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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn

SZn.
S-MHMP-414647/2006/00PNI/EIN264-2/Be

Vyøizuje/linka
Ing. Beranová/4443

Datum
7.2.2007

ZÁVÌR ZJIŠ•OV AcíHO ØíZENí
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: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA a.s., pøístavbavýrobního monobloku

- haly G1, H1, 11a F1, k.ú. Hostivaø a k.ú. Dolní Mìcholupy

Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 10.15, kategorie II, pøíloha è. 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: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s
IÈ: 43873189; Praha 15, Ke Kablu 278

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrál ní území

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 15
Hostivaø,Dolní Mìcholupy

Charakter a kapacita zámìru: Cílem zámìru je rozšíøení výrobní haly, do které
bude umístìna nová výrobní technologie pro výrobu silových kabelù a vodièù. Ve
výrobních halách G1, H1 a 11 (o rozponu 9 m + 18 m + 18 m o délce 90,65 m) bude
umístìna
nová výrobní technologie
pro výrobu silových kabelù a vodièù.
V prodloužení výrobní haly F 044,915 m budou prodlouženy stávající technologické
linky.
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. Pøi urèování, zda
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zámìr má významné vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží k obdrženým vyjádøením
veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru bylo zpracováno Ing. Jiøím Blažkem, CSc., držitelem autorizace
dle zákona. Podle zpracovatele oznámení realizací této stavby nebude pøírodní
prostøedí ani zdraví obyvatel výraznì
negativnì
ovlivnìno
a stavba bude
z ekologického hlediska pøijatelná.

Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti.
K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøil odbor ochrany
prostøedí Magistrátu hlavního mìsta
Prahy (vyjádøení SZn. S-MHMP414647/2006/1/00PNI ze dne 18. 12.2007), který z hlediska ochrany ovzduší
uvádí, že se jedná o lokalitu v rámci pražského regionu imisnì mírnì zatíženou,
charakterizovanou dle modelových výpoètù ATEM 2004 prùmìrnými roèními
koncentracemi NO2 pohybujícími se do 24 I.Jg/m3.Pøestože pøedložené oznámení
neobsahuje rozptylovou studii, kde by bylo provedeno exaktní vyhodnocení vlivu
zámìru na kvalitu ovzduší v jeho okolí, orgán ochrany ovzduší po posouzení všech
dostupných údajù konstatuje, že imisní situace se v okolí posuzovaného závodu po
realizaci zámìru prakticky nezmìní Oe pøedpokládán pouze velmi mírný nárùst
emisí). Vzhledem k výše uvedeným skuteènostem (minimální zmìna kvality ovzduší
v okolí vlivem realizace zámìru) považuje orgán ochrany ovzduší navrhovaný zámìr
v dané lokalitì za akceptovatelný a nepožaduje další projednání v rámci procesu
EIA.
Z hlediska ochrany vod se uvádí, že dojde k nárùstu objemù deš•ových vod, které
chce investor zavést do veøejné kanalizace. Není specifikováno do jaké a jaké je
množství tìchto vod. Technické podmínky pro napojení objektù na veøejnývodovod a
veøejnou kanalizaci je nezbytné odsouhlasit spoleèností Pražské vodovody a
kanalizace a.s. Pražská vodohospodáøská spoleènost a.s. je kompetentní
k projednání podmínek pro vypouštìní odpadních vod, které by nesplòovaly pøi
svém vzniku kvalitativní požadavky dané kanalizaèním øádem veøejné kanalizace.
Upozoròuje se na seznam látek, které nejsou odpadními vodami. S tìmito látkami je
tøeba nakládat tak, aby nedošlo ke kontaminaci pùd ani vody, jak povrchové tak
podzemní. Výrobní a skladovací plochy musí být konstrukènì vybaveny tak, aby
bylo možno zajistit zachycení tìchto látek a jejich øádná likvidace. Vody z chladících
okruhù nesmí být tìmito látkami kontaminovány. Pøed vypouštìním do kanalizace
musí docházet ke kontrolám kvality vypouštìných vod. Pro zacházení s
nebezpeènými závadnými látkami je nutno vést záznamy o jejich typech, množstvích
a vlastnostech, pøi nakládání ve vìtším rozsahu, nebo je-Ii nakládání spojeno se
zvýšeným nebezpeèím pro povrchové nebo podzemní vody, pak je povinnost
zpracovat plán opatøení pro pøípady havárie. Z vodohospodáøského hlediska se
nepožaduje pokraèování v procesu EIA.
Požadavek posuzovat zámìr podle zákona nebyl pøíslušnému úøadu v prùbìhu
zjiš•ovacího øízenípøedložen.
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- 3Z výše citovaného vyjádøenívyplývají pøipomínky,které jsou podle pøíslušného úøad.u
øešitelné v návazných øízeních a nejsou dùvodem pro pokraèování v procesu
posuzování vlivù na životní prostøedípodle zákona.

Závìr:

Zámìr "PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA a.s., pøístavba výrobního monobloku haly G1, H1, 11 a F1, k.ú. Hostivaø a k.ú. Dolní Mìcholupy" naplòuje dikci bodu 10.15,
kategorie II, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzován í vlivù na životn í
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
že zámìr

pøíslušný úøad k závìru

"PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA a.s.,
pøístavbavýrobního monobloku- haly G1, H1, 11a F1

k.ú. Hostivaøa k.ú. Dolní Mìcholupy"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení
snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivýchvlivù navržených v oznámení.
Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.
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arch. Jan W i n k I e r
øeditelodboru

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Mariánské nám. 2

Praha 1
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