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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDI

Váš dopis zn.

SZn.
S-M HM P-386043/2006/00PNI/EIN252-2/Pac

Vyøizuje/linka
Mgr. Pacner/4322

Datum
22.11.2006

podle § 7 zákona È. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí),v platném znìní (dále jen zákon)
Zámìr: Schrack - skladová hala Hostivaø,Praha 15
Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 10.15, kategorie II, pøílohaè. 1
Zámìry podle této pøílohy, které nedosahují pøíslušných limitních hodnot, jsou-Ii tyto
limitní hodnoty v pøíloze uvedeny; stavby, èinnosti a technologie neuvedené
v pøedchozích bodech této pøílohy nebo nedosahující parametrù pøedchozích bodù
této pøílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany pøírody vydaného podle
zvláštního právního pøedpisu mohou samostatnì nebo ve spojení s jinými významnì
ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptaèí oblasti.

Oznamovatel: Jan Meduna - inženýrská èinnost
Pøístavní 100/42
170 00 Praha 7
IÈO: 13829611
Charakter a kapacita zámìru: Pøedmìtem zámìru je výstavba dvou lodní skladové
haly o pùdorysných rozmìrech 42x38 m a výškou 6,5 m. Zastavìná plocha zámìru
èiní cca 1500 m2. Na pozemku stavby budou vytvoøena 3 nová parkovací stání
z nichž 2 budou pro vozidla zdravotnì postižených osob. Zbylých 5 potøebných
parkovacích stání bude zajištìno rezervou na stávajících parkovacích plochách u
sousedního objektu Schrack. Vytápìní areálu bude zajiš•ovat 6 topidel SAHARA
umístìných pod støechou objektu o celkovém výkonu menším než 200 kW. Dopravní
napojení objektu je navrženo novou obousmìrnì
pojíždìnou
komunikací a
manipulaèní plochou. Pøíjezd nákladní dopravy bude od severu ulicí Poslední.
Externí doprava bude zajiš•ována malými nákladními automobily (2-3 auta/den) a
velkými nákladními automobily s návìsem (1 souprava/den).
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Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Zahájení stavby:
Ukonèení stavby:

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 15
Hostivaø

03/2007
10/2007

Prùbìh zjiš•ovacího øízení: Pøi zjiš•ovacím øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu
mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom
kritéria, která jsou stanovena v pøíloze È. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné
stranì vlastní zámìr a pøíslušné zájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající
významné potenciální vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí. Dále pøihlíží
k obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených
územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru bylo zpracováno Ing. Richardem Kukem, autorizovanou osobou
dle zákona. Z oznámení vyplývá, že se jedná o tzv. podlimitní zámìr, tzn. zámìr
nedosahující pøíslušných limitních hodnot uvedených v pøíloze è. 1 kategorii II
zákona. Dle zpracovatele oznámení lze pøi posouzení všech v oznámení EIA
uvedených aspektù, souvisejících s realizací navrhované stavby, a za pøedpokladu
splnìní opatøení navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních dùsledkù na
životní prostøedí konstatovat, že navrhovaná stavba je akceptovatelná z hlediska
vlivù na životní prostøedí a její realizaci je možno doporuèit.
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti.
Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøila pouze mìstská èást Praha 15
(vyjádøení è.j. 42803/06/0lPNva
ze dne 13.11.2006)
Pøíslušný úøad neobdržel žádné vyjádøení veøejnosti.
Mìstská èást Praha 15 konstatuje, že nepožaduje posuzování zámìru dle zákona
è. 100/2001 Sb. Ve svém vyjádøení pøipomíná, že pøi plánovaném odvádìní
deš•ových vod deš•ovou kanalizací je tøeba souhlas správce vodního toku, kam je
deš•ová kanalizace zaústìna. Poukazuje na skuteènost, že správce toku je úèastník
øízení na stupni územního i stavebního øízení.

Pøíslušný úøad na podkladì oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených a doplòujících
informací došel k následujícím závìrùm.
Pøíslušný úøad konstatuje, že oznámení zámìru podalo dostateèné informace
o pøipravovaném zámìru tak, aby mohl, pøi respektování zásad pro zjiš•ovací øízení
podle pøílohy è. 2 zákona, ukonèit proces posuzování vlivù na životní prostøedí.
V prùbìhu zjiš•ovacího øízení byla vznesena pøipomínka, kterou bude nutno zohlednit
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v dalších fázích pøípravy zámìru. Pøirespektování zásad a podmínek, které jsQu
formulovány v oznámení zámìru a jež doplòují pøipomínky dotèených správních
úøadù a dotèených územních samosprávných celkù lze konstatovat, že zámìr
je pøijatelnýz hlediska vlivù na životní prostøedí.
Závìr: Zámìr "Schrack - skladová hala Hostivaø, Praha 15" naplòuje dikci bodu
10.15, kategorie II, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní
prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù
na životní prostøedí), v platném znìní. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován
podle citovaného zákona.
Na základì dostupných podkladù a informací dospìl pøíslušný úøad k závìru,
že zámìr

"Schrack - skladová hala Hostivaø, Praha 15"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona

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

Ing.'arch. Jan W i n k e r
øeditelodboru

iv1agistráthl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
~.1ariánské nám. 2

Praha 1
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