
HLAVNi MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY

ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf

V Praze dne 29. 11.2004
È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac
Vyøizuje: Ing. Vaculová

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

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

Identifikaèní údaje:

Westpoint Distribution Park, administrativní budova
Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Název:

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

Kapacita (rozsah) zámìru:
zastavìná plocha:
celková podlahová plocha:
celková plocha kanceláøí:
plocha parkovištì:
poèet parkovacích stání:
ostatní plochy:
plochy zelenì:

1729 m2
5459 m2
4669 m2
2844 m2
134
509 m2
1606m2

Charakter zámìru: Posuzovaným zámìrem je výstavba administrativní budovy a
navazující infrastruktury v areálu pražského distribuèního a skladového parku
Westpoint Distribution Park (WDP).

Umístìní: kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území

Praha
Praha
Praha 6
Ruzvnì



Zahájení stavebních prací:
Ukonèení stavebních prací:
Zahájení provozu:

01/2005
03/2006
03/2006

Oznamovatel: ABLO Properte, spol. s r.o. , Praha
Balbínova 8/496
120 00 Praha 2

IÈD: 264 24 886

Zpracovatel oznámení:

MŽP ÈR

RNDr. Petr Obst
G.L.I., sdružení podnikatelù
Štoky 83
582 53 Štoky
osvìdèení odborné zpùsobilosti
17832/2781/0PVŽ/O1

Souhrnné vypoøádání pøipomínek:

Oznámení bylo zasláno tìmto subjektùm:
. Hlavní mìsto Praha
. Mìstská èást Praha 6
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - severozápad
. Odbor životního prostøedí MHMP
. Èeská inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha

Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili

Hl. m. Praha (HMP) po seznámení s podrobnostmi oznámení netrvá na dalším
posuzování vlivù na životní prostøedí, pokud budou v další fázi projektové pøípravy
vyøešeny následující pøipomínky.
Z hlediska urbanistické koncepce HMP konstatuje, že lze s umístìním zámìru
souhlasit a míru využití považuje za pøíznivou.
Z akustického hlediska HMP v další fázi projektové pøípravy požaduje pøesnì
specifikovat stacionární zdroje hluku a zajistit splnìní hlukových limitù ve
venkovním chránìném prostoru.
Z hlediska ochrany ovzduší upozoròuje na skuteènost, že v oznámení nebyly
vyhodnoceny dopady emisí ze stávající a budoucí dopravní zátìže ani jiných
zdrojù v pøedmìtném území. Pøesto HMP konstatuje, že pøedložené oznámení
dokládá, že emise z provozu a obslužné dopravy administrativní budovy neovlivní
imisní situaci tak, aby docházelo k pøekraèování imisních limitù škodlivin
v ovzduší. Provoz budovy WOP pøispìje ke zvýšení imisních koncentrací pouze
malým dílem.
Z hlediska mìstské zelenì HMP uvádí, že posuzovaný zámìr je situován dle ÚPn
hl.m.Prahy do funkèní plochy skladování a distribuce (SK), pro kterou není
vyhláškou stanovena míra využití území, tedy ani koeficient zelenì.
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K dendrologickému prùzkumu nemá HMP pøipomínek a podíl zelenì podle
pøiloženého schematického návrhu sadových úprav považuje HMP za dostaèující,
likvidované stromy jako dostateènì nahrazené novými výsadbami.
Z geologického hlediska HMP požaduje provést prùzkum radonového indexu
realizací mìøení v terénu a na základì výsledkù navrhnout potøebná opatøení.
HMP rovnìž požaduje provést podrobný inženýrsko-geologický prùzkum.
Z hlediska hospodaøení s odpady HMP doporuèuje, aby byly výkopové zeminy
nabídnuty k využití jiným subjektùm a teprve poté byla zvažována možnost
ukládání na skládku.
Z dopravního hlediska HMP upozoròuje na skuteènost, že pokud je pøi hodnocení
vlivù na životní prostøedí posuzován i výhledový èasový horizont, je tøeba vycházet
z oficiálních aktuálních hodnot zatížení komunikaèní sítì, které pro potøeby
hodnocení vlivù stavby na životní prostøedí pro výhledové období poskytuje Ústav
dopravního inženýrství (ÚOI) nebo MHMP - Sekce útvaru rozvoje mìsta (SÚRM).
HMP konstatuje, že k technickému øešení areálu se na základì doložených
grafických pøíloh nemùže detailnì vyjádøit. HMP upozoròuje na nevhodnost polohy
vjezdu do areálu tìsnì u pøejezdu železnièní vleèky v ulici U Prioru.
Z hlediska odkanalizování a vodních tokù HMP upozoròuje, že je nutné
respektovat a provádìt navržená ochranná opatøení uvedená v oddílu 0.4.
V dokumentaci stavby pøedkládané stavebnímu úøadu k provedení územního
øízení musí být prokázáno nenarušení funkce stávajících vedení technického
vybavení situovaných v dotèeném území vèetnì respektování jejich ochranných
pásem.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny, z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního
fondu, z hlediska zásobování vodou I z hlediska zásobování teplem, zemním'
plynem, elektrickou energií a z hlediska telekomunikací nemá HMP pøipomínek.

Mìstská èást Praha 6 (MÈ Praha 6) nepožaduje, aby zámìr byl posuzován podle
zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, ve znìní

pozdìjších pøedpisù.
MÈ Praha 6 upozoròuje na skuteènost, že pøedložený zámìr není navržen
v souladu s èi. 10 vyhlášky è. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích
na výstavbu v hl. m. Praze a se zásadami pro øešení parkování na území MÈ
Praha 6. Podle tìchto zásad je nutno pøednostnì umís•ovat zaøízení pro dopravu
v klidu jako souèást stavby. V pøedloženém øešení není dle MÈ Praha 6 zásadní
dùvod umís•ovat parkovací a odstavná stání mimo novì postavený objekt. MÈ
Prah 6 proto požaduje, aby v dokumentaci pro územní øízení byla provìøena
rrložnost umístìní èásti parkovací kapacity do objektu.
S umístìním zámìru do funkèní plochy SK (skladování a distribuce) MÈ Praha 6
souhlasí, pøestože jsou stavby pro administrativu v této funkèní ploše pouze

výjimeènì pøípustné.
MÈ Praha 6 v následujícím stupni projektové dokumentace požaduje:

- pøedložit návrh sadových úprav, pøièemž nedojde ke zmenšení ploch
rostlého terénu a pro výsadbu použít kvalitní vzrostlé døeviny,

- po dobu stavby organizaènì zabezpeèit využívání veškerých stavebních

strojù výhradnì v denní dobì,
- dbát na øádné oèištìní stavebních mechanizmù pøed výjezdem na veøejné

komunikace,
- pøi stavebních èinnostech postupovat v rámci obecné platnosti zákona è.

114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny a v souladu s ÈSN DIN 18920
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(ochrana stromù, porostù a ploch urèených pro vegetaci pøi stavebních

èinnostech),
pøi likvidaci odpadù postupovat v souladu se zákonem è. 185/2001 Sb.,o

odpadech,
v rámci žádosti o kolaudaci stavby pøedložit specifikaci druhù a množství
odpadù vzniklých v procesu výstavby a doložit zpùsob jejich zneškodnìní,
na zpevnìných nezastavìných plochách použít zámkovou dlažbu, z dùvodu
zlepšení retenèní schopnosti lokality,
vytápìní administrativní budovy øešit osazením nízkoemisních kotlù o
emisní vydatnosti max. 40% emisního limitu.

Hygienická stanice hl. m. Prahy, poboèka Praha - severozápad ve svém

vyjádøení konstatuje, že z výsledkù pøedložené hlukové studie vyplynulo splnìní
požadavkù naøízení vlády è. 502/2000 Sb., o ochranì zdraví pøed nepøíznivými
úèinky hluku a vibrací, ve znìní naøízení vlády è. 88/2004 Sb. a lze tedy se
zámìrem stavby souhlasit.

Odbor životního prostøedí MHMP (OZP MHMP) nemá z hlediska ochrany
zemìdìlského pùdního fondu, z hlediska lesního hospodáøství, z hlediska
myslivosti, z hlediska nakládání s odpady a z hlediska ochrany vod pøipomínek.
Z hlediska ochrany ovzduší OZP MHMP konstatuje, že navrhovaný zámìr bude
mít malý vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitì, která se také vyznaèuje
podlimitními hodnotami ukazatelù zneèištìní ovzduší. Dle orgánu ochrany ovzduší
je poèet parkovacích stání navržen v souladu s vyhláškou è. 26/1999 Sb., o
obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze.
Z hlediska zájmù chránìných zákonem o ochranì ovzduší považuje orgán
ochrany ovzduší provedené hodnocení za dostateèné a nepožaduje pokraèování
procesu podle zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí.
Otázky, které se zámìrem jako takovým souvisejí, mohou být úspìšnì øešeny
v rámci pøípravy projektové dokumentace a povolovacích øízení.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny OZP MHMP v rámci pøípravy dalšího stupnì
projektové dokumentace požaduje, aby parkovací plochy byly doplnìny vhodnou
zelení, zejména stromy. Øešením mùže být umístìní stromù v ploše parkovištì
tak, aby na každé 4-5 parkovací stání pøipadal 1 strom.
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Závìr:

Zámìr "Westpoint Distribution Park Ruzynì, administrativní budova Jih,
Praha 6 - Ruzynì" naplòuje dikci bodu 10.6 kategorie II, pøílohy è. 1 zákona è.
100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, ve znìní zákona è. 93/2004
Sb. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem
bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základì zjiš•ovacího øízení provedeného podle § 7 citovaného zákona
dospìl pøíslušný orgán k závìru, že zámìr

Westpoint Distribution Park Ruzynì, administrativní budova Jih,
Praha 6 - Ruzynì

nebude posuzován

podle citovaného zákona a v navazujících øízeních je nezbytné zohlednit výše
uvedené pøipomínky a dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì
kompenzaci nepøíznivých vlivù navržená v oznámení.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní
správy, ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

)

Pøílohy: vyjádøení hlavního mìsta Prahy
vyjádøení mìstské èásti Praha 6
vyjádøení Hygienické stanice hl. m. Prahy - poboèka Praha - severozápad
vyjádøení odboru životního prostøedí MHMP
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