
HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY

ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDi

Vyøizuje/ linka Datum
Ing. Beranová/4443 17.5.2005

Váš dopis zn. È.j.
M H M P-O25176/2005/0ZPNI/E 1A/123-2/Be

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

è.93/2004 Sb.

Identifikaèní údaje:

Název: Centrum Nové Háje, Praha 11

Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 10.6, kategorie II, pøíloha è. 1
Prùmyslové zóny a obchodní zóny vèetnì nákupních støedisek o celkové výmìøe
nad 3 000 m2 zastavìné plochy; areály parkoviš• nebo garáží se zastavìnou plochou
nad 1 000 m2,

Charakter zámìru: Pøedmìtem oznámení je novostavba administrativnì-
obchodního objektu o tøech nadzemních a tøech podzemních podlažích.
V nadzemních podlažích zámìr pøedpokládá vybudování kanceláøských ploch,
menších a støedních komerèních jednotek, zahrnujících obchody se spotøebním
zbožím, gastronomické provozy, služby apod. Ve tøech podzemních podlažích
objektu je navržena hromadná garáž s kapacitou 282 parkovacích stání. Vytápìní
objektu bude zajištìno ze soustavy centrálního zásobování teplem, pøedpokládá se
pouze malá spotøeba zemního plynu pro vaøení v restauracích.

m2Kapacita (rozsah) zámìru: Celková plocha dotèeného území je 5997
Zastavìná plocha èiní 3458 m2, koeficient zelenì je 0,116.
Celkový poèet parkovacích stání je 282.

kraj: Praha
obec: Praha
mìstská èást: Praha 11
katastrální území: Háje

Umístìní:

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha I
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 074
"



Zahájení stavby: 8/2005

Ukonèení stavby: 12/2006

Oznamovatel: Ré Property, a.s.
V Jámì 12/639
11000 Praha 1
IÈ: 26782464

oprávnìný zástupce oznamovatele:
Ing. Martin Král

Souhrnné vypoøádání pøipomínek:

Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:
. Hlavní mìsto Praha
. Mìstská èást Praha 11
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - jih
. Odbor životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
. Èeská inspekce životního prostøedí
. OS Hezké Jižní Mìsto
. paní Soukupová
. pan Maier

Jednotlivá vyjádøení obsahují následující pøipomínky:

Hlavní mìsto Praha z hlediska urbanistické koncepce konstatuje, že objekt svým
charakterem nepøispívá k regeneraci sídlištì, není koordinován se sousedními
zámìry na výstavbu prodejen Albert a lidi. Tyto soliterní objekty podtrhují sídlištní
zpùsob zástavby a pùvodní regeneraèní snaha o vytvoøení mìstské obchodní ulice
není tak naplòována. Stávající propojení stanice metra Háje s obytným územím jižnì
od Opatovské ul. se doporuèuje nahradit vhodnìjším øešením s využitím
navrhovaného objektu.
Z akustického hlediska se konstatuje, že realizací zámìru dojde v dùsledku vyvolané
automobilové dopravy k vìtšímu zatížení místních obsluž. komunikací a ke zhoršení
celkové hlukové situace v blízkosti stávajících obytných domù. Toto je tøeba øešit
s pøíslušnou hygienickou stanicí.
Z hlediska ochrany ovzduší se doporuèuje vzhledem k dostupnosti dopravy, ke
stávajícímu stavu kvality ovzduší a blízkosti obytné zóny snížit poèet parkovacích
míst.
Z dopravního hlediska se upozoròuje, že navržený poèet parkovacích stání není
doložen výpoètem dle platné vyhlášky hl. m. Prahy è. 26/1999 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. Aby bylo možné stanovený
rozsah zdrojové a cílové dopravy ovìøit, je tøeba v tabulce B.1. (Funkèní využití
objektu) rozlišit komerèní plochy urèené pro kanceláøe od ploch urèených pro
obchodní funkce. V kap. B.II.7 (Nároky na dopravu) se postrádají údaje o zatížení
pøilehlých komunikací. Upozoròuje se, že pro potøeby hodnocení vlivù staveb na
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životní prostøedí je tøeba u vybrané komunikaèní sítì (ul. Opatovské) vycházet
z oficiálních aktuálních hodnot zatížení, které pro všechny posuzované èasové
horizonty poskytuje Ústav dopravního inženýrství (ÚOI) nebo SÚRM MHMP.
Závìrem hl. m. Praha konstatuje, že za podmínky, že uvedené pøipomínky budou
vyøešeny v následujících fázích projektové pøípravy, hlavní mìsto Praha nepožaduje
další posuzování podle zákona è. 100/2001 Sb.

Mìstská èást Praha 11 zaslala pøijaté usnesení Rady MÈ Praha 11
è. 0009/1/R/2005 k úpravì ÚPn è. U 0301. RMÈ souhlasí se zmìnou koeficientu
míry využití území z kódy "F" na kód "I" za podmínky, že nebude pøekroèena hrubá
podlažní plocha 8 396 m2 a souèástí stavby budou parkové úpravy navazujících
ploch, zejména pøed objektem Steinerova. Požaduje vyøešení všech pøipomínek
odboru dopravy a odboru životního prostøedí a vytvoøení námìstí východnì od

objektu.

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - jih konstatuje, že
akustická studie hodnotící vliv objektu na okolí vychází pouze z podkladù ÚDI, bez
mìøení hluku v dané lokalitì. Vypoètené navýšení o 2 dB(A) vlivem provozu areálu
se jeví jako podhodnocené. Upozoròuje, že jakýkoliv nárùst hluku z dopravy
vyvolané zámìrem nelze oznaèit jako "starou hlukovou zátìž". Dále se ve vyjádøení
uvádí, že vzhledem ke skuteènosti, že nejsou oznaèeny body, kde byl výpoèet
proveden, nelze akustickou studii øádnì vyhodnotit. Uvádí, že z pøedchozích studií
provedených na základì mìøení hluku v lokalitì (nástavba kotelny Tatarkova)
vyplývá dosažení limitní hodnoty pro stávající hlukové zatížení lokality z hlavní
komunikace, proto každý nárùst je již nepøípustný. Konstatuje, že variantní øešení,
které by vedlo veškerou dopravu pøímo z ul. Opatovské, nebylo pøedloženo.
Dále se ve vyjádøení uvádí, že v období výstavby dojde k pøekroèení hygienických
limitù hluku ze stavební èinnosti pøed obytnými domy v ul. Bajkonurská a Tatarkova a
že pøed zahájením stavební èinnosti musí být dokonèena realizace úèinných

protihlukových opatøení.
Závìrem se ve vyjádøení konstatuje, že z hlediska ochrany zdraví pøed hlukem a
vibracemi se jeví pøedložený návrh jako nevhodný, nebo• objekt je dopravnì
obsloužen pøes obytnou zástavbu, aèkoliv napø. øešení rozšíøením o odboèovací pruh
pøímo z Opatovské by mohly být obslouženy i další nové aktivity v území bez
zajíždìní do èistì obytného území.

Èeská inspekce životního prostøedí - Oblastní inspektorát Praha má nìkteré
formální pøipomínky a doporuèení z hlediska odpadového hospodáøství týkající se
realizaèní fáze.
ÈIŽP 01 Praha nepožaduje další hodnocení dle zákona.

Odbor životního prostøedí MHMP uplatòuje následující stanoviska dotèených

orgánù:
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu, lesù a lesního hospodáøství,
ochrany ovzduší a z hlediska myslivosti je vyjádøení bez pøipomínek.
Z hlediska nakládání s odpady má pøipomínky formálního rázu.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny se uvádí, že množství zelenì je i pøes splnìný
koeficient zelenì nedostateèné. Minimální množství zelenì je formálnì naplnìno, ale
ve zbytkových plochách a o funkènosti lze vážnì pochybovat. Dále se ve vyjádøení
pøipomíná, že ve stanovisku OŽP MHMP k "Návrhu územního plánu zóny Bulvár -

3



Regulace Jižního mìsta" OŽP MHMP obecnì nesouhlasil se snižováním KZ
vzhledem k velmi zahuštìné okolní obytné zástavbì, navrhovaný objekt neodpovídá
charakteru bulváru dle US. Dále požaduje upøesnìní, zda se jedná o biotop
ohrožených druhù, o kterých se v oznámení uvádí, že jejich výskyt nelze vylouèit.
Navržený objekt se považuje za pøedimenzovaný a zahuštìní zástavby za
nežádoucí. Považuje se za dùvodné pokraèovat v procesu EIA se zamìøením na
funkce zelenì v území.
Z hlediska ochrany vod vyjádøení upozoròuje na nìkteré skuteènosti vyplývající
z právních pøedpisù (napø. provìøení možnosti vsaku).

Obèanské sdružení Hezké Jižní Mìsto uvádí, že hlavním nedostatkem je
skuteènost, že není a nikdy nebyl posuzován komplexnì celý soubor staveb, který
má vzniknout v dané lokalitì. Vyslovuje názor, že hodnoty velièin ovlivòující ŽP
uvedené v oznámení jsou vytržené z celku a jako samostatné mají nulovou
vypovídací schopnost. Pøedpokládaný zámìr nepøinese do lokality nic pøínosného.
Do zatížené lokality pøidává zámìr další dopravní zátìž. Ve vyjádøení se uvádí, že
øešení pøíjezdu zákazníkù a zásobování do Centra Nové Háje bytovou výstavbou je
nekoncepèní a že dochází k nárùstu deficitu parkovacích stání. Dle vyjádøení jsou
hodnoty zátìží nevìrohodné, dojde k podstatnému zhoršení hlukové a emisní
situace pøi pøechodu z metra k zastávce MHD a doporuèuje se zpracovat nezávislé
odborné posudky jednotlivých studií. Uvádí se, že pøístupové komunikace jsou pro
plánovaný provoz a zásobování nevhodné a za optimální se oznaèuje pøístup
z køižovatky z Opatovské ulice. Vyjádøení opakovanì poukazuje na nedostatek
parkovacích míst v této lokalitì a z toho vyplývající možné dopravní kolapsy.
Upozoròuje na problematiènost vzduchotechniky na støeše objektu a na hluk a
prašnost bìhem výstavby.

Pan Karel Maier upozoròuje, že územní plán zóny pøedpokládal vznik malého
námìstíèka pøi Opatovské tøídì, které mìlo mít pøímou prostorovou vazbu na
zastávku autobusù smìr Petrovice a na úrovòový pøechod pro chodce pøes
Opatovskou tøídu a vyústìní novì vytváøeného pìšího tahu v prodloužení Tatarkovy
ulice. Návrh dle oznámení je zcela odlišný. Dále není zøejmé, zda budou
poskytována parkovací stání náhradou za odstranìnou parkovací plochu a za jakých
podmínek. Reálný úbytek parkovacích stání je vìtší, než je v oznámení zmínìná
kapacita panelové plochy. Dojde k výraznému vzrùstu frekvence vozidel a nebude
zøejmì možné parkování po obou stranách Bajkonurské a Tatarkovy ulice. Další
pøipomínky se týkají urbanistického øešení. Ve vyjádøení je vysloven názor, že návrh
nerespektuje urbanistickou situaci a není provázán s projektem Albert Centrum, za
problematické považuje výškové propojení plánovaného objektu s okolními veøejnými
prostory a prùchod pro vozíèkáøe a koèárky. Závìrem se ve vyjádøení vyslovuje
názor, že projekt nenaplòuje ideu pøemìny sídlištì pro•atého obtìžující, hluènou a
nebezpeènou dopravní komunikací na obytnou ètvrt' vybavenou mìstskou tøídou -

"bulvárem".

Ing. Radka Soukupová ve vyjádøení uvádí, že výstavba objektu povede
k neúmìrnému snížení celkové rozlohy zelenì, která již dnes na Jižním Mìstì chybí,
pøivede do lokality velké množství automobilù a zatíží již tak dopravnì dosti
exponované území. Pùvodnì plánované námìstí mìlo být mìstotvorným prvkem
v husté sídlištní zástavbì. Výstavbou objektu se zahustí prostor další hmotou, která
znemožní vyøešení deficitu parkování pro stávající obyvatele.
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Závìr:
Zámìr "Centrum Nové Háje, Praha 11" naplòuje dikci bodu 10.6, kategorie II, pøílohy
È. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní zákona è.93/2004 Sb. (dále jen zákon).
Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda
zámìr bude posuzován podle zákona.

Na základì provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru
že zámìr

Centrum Nové Háje, Praha 11

bude posuzován
podle citovaného zákona, nebo• z vyjádøení k pøedloženému oznámení,
zpracovanému dle pøílohy è. 3 zákona, vyplývá, že nebyl dostateènì prokázán
rozsah ovlivnìní životního prostøedí a veøejného zdraví.

Pøíslušný úøad požaduje zpracovat dokumentaci vlivu zámìru na životní prostøedí
(dále jen dokumentace) podle pøílohy è. 4 k citovanému zákonu, která bude
zahrnovat zjištìní, popis, posouzení a vyhodnocení pøedpokládaných pøímých a
nepøímých vlivù provedení i neprovedení zámìru na životní prostøedí a souèasnì
zohlední uplatnìná vyjádøení k oznámení zámìru. Je tøeba se zamìøit zejména na
následující oblasti:

. dopravní obslužnost objektu,

. problematiku hluku a vibrací, s dùrazem na vlivy na obyvatelstvo,

. zpøesnìní vyhodnocení vlivù vèetnì sousedících staveb,

. hodnocení zdravotních rizik,

. dopracování problematiky parkování obyvatel,

. zohlednìní dalších pøipomínek z vyjádøení k oznámení, pokud mají pøímou
souvislost s ochranou životního prostøedí.

Ve smyslu § 7 odst. 6 cit. zákona a s ohledem na poèet dotèených správních úøadù a
dotèených územních samosprávných celkù stanovuje pøíslušný úøad poèet
dokumentací pro pøedložení na 10 paré.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.
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V z. In . Jana Cibulková
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Pøílohy:
vyjádøení hlavního mìsta Prahy
vyjádøení mìstské èásti Praha 11
vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - jih
vyjádøení odboru životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
vyjádøení Èeské inspekce životního prostøedí
vyjádøení OS Hezké Jižní Mìsto
vyjádøení paní Soukupové
vyjádøení pana Maiera
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