je zakázáno mytí motorových 
vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k 
ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. 

Nepožaduje se podrobnější posouzení v dalších stupních procesu EIA. 

Komentář: Jedná se o upozornění pro další přípravu stavby, vodoprávní úřad nepovažuje za 
nutné posouzení záměru v procesu EIA. 
 
Z hlediska ochrany klimatu se uvádí, že stávající areál bude v souvislosti se stavbou záměru 
rozšířen o 1,758 ha. V rámci záměru nejsou navrhována nová parkovací stání, nicméně dojde k 
navýšení vyvolané dopravy oproti stávajícímu stavu o zhruba 60 pojezdů nákladních a 45 
osobních automobilů/den. Dopravní napojení areálu se nemění. 
Pozemek pro navrhovanou výstavbu v současné době není zastavěn, dešťové vody se vsakují do 
půdy nebo volně odtékají do okolních vodotečí. Po vybudování skladovací haly a zpevněných 
ploch dojde k navýšení odtoku dešťových vod, které budou nově retenovány v retenční nádrži s 
regulovaným odtokem. Součástí oznámení je navrhované řešení krajinářských úprav v rámci 
záměru (vybudování lučního společenství, odvod dešťové vody původním korytem potoka do 
stávajícího přirozeného mokřadu, výsadba záhonů, dřevin, a popínavé zeleně na budovách). Na 
nové skladové hale je navrhována zelená střecha za účelem zpomalení odtoku srážek. Stavba je 
navrhována v jedné variantě. 

K posouzení dopadu záměru na klimatický systém a vyhodnocení odolnosti a zranitelnosti 
projektu vůči klimatickým změnám nebyla předložena samostatná studie, ani v textu oznámení 
nebylo toto posouzení předkladatelem záměru provedeno. 

Klimatické posouzení záměru doporučujeme provést z hlediska mitigace (zmírňování 
negativních dopadů) i adaptace (přizpůsobení se klimatickým změnám), samostatně pak 
vyhodnotit problematiku emisí skleníkových plynů z vytápění objektu a nárůstu intenzity 
automobilové dopravy v areálu i na přilehlých komunikacích, případně zvážit použití 
alternativních zdrojů energie a tepla pro nově navrhované objekty, i přes pravděpodobně vyšší 
finanční náročnost takového zdroje, a prověření všech možností snížení spotřeby elektrické 
energie ve všech místních i technologických segmentech budovy. 

Ve vztahu k adaptačním cílům lze pozitivně hodnotit návrh využití retenční schopnosti stávající 
vodní plochy pro částečné zachycení odtoku srážkových vod z plochy záměru, důraz na rozvoje 
zeleně, zvýšení kvality zelených ploch a návrh na využití vertikální zelené plochy. 
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Z hlediska zájmů ochrany klimatu v hl. m. Praze se doporučuje v další fázi řízení provést 
klimatické posouzení záměru a zvážit aplikaci vhodných opatření. 

Komentář: Přímou součástí projektu je opatření pro adaptaci na klimatické změny, resp. 
opatření, která budou mít pozitivní vliv na mikroklima dotčeného území. Jedná se v prvé řadě o 
vegetační úpravy, které jsou navrženy komplexně pro celé území představované záměrem. 
V rámci vegetačních úprav je počítáno s výsadbou dřevin v podobě stromů a keřů. Navrhuje se 
využití vertikální zelené plochy. Je počítáno i s lučním porostem. Cílem je i zadržení dešťové 
vody v krajině, a to formou přirozeného vsakování a odparu pro zlepšení klimatu. Prostor bude 
upraven tak, aby vznikla co největší vodní plocha mělkého mokřadu s vlhkomilnou květenou a s 
několika hlubšími prohloubenými tůněmi, ve kterých je možný potencionální rozvoj obojživelníků 
a vodních makrofyt. Mokřad bude zdrojem vody pro živočichy a bude mít klimatizační schopnost. 
Do jeho blízkosti budou vysazeny vlhkomilné rostliny. Hlavní objekt záměru, sklad výrobků 
(SO01), nebude temperován. Vypočtené imisní příspěvky znečišťujících látek z provozu 
hodnocených zdrojů dosahují jen nízkých hodnot. 

 

Pan R. ve svém vyjádření uvádí: 

Hluková studie posuzuje hlukové poměry v posuzované oblasti nacházející se severně od 
objektu Coca-Cola výhradně na základě výpočtu, extrapolací. Tento postup přitom není nijak 
zdůvodněn. Metodický návod č.j. MZDR 47681/2017-2/OVZ, na který se studie odvolává, 
přitom stanovuje, že „Přepočet (extrapolace) naměřených hodnot na jiné podmínky, zejména na 
jiné vzdálenosti, lze provádět pouze v odůvodněných případech, kdy není standardní způsob 
měření možný.“ 

Domnívám se, že empirické měření v chráněných objektech by prokázalo vyšší hodnoty, než k 
jakým dospěl výpočet. Hluk z provozu, zvláště vysokofrekvenční (ze VZT, event. chlazení), ale i 
např. způsobený zatloukáním vyztužujících nosníků na přívěsech při nakládce, podstatně se 
zvláště negativně projevuje v nočních hodinách a narušuje spánek. To i v mém případě za 
situace, kdy jsou okna vybavena izolačními trojskly (kování Rehau) a předokenními roletami. 
Měření by mohlo proběhnout alespoň v některých hlukově nejexponovanějších objektech, k 
nimž svůj dům řadím. 

Hluková studie doporučuje řadu opatření, která by v zájmu redukce hlukové zátěže obyvatel 
měla Coca-Cola dodržovat. Nenavrhuje ale mechanismus, jakým toto dodržování zajistit. S 
porušováním předpisů (např. porušování zákazu jejích vozidel do ulice Českobrodské, 
překračování hlukových limitů) se Coca-Cola totiž potýká dosud a lze tedy důvodně 
předpokládat, že tomu bude i do budoucna. 



40/42 Č.j. MHMP 2196060/2019 

Aby nedošlo k dalšímu zatěžování občanů řešením problému s případným nedodržováním 
doporučení navržených studií, považuji za nezbytné připravit metodiku, která by zaručila 
vymahatelnost jejich dodržování. 

Může jít např. o průběžné nezávislé monitorování hluku. Takový monitoring by měl probíhat i 
během zkušebního provozu. Zkušební provoz by v tomto případě, tedy v případě velkého 
průmyslového objektu, který se bude dále rozšiřovat v oblasti s bytovou zástavbou, měl dle 
mého názoru nařídit orgán hygienické správy. 

Komentář: Přílohou oznámení je Akustická studie (AKUSTPROJECT s.r.o., duben 2019). 
Součástí této studie je i autorizovaný protokol o měření hluku pro účely posouzení vlivu hluku z 
dopravy na chráněný venkovní prostor v oblasti uvažovaného záměru, které zpracovala 
specializovaná společnost se zaměřením na oblast hluku a akustiky (KONTRAHLUK s.r.o.). 

Umístění měřicích bodů bylo stanoveno s ohledem na zjištění emise hluku jednak samotného 
areálu a dále významných zdrojů hluku v oblasti, které provoz záměru Coca-Cola HBC může 
zároveň ovlivnit. Body 1 a 2 byly umístěné u komunikace Českobrodská východně a západně od 
záměru. Bod 3 byl umístěn na panelovém objektu Manželů Dostálových 1215 v místě, ze kterého 
je přímá viditelnost na technologii umístěnou v areálu Coca-Cola a zároveň na okolní dopravní 
zdroje. Bod 4 byl umístěn u severní expedice u hranice pozemku areálu Coca-Cola tak, aby bylo 
možné zjistit hlukové poměry pouze od samotné expedice. V oblasti severně od areálu Coca-Cola 
je totiž frekventovaná železniční trať č. 011 spojnice Praha-Kyje - Praha-Běchovice, která je 
dominantním zdrojem hluku v oblasti. Pokud by tedy měření probíhalo až u vzdálené obytné 
zástavby za tratí ve vztahu k areálu Coca-Cola, byly by zjištěné hlukové údaje jednoznačně a 
zcela ovlivněny hlukem od železniční tratě. Toto měření hluku u vzdálenějších zdrojů a od 
souhrnného provozu, spolu s detailním měřením kolem zejména stacionárních zdrojů hluku v 
areálu ale i zásobování a výroby, bylo následně použito k ověření výpočetního modelu v 
softwaru Cadna A. Rozhodně se nejedná o prostou extrapolaci, nýbrž o simulaci šíření zvuku v 
reálném venkovním prostředí. Tato simulace oproti prosté extrapolaci umožňuje zohlednit útlum 
zvuku absorpcí různými povrchy, útlum překážkou, odrazy zvuku od povrchu, ..., a to ve 
frekvenční oblasti slyšitelného zvuku 25 až 10 000 Hz. Takový postup je "běžný" a je v souladu 
se současně platnou legislativou a vyžaduje značnou odbornou úroveň. Navržené akustické 
úpravy týkající se areálu Coca-Cola jsou ověřené výpočetním modelem a jsou navržené tak, aby 
záměr Coca-Cola byl v souladu s hygienickými limity hluku dle Nařízení vlády č.272/2011 Sb.  

Orgán ochrany veřejného zdraví (HS HMP) ve svém vyjádření uvádí, že v rámci řešeného území 
není předpoklad negativního vlivu záměru na veřejné zdraví. K zpracování problematiky hluku v 
oznámení nemá HS HMP připomínky. 
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S přihlédnutím k dostupným informacím o dotčeném území, o vlastním záměru a k obdrženým 
vyjádřením lze konstatovat, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí v dané lokalitě. 
Na základě výše uvedených zjištění proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové 
části. 

 

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. 

 

 

 

 

 

v z. Ing. Pavel Pospíšil 

RNDr. Štěpán K y j o v s k ý 
ředitel odboru ochrany prostředí 
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Rozdělovník: 

1. Oznamovatel (oprávněný zástupce) 

• BILFINGER Tebodin Czech Republic, s.r.o., Ondřej Siedlecki, Prvního pluku 224/20, 
186 00 Praha 8, IČ: 44264186 

2. 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: 

3. Dotčené územní samosprávné celky ke zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů 
podle § 16 zákona (OCP MHMP žádá o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí) 

Městská část Praha 14, Mgr. Radek Vondra - starosta, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9,  
IDDS: pmabtfa  

4. Na vědomí 

• Hlavní město Praha, Ing. Petr Hlubuček - 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 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, 

Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 
• Úřad městské části Praha 14, odbor životního prostředí, IDDS: pmabtfa 
• Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: 

c2zmahu 
• Lesy hl. m. Prahy, IDDS: 4n8xbv7 
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