HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDI

Váš dopis zn.

È.j.
MHMP-165736/2004/0lPNI/EIN117-2Nè

Vyøizuje/linka
Mgr. Vèislaková / 4490

Datum
3.5.2005

ZÁVÌR ZJIŠ•OVACíHO ØíZENí
podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedía o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí),ve znìní zákona è. 93/2004Sb.
Identifikaèní údaie:
Název: Skladový areál Hostivaø,Praha 15
Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 10.6, kategorie II, pøílohaÈ. 1
Skladové nebo obchodní komplexy vèetnì nákupních støedisek o celkové výmìøe
nad 3 000 m2 zastavìné plochy; parkovištì nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v souètu pro celou stavbu.

Charakter zámìru: Zámìrem projektu je vybudovat moderní skladový areál pro
støednì velké nájemce využívající kamionovou dopravu. Výstavba bude rozdìlena do
3 staveb. Celkovì se navrhuje jedna hala v 1. stavbì a 8 hal ve 3. stavbì, dále bude
pro skladování využit i rekonstruovaný stávající objekt monobloku. Navrhované
skladové haly budou univerzálními halami pouze pro skladování zboží v regálech.
V navrhovaných halách smí být skladovány pouze materiály a látky, které jsou bez
nebezpeèných vlastností (pro tento druh skladovaného zboží lze využít skladové
prostory ve stávajícím monobloku, jehož budova byla navržena jako provozní objekt
pro výrobu a skladování barev a øízenítéto výroby). Hlavní budova stávajícího areálu
(monoblok) zùstane zachována a bude doplnìna skladovými objekty. Vareálu se
poèítá i s možností využívání železnièní dopravy, stávající vleèka bude pouze
zmenšena na jednu kolej.
Kapacita (rozsah) zámìru:
Areál celkem (1. - 3. stavba):
Celková plocha øešenéhoúzemí
Celková zastavìná plocha (hlavní budova + nové objekty)
Sídlo:

Mariánské
.
.

námìstí

2, 11001

Praha

Pracovištì: Rásnovka8, 110 15 Praha1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

67 702 m2
28 434 m2
tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 074

Celková plocha zpevnìných ploch (komunikace + parkovištì)
Celková plocha zelenì
Poèet parkovacích stání

Umístìní:

Zahájení stavby:
Ukonèení stavby:

Oznamovatel:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

25 634 m2
13634 m2
331

Praha
Praha
Praha 15
Hostivaø

1. stavba

2. stavba

2005
2006

2004
2005

3. stavba
2005
2008

Èeská typografie, a.s.
Na Poøíèí 30/1048
11 O 00 Praha 1

Zpracovatel oznámení: Ing. Richard Kuk
(osvìdèení o odborné zpùsobilosti MŽP ÈR
è.j. 15700/4161/0EP/92 ze dne 19. 1. 1993)

Souhrnné vvpoøádánípøipomínek:
Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:
. hlavní mìsto Praha
. mìstská èást Praha 15
. mìstská èást Praha - Štìrboholy
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
. Èeská inspekce životního prostøedí
. odbor životního prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy.
V jednotlivých vyjádøeních byly uplatnìny následující pøipomínky a podmínky
k realizaci stavby:
Hlavní mìsto Praha po podrobném seznámení s oznámením konstatuje, že má
k zámìru øadu pøipomínek, které je nutno respektovat. Požaduje doložit podrobný
návrh sadových úprav, specifikovat konkrétní druhy a množství jednotlivých druhù
odpadù, vyøešit pøipomínky z hlediska ochrany ovzduší a dopravního hlediska, zvážit
funkèní využití areálu ve vztahu k výhodné vazbì na vleèkový systém malešickohostivaøské oblasti. Pokud budou pøipomínky uvedené v tomto vyjádøení vyøešeny
v následujících fázích projektové pøípravy, hl.m.Praha netrvá na dalším posuzování
podle zákona è. 100/2001 Sb.
. Z hlediska urbanistické koncepce konstatuje, že navržený zámìr se dle
platného územního plánu hl.m.Prahy (ÚPn HMP) nachází ve funkèní ploše VP
- prùmyslová výroba, pro kterou není vyhláškou k ÚPn HMP stanovena míra
využití území. Realizace výše uvedeného zámìru je v zásadì možná.
. Z akustického hlediska konstatuje, že hlukové posouzení stávající situace a
budoucího stavu je provedeno dostateèným zpùsobem a nemá k nìmu další
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pøipomínky. Doporuèuje však u hluku ze stavební èinnosti uvádìt vlastní
výpoèet a ne pouze vypoètené hodnoty bez vlastního výpoètu nebo odkazu,
jakým zpùsobem byly tyto hodnoty vypoèteny a jaké byly vstupní údaje (délka
provozu jednotlivých zdrojù v rámci 14 hodin a po jednotlivých etapách

.

.

.
.

výstavby).
Z hlediska ochrany ovzduší uvádí, že celková imisní situace je uvedena
konstatováním, že uvedené koncentrace škodlivin v ovzduší lze "oèekáva•'.
Není zøejmé, jaké metody byly použity pro stanovení tìchto prùmìrných
roèních koncentraci. Krátkodobé maximální hodnoty koncentrací škodlivin
nejsou uvedeny. Rozptylová studie vypoèítává pøíspìvky emisí z provozu
skladového areálu k celkové imisní situaci pomocí metodiky SYMOS.
Vzhledem k tomu, že není uvedeno, jakou metodikou byly stanoveny hodnoty
pozadí, jejichž odhad se pohybuje tìsnì pod stanovenými limity podle zákona
è. 86/2004 Sb., nelze souhlasit s tvrzením, že provoz skladového areálu
nepovede k pøekraèování imisních limitù ani v souètu s pozadím. Studie
konstatuje, že pøedpokládané pøírùstky emisí škodlivin do ovzduší související
s dopravou do objektu a parkováním nezpùsobují v území žádné významné
zmìny v pøíspìvcích k imisní zátìži. Nejbližší obytná zástavba se nachází ve
vzdálenosti cca 150 m a je odstínìna dalšími stávajícími sklady. Analýza rizika
koncentrací vyhodnocených škodlivin na zdraví obyvatel ukázala, že
pøíspìvek emisí z vyvolané automobilové dopravy skladového areálu je
nepatrný a nevýznamný, a proto lze závìry studie akceptovat.
Z hlediska mìstské zelenì konstatuje, že pøedložený zámìr je situován podle
platného ÚPn HMP do funkèní plochy VP - prùmyslová výroba, pro kterou
není vyhláškou k ÚPn stanovena míra využití území, tedy ani koeficient
zelenì. Pøi pøedbìžném projednávání zámìru bylo požadováno splnìní
koeficientu zelenì ve výši 22 %. Z pøiloženého výpoètu je patrné, že
požadovaný koeficient zelenì byl splnìn. Upozoròuje však na drobný rozpor
v textové èásti pøedloženého oznámení na stranì 74, kde je vypoèten podíl
zelenì v areálu na 23,8 %, kdežto na stranì 81 je uveden podíl zelenì 20,1
%. V souèasné dobì je vìtší èást areálu zcela bez vegetace, výjimkou jsou
malé zdevastované plochy sadových úprav s velmi omezeným sortimentem.
Oznámení však postrádá vyhodnocení, zda se v dané lokalitì nacházejí
perspektivní døeviny, které by bylo možné v rámci areálu zachovat, èi zda
bude veškerá stávající zeleò zlikvidována. Ke schematickému návrhu
rozvržení nových stromù a popínavé zelenì nemá pøipomínky. Podrobný
návrh sadových úprav bude doložen v dalším stupni projektové pøípravy.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny bez pøipomínek. Areál se nachází
v prùmyslové zónì mimo území s dochovanými pøírodnì - krajináøskými
hodnotami. Dotèená plocha je, s výjimkou nìkolika málo ménì kvalitních
døevin, bez vegetace.
Z hlediska hospodaøení s odpady konstatuje, že dle zpracovatele
pøedloženého oznámení bude s odpady nakládáno v souladu s platnou
legislativou. Specifikace konkrétních druhù a množství jednotlivých druhù
odpadù bude upøesnìna v další fázi projektové pøípravy. V rámci
pøedkládaného oznámení byla pozornost vìnována také pøípadné kontaminaci
zájmového území. Pøi zemních pracích bude prùbìžnì ovìøována možná
kontaminace materiálu. Pøi provozu areálu bude produkován pøedevším
smìsný komunální odpad a odpad z balicích materiálù. Tento odpad bude
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separován a odvážen specializovanoufirmou k druhotnémuvyužití nebo

.

k likvidaci.
Z dopravního hlediska má k pøedloženémuzámìru následující pøipomínky:
S poukazem na rozsah a pøedpokládanou skladbu zdrojové a cílové dopravy
bude tøeba doložit dopravnì-inženýrské posouzení provoznì rizikových
úrovòových køižovatek v rámci MÚK Štìrboholská radiála - Prùmyslová Èernokostelecká, Prùmyslová - Rabakovská, pøípadnì dalších provoznì
problémových míst mezi touto køižovatkoua pøedmìtným areálem.
V úseku Rabakovská - areál doporuèuje vylouèit tìžkou nákladní dopravu
z ulice Štìrboholská.
Vzhledem k tomu, že pøedpokládaný rozsah zdrojové a cílové tìžké nákladní
dopravy je i po redukci rozsahu areálu znaèný, je tøeba uvést, na základì
jakých pøedpokladù byl v oznámení i v dokumentaci pro územní øízení (OÚR)
k pøedmìtné stavbì odvozen uvedený rozsah zdrojové a cílové dopravy.
S ohledem na stávající kritickou situaci v komunikaèní síti hl.m.Prahy je zcela
nežádoucí, aby navrhovaný areál byl urèen pro potøeby oblasti pøesahující
území hlavního mìsta. Funkèní využití areálu je nezbytné ve vìtší míøe
orientovat na železnièní dopravu vzhledem k tomu, že areál má výhodnou
vazbu na vleèkový systém malešicko-hostivaøskéoblasti.
Technické øešení areálu nelze na základì do ložených grafických pøíloh
dostateènì posoudit. Je tøebajednoznaènì graficky vymezit uvedené zkrácení
a redukci vleèkového kolejištì a vyhodnotit možnosti využití zbývající èásti
vleèky v rámci areálu. Konstatování, že k zásobování areálu postaèí jedna
vleèková kolej, není prùkazné pro situaci, kdy v budoucnu mùže dojít k vìtší
snaze o využití ekologické dopravy.
V pøedloženém oznámení je uvedeno, že nároky na dopravu v klidu jsou
øešeny v souladu s platnou vyhláškou hl.m.Prahy è. 26/1999 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze. Navržené kapacity
parkovacích stání je tøeba doložit bilanèním výpoètem dopravy v klidu podle
uvedené vyhlášky.
Z hlediska odkanalizování a vodních tokù uvádí, že pøi realizaci stavby je
nutno respektovat a provést ochranná opatøení uvedená voddílu O.IV.
Nenarušení funkce stávajících vedení technického vybavení vedených
v dotèeném území musí být prokázáno v dokumentaci stavby pøedkládané
stavebnímu úøadu k provedení územního øízení. Oznámení je z hlediska
odkanalizování zpracováno v souladu s požadavky poøizovatele generelu
odvodnìní hl.m.Prahy.

Mìstská

èást Praha 15 konstatuje, že nepožaduje posuzování zámìru podle

zákona è. 100/2001 Sb., ale navrhuje zapracovat do následující dokumentacetyto
oblasti:

Pro založení sadových úprav doporuèuje zvážit výsadbu ve zpevnìných
plochách na parkovišti. Pro budoucí rùst a vývoj stromù OŽP MÈ Praha 15
požaduje jejich výsadbu v rostlém terénu. V parkovištích je požadována
minimální šíøka zeleného pásu 2,5 - 3 m. Z tohoto pohledu je návrh zelenì
pro další stupeò øízenípotøeba pøepracovat.
Vzhledem k riziku úniku olejù nebo ropných pohonných látek ze
zaparkovaných automobilù je tøeba uèinit taková opatøení, která by zabránila
uniknutí tìchto látek do veøejné kanalizace. Základní prevencí je vedení
kanalizace z manipulaèních ploch pøesodluèovaèe ropných látek.
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Pøi realizaci vlastní stavby je tøeba uèinit taková opatøení, aby nedošlo
k únikùm a úkapùm ropných látek z pracovní techniky a následnì ke
kontaminaci podzemních vod.
Se skladováním látek, vyžadujících speciální bezpeènostní opatøení, lze
uvažovat pouze v objektu monobloku, který je pro skladování nebezpeèných
látek využíván.
Zklidnìní ulice Štìrboholská (úsek Rabakovská - areál) s vylouèením
provozu nákladních vozidel.
Realizace svìtelného signalizaèního zaøízení na køižovatce Rabakovská Prùmyslová - Ke Kablu.
Zøízení kapacitního vjezdu do areálu z ulice K Hrušovu.
Smìrování dopravy z areálu na místní komunikace I. tøídy a rychlostní
komunikace.
Požadavky na dopravu jsou prùbìžnì
projednávány s projektanty a
investorem uvažované stavby, MHMP-OD a Policií ÈR SHMP-DI.
Mìstská èást Praha - Štìrboholy
stanovisko.
Hygienická

stanice

hlavního

mìsta

vydává k pøedloženému zámìru souhlasné

Prahy

souhlasí

se zámìrem

za tìchto

podmínek:
- V projektové dokumentaci ke stavebnímu øízení musí být uvedeny všechny
stacionární zdroje hluku a provedeny výpoèty u hal B a E (jižní èást areálu),
které mohou ovlivnit chránìné venkovní prostory staveb v okolí areálu.
Hladina hluku z tìchto zdrojù nesmí pøekroèit hygienický limit, tj. 50 dB V LAeq
ve dne a 40 dB V LAeqV dobì noèní.
- Souèástí projektové dokumentace ke stavebnímu øízení musí být výpoèet
hladin akustického tlaku ze stavební èinnosti, který musí prokázat splnìní
hygienických limitù v chránìném venkovním prostoru staveb.
Èeská inspekce životního prostøedí v závìru svého vyjádøení konstatuje, že nemá
k pøedloženému zámìru podstatné pøipomínky, pouze dílèí doporuèení, která je
možno zohlednit pøi další pøípravì akce. K pøedloženému oznámení uvádí
následující:
. Z hlediska ochrany vod považuje za nutné v dokumentaci øešit i další vývoj
v oblasti stávajícího závodu, jehož výroba bude ukonèena v prùbìhu výstavby.
V této oblasti jsou soustøedìny hlavní ekologické problémy, týkající se
zneèištìní nesaturované zóny v oblasti centrálního úložištì kapalin, je tøeba
øešit i otázky technického stavu deš•ové kanalizace ve spodní èásti areálu
(docházelo zde ke vnikání kontaminantù z nesaturované zóny do deš•ové
kanalizace a následnì do Štìrboholského potoka) a uvést zpùsob, jak bude
ukonèen provoz staré chemické kanalizace a èistírny odpadních vod. Dle
názoru ÈIŽP jsou vlivy na životní prostøedí v novì uvažovaném skladovém
areálu a stávajícím závodì tak úzce propojeny, že by mìly být v dokumentaci
EIA tyto skuteènosti zmínìny a výstavba nového areálu by mìla být
podmínìna i øešením ekologických problémù ve druhé èásti areálu. K novì
øešenému areálu nemá jiné závažné pøipomínky.
. Z hlediska odpadového hospodáøství uvádí, že nakládání s odpady je
v oznámení øešeno v souladu s platnou legislativou, pøièemž v konkrétních
vìcech se oznámení odkazuje na dikci zákona è. 185/2001 Sb., v platném
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znìní, tedy na zákon è. 188/2004 Sb., o odpadech. V této novele se uvádí, že
zákon se nevztahuje na vytìžené zeminy a hlušiny vyhovující limitùm
zneèištìní, pro jejich využití, mimo jiné k terénním úpravám. Tyto limity budou
však stanoveny až spoleènou vyhláškou Ministerstva životního prostøedí a
Ministerstva zdravotnictví. Do doby, než bude vydána tato vyhláška, se na
základì
stanoviska MŽP k této problematice
postupuje pøi nakládání
s odpadovými výkopovými zeminami a hlušinami tak jako dosud. To znamená,
že pøi použití tìchto odpadù na terénní úpravy se jedná o využívání odpadù.
Místa, kde jsou takovéto odpady využívány, jsou zaøízením podle § 14 odst. 2
zákona.
Dále upozoròuje na povinnost danou § 12 odst. 4 zákona o odpadech, kde se
praví, že každý je povinen zjistit, zda osoba, které pøedává odpady, je k jejich
pøevzetí podle tohoto zákona oprávnìná.
V pøípadì, že se tato osoba
oprávnìním
Odbor

životního

neprokáže, nesmí jí být odpad pøedán.
prostøedí

MHMP ve vyjádøení k oznámení zámìru

uplatnil tyto

pøipomínky:
. Z hlediska nakládání s odpady nemá žádné podstatné pøipomínky.
. Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že v rozptylové studii je uvedeno, že
bylo pøi hodnocení rozhodnuto pracovat se stávajícím stavem, nikoli se
stavem, na který byl areál Bal kolaudován. Pøitom je rovnìž uvedeno, že
"pùvodní dopravní intenzity byly mnohem vìtší, než jsou stávající". To
odpovídá realitì, v areálu skuteènì došlo k výraznému útlumu èinností.
Pokud však má být areál pøemìnìn na skladovou èinnost, bude to znamenat
jeho opìtovný rozvoj, doprovázený vysokým nárùstem dopravy. Skladová
èinnost bezpochyby vyvolává vyšší dopravní nároky v porovnání s pùvodní
èinností v areálu - výrobou barev. lze proto s vysokou pravdìpodobností
oèekávat, že pøestavba areálu bude doprovázena nárùstem dopravy nejen na
pùvodní hodnoty (oznaèené jako mnohem vìtší než souèasné), ale na
hodnoty ještì vyšší. Pøitom se bude jednat o dopravu zejména kamionovou
v kombinaci s lehèími nákladními automobily.
Z uvedených dùvodù nelze provedené hodnocení vlivu provozu navrhované
stavby považovat za dostateèné. Pakliže již na samém poèátku hodnocení
byly použity nereálné vstupní hodnoty, veškeré takto provedené propoèty jsou
poznamenány touto skuteèností, a nelze je tedy považovat za objektivní
hodnocení. Totéž platí i o posouzení vlivu na obyvatelstvo, které vychází ze
zde diskutovaného vyhodnocení vlivu na ovzduší.
Z hlediska ochrany ovzduší není možné, aby se zejména vyvolaná nákladní
doprava odehrávala po ulicích Štìrboholská a K Pérovnì, které jsou obytnou
oblastí s rodinnými domy.
lze považovat za témìø jisté, že pokud by tomu tak bylo, byly by v oblasti
bytové zástavby pøekraèovány platné imisní limity, a to zejména po propojení
ulice Rabakovská s MO.
Orgán ochany ovzduší proto nesouhlasí s navrženým øešením dopravní
obsluhy areálu a požaduje eliminaci obslužné dopravy (zejména nákladní)
z ulice K Pérovnì. Obsluhu je nutno pøesunout severním smìrem na nové
napojení do ulice K Hrušovu, pøípadnì realizovat pøímé napojení areálu na
ulici Prùmyslovou. Z hlediska ochrany ovzduší by vhodným øešením bylo i
posílení dopravní obsluhy areálu po železnici. Podle pøedloženého návrhu
však má být stávající rozsah vleèky redukován.
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Hodnocení vlivu stavby na kvalitu ovzduší bylo provedeno dostateènì
podrobnì, avšak s použitím vstupù, ke kterým má orgán ochrany ovzduší
závažné výhrady, jak je uvedeno výše. Pokud by øešení dopravní obsluhy
areálu bylo modifikováno podle v pøedchozím textu uvedených pøipomínek,
nepovažuje orgán ochrany ovzduší za nutné komplexní posouzení projektu
v dalších stupních procesu EIA.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny konstatuje, že pøedložené oznámení se
v dostateèné míøezabývá problematikou chránìnou podle zákona È. 114/1992
Sb., o ochranì pøírody a krajiny, v platném znìní. V oznámení je doložen
výpoèet koeficientu zelenì dle Metodického pokynu k Územnímu plánu SÚ
HMP (úplné znìní ke dni 1.11.2002) KZ=0,23, celková bilance ploch vychází plochy zastavìné (hlavní budova+nové objekty) 42 %, komunikace a
parkování 37,9 %, celková plocha zelenì 20,1 %. Vzhledem k charakteru
stavebního zámìru toto množství zelenì považuje za dostateèné. Z hlediska
zájmù chránìných zákonem o ochranì pøírody a krajiny nepožaduje
pokraèovat v procesu EIA.
Z hlediska ochrany vod konstatuje, že z oznámení není zøejmé rozložení
atmogeochemických a mapovacích sond ve vztahu k novì pro deš•ové vody
propustným povrchùm. U lokalit, které jsou v souèasnosti pro vody
nepropustné a budou zmìnìny na zatravnìné plochy, by mohlo v budoucnu
docházet, jsou-Ii kontaminovány, k vyplavování polutantù zasáknutými
srážkovými vodami do podzemních vod. V oznámení je uvedeno, že odtìžená
zemina ze zemních prací bude podrobena analýze obsahu NEL ve výluhu a
dle výsledkù bude se zeminou nakládáno v souladu s platnou legislativou.
Z tohoto tvrzení pøímonevyplývá provedení analýz vzorkù pùdy z lokalit, které
budou zmìnìny z nepropustných na propustné pro deš•ové vody. Požaduje
provést analýzy vzorkù zemin z tìchto ploch a v pøípadì kontaminace zemin
závadnými látkami, zejména NEL, požaduje jejich odtìžení a likvidaci.
V souvislosti s budoucím provozem skladových hal upozoròuje, že ten, kdo
nakládá se závadnými látkami je povinen vypracovat plán opatøení pro pøípad
havárie (havarijní plán), ve smyslu ust. § 39 odst. 2 písmo a) zákona è.
254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní
pozdìjších zmìn a doplòkù, který pøedloží ke schválení odboru životního
prostøedí Magistrátu hl.m.Prahy.
Další podrobování zámìru procesu EIA nepožaduje.~

Pøíslušný úøad prostudoval pøedložené oznámení a obdržená vyjádøení a na
základì pøipomínek uplatnìných ve vyjádøeních požádal oznamovatele, aby ve
spolupráci se zpracovatelem oznámení dodal doplòující informace ještì pøed
vydáním závìru zjiš•ovacího øízení.
Vyžádané doplòující informace se týkaly zejména následujících pøipomínek:
Pøipomínka OZP MHMP z hlediska ochranv

ovzduší týkaiígí §~ elimin§c~

areálu na ulici Prùmvslová:
Dne 20.4.2005 se konalo jednání na OZP MHMP za pøítomnosti zástupcù orgánu
ochrany ovzduší, zástupcù investora, projektanta a zpracovatele oznámení. Na tomto
jednání bylo zástupcem investora sdìleno, že s pøímým napojením areálu na ulici
Prùmyslová (aè by tato varianta byla i pro investora nejvýhodnìjší) nesouhlasil odbor
dopravy MHMP, a tudíž muselo být od tohoto pøímého vjezdu upuštìno. Na výše
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zmínìném jednání bylo dále dohodnuto, že orgán ochrany ovzduší bude požadovat
nikoliv úplné vylouèení nákladní dopravy z ulice K Pérovnì, ale pouze úpravu
organizace dopravy tak, aby nebyla vìtšina nákladní dopravy vedena ulicí K Pérovnì
a aby byl zkapacitnìn severní vjezd z ulice K Hrušovu. Na základì výsledkù tohoto
jednání zaslal investor pøíslušnému úøadu prohlášení o úpravì organizace obslužné
dopravy pro navrhovaný skladový areál (ze dne 27.4.2005): "V oznámení zámìru
bylo posouzení provedeno pøi rozdìlení obslužné dopravy areálu v pomìru severní
vjezd I jižní vjezd cca 33 % I 67 %. Snahou novì navrhovaného øešení je vést
maximální množství obslužné dopravy areálu severním vjezdem (z ulice K Hrušovu),
aby došlo k minimalizaci dopravy vedené ulicí K Pérovnì. Vzhledem k technickým
možnostem areálu a pøíjezdových komunikací lze oèekávat snížení pomìru využití
obou vjezdù do pomìru až cca 50 % I 50 %. Tento návrh bude zapracován do
projektu pro rozhodnutí o umístìní stavby a následnì do dalších stupòù projektové
pøípravy. Definitivnì bude zakotven v provozním øádu navrhovaného skladového
areálu". Orgán ochrany ovzduší s navrženou úpravou organizace obslužné dopravy
souhlasí.
Pøipomínka ÈIŽP z hlediska ochrany vod týkající se technického stavu deš•ové
kanalizace:
Stávající deš•ová kanalizace, která je vedena severním smìrem pøes stále ještì
provozovanou èást areálu, bude využita i pro odvádìní deš•ových vod
z navrhovaného skladového areálu. V rámci napojení novì budované èásti areálu je
plánovaná i prohlídka technického stavu této kanalizace s pøípadnou opravou
kanalizace v nezbytném rozsahu. Tím by mìla být možnost kontaminace deš•ových
vod v této kanalizaci z prostoru závodu eliminována. Problematika likvidace dnes
ještì provozované èásti areálu bude øešenav samostatném správním øízení.V rámci
tìchto demolic budou opìt realizovány sanaèní práce s ovìøením stupnì
kontaminace zemin a podzemních vod a provedeny pøípadné dekontaminace.
Souèástí bude i návrh demolic stávající chemické kanalizace a èistírny vèetnì návrhu
opatøení pro zajištìní dodržení zákonných limitù. Protože v souèasné dobì není
znám ani postup rušení jednotlivých èástí provozovaného areálu ani èasové
horizonty nebylo možno tento proces zapracovat do postupu prací navrhovaného
skladového areálu. Z pohledu dopadù na životní prostøedí lze dodržení
požadovaných limitù pøi demolici této èásti závodu zajistit v povolovacím øízení bez
vazeb na výstavbu a provoz navrhovaného skladového areálu.
I

Pøipomínkyhl.m.Prahy týkající se problematiky zelenì:
Na stranì 74 oznámení je uveden výpoèet koeficientu zelenì dle platné metodiky pro
tento výpoèet a koeficient zelenì vychází 23,8 %. Do výpoètu tohoto koeficientu jsou
zapoèteny i nìkteré stromy a popínavá zeleò. Na stranì 81 v tabulce Celková bilance
ploch posuzovaného areálu je uvedena celková plocha zelenì na rostlém terénu a
její podíl na celé ploše areálu. Pøistávající metodice stanovení koeficientu zelenì by
tato èísla mohla být stejná pouze za pøedpokladu, že do koeficientu zelenì je
zapoèítávána pouze zeleò na rostlém terénu plošnì, bez zapoèítání stromù, ostatní
zelenì atd.
V rámci hodnocení areálu nebyly oznaèeny žádné døeviny, které by bylo velmi
žádoucí zachovat. Dispozièní návrh areálu likviduje prakticky všechny stávající
døeviny. V úvahu pøichází pouze možnost zachování nìkterých døevin v místì
stávajícího a budoucího vjezdu z ul. Štìrboholská, což bude provìøeno pøi
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podrobném návrhu sadových úprav v následujícím stupni PO, který je nutno
projednat s OŽP MG Praha 15.

Pøipomínkvhl.m.Prahv tvkaiící se problematikv dopravy:

,

Dopravnì inženýrské posouzení okolních køižovatek bylo v rámci projektu DUR
provedeno a do projektu zapracováno, v oznámení jsou uvedeny pouze závìry
tohoto posouzení. Nákladní doprava bude z ulice Štìrboholská v úseku Rabakovská
- areál vylouèena navrženými stavebními opatøenímiv ulici Štìrboholská.
Skladový areál je koncipován na pøíjezd kamionù se zbožím a jeho rozvoz
nákladními a osobními auty do prodejen, není navržen a ani není pøedpoklad, že by
byl využíván jako pøekladištì sloužící i pro potøebyoblasti pøesahující hranice Prahy.
Omezení rozsahu vleèky na jednu kolej navrhl investor na základì provedených
rozborù zásobování skladového areálu a jeho kapacit. Pro posouzení vlivu stavby na
životní prostøedí bylo ale uvažováno s kritickou variantou, že všechna vyvolaná
doprava je øešena auty, z tohoto pøedpokladu vycházel rozsah zdrojové a cílové
dopravy, kterou definitivnì stanovil ÚDI na základì pøedaných rozborù a dispozic
areálu.
Pøíslušný úøad v rámci zjiš•ovacího øízení dospìl k závìru, že pøipomínky
uplatnìné v jednotlivých vyjádøeníchjsou øešitelnév navazujících øízeních.
Závìr:
Zámìr "Skladový areál Hostivaø, Praha 15" naplòuje dikci bodu 10.6, kategorie II,
pøílohyè. 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 provedeného zjiš•ovacího øízenídospìl pøíslušný úøad k závìru, že
zámìr

"Skladový areál Hostivaø,Praha 15"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeních dodržet opatøení
k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržená
v oznámení zámìru a zohlednit pøipomínky uvedené v jednotlivých vyjádøeních,
zejména:
- Upravit organizaci obslužné dopravy areálu tak, aby nákladní doprava byla
v maximální míøevedena severním vjezdem z ulice K Hrušovu.
- Doložit bilanèní výpoèet dopravy v klidu podle vyhlášky è. 26/1999 Sb., o
obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze.
- Doložit dopravnì-inženýrské posouzení provoznì rizikových úrovòových
køižovatek v rámci MÚK Štìrboholská
radiála - Prùmyslová Èernokostelecká, Prùmyslová - Rabakovská.
- V maximální možné míøevyužívat dopravu po železnici.
- Zpracovat podrobný návrh sadových úprava tento návrh konzultovat s MÈ
Praha 15.
- Dopracovat hlukovou studii dle požadavkù Hygienické stanice hl.m.Prahy.
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Provést analýzy vzorkù zemin z ploch, které budou zmìnìny z nepropustných
na propustné pro deš•ové vody a v pøípadì kontaminace zemin závadnými
látkami zajistit jejich odtìžení a likvidaci.
Zabývat se dalšími pøipomínkami obsaženými v obdržených vyjádøeních
k oznámení.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.
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Pøílohy:

vyjádøení hlavního mìsta Prahy
vyjádøení mìstské èásti Praha 15
vyjádøení mìstské èásti Praha - Štìrboholy
vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy
vyjádøení Èeské inspekce životního prostøedí
vyjádøení odboru životního prostøedíMHMP

