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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDi

Váš dopis zn.

SZn.
S-M HMP-237225/2006/00PNI/EIA/203-2/Žá

Vyøizuje/linka
Ing. Žáková/4425

Datum
10.08.2006

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:

MAIN POINT KARLIN, mezi ul. Rohanské nábøeží a Pobøežní,
Praha 8 - Karlín

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 a kapacita zámìru: Pøedmìtem zámìru je návrh výstavby objektu se 3
podzemními podlažími (dále jen PP) a 10 nadzemními podlažími (dále jen NP), 9.-10.
NP je ustupující. Objekt má sloužit zejména administrativì s malým podílem
obchodních ploch a restaurací. Souèástí výstavby je i nová propojovací komunikace
podél západní strany objektu mezi komunikacemi Pobøežní a Rohanské nábøeží, ze
které bude vjezd do podzemních garáží.
Celková plocha stavby èiní 10 028 m2, hrubá podzemní plocha nadzemní èásti je
25 780 m2, hrubá podlažní plocha podzemní èásti 12 420 m2. Komerèní plocha
(kanceláøe, obchod) èiní 19 888 m2, restaurace 1 690 m2. V podzemních garážích je
navrženo 349 parkovacích stání (dále jen PS) - 319 PS pro potøeby objektu dle
vyhlášky HMP è.26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hlavním mìstì Praze, a 30 stání pro rezidenty pøilehlých nemovitostí. Dalších 20
PS bude umístìno na povrchu v nové propojovací komunikaci jako náhrada
zrušených parkovacích stání.

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 8
Karlín

Oznamovatel: PSJ INVEST 8.S
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 Praha
Pracovištì: Øásnovka8, 110 15 Praha1
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236004 245
fax: +420-236007 074

IÈ: 25581431
Skoøepka 4, 602 00 Brno

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 pøíslušnézájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající významné potenciální
vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí. Pøi urèování, zda zámìr má významné
vlivy, tedy pøíslušný úøad pøihlíží k povaze a rozsahu zámìru a jeho umístìní, k
obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených územních
samosprávných celkù.
Oznámení zámìru bylo zpracováno Ing. Richardem Kukem, držitelem autorizace dle
zákona. V pøedloženém oznámení bylo charakterizováno souèasné zatížení území
se zøetelem na akustickou a imisní zátìž území, zpùsobenou pøedevšímdopravou po
pøilehlých komunikacích. Dále byly vyhodnoceny vlivy výstavby a provozu na
jednotlivé složky životního prostøedí a na základì tohoto vyhodnocení navržena
opatøeník omezení a minimalizaci negativních dùsledkù na životní prostøedí.
Negativní dopady lze pøedpokládatv prùbìhu výstavby z hlediska vlivù na akustickou
a imisní situaci - prašnost. Proto je nezbytné navrhnout dostateèná protihluková
opatøení pro zajištìní dodržení hygienických limitù, opatøení pro omezení prašnosti
pøi výstavbì a bezpodmíneènì dodržovat technologickou kázeò pøi výstavbì. Vliv
výstavby z hlediska imisního a hlukového zatížení je oznaèen za akceptovatelný,
pokud budou dodrženy pøíslušnéhygienické limity.
Na základì výstupù rozptylové a hlukové studie a následného vyhodnocení
zdravotních rizik zpracovatel oznámení konstatoval, že provoz areálu nezpùsobí pøi
dodržení opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popø. kompenzaci nepøíznivých
vlivù významnou zmìnu stávající zátìže území a navrhovaná stavba je
akceptovatelná. Vliv indukované dopravy byl zhodnocen jako nevýznamný.
Vliv výstavby a provozu areálu na podzemní a povrchové vody byl oznaèen za
nevýznamný až zanedbatelný.
Pøírodnízdroje nebudou ovlivnìny. Vliv na faunu a floru byl oznaèen za nevýznamný.
Kulturní a historické památky ani krajinný ráz nebudou negativnì ovlivnìny.
Z hlediska vlivù na oslunìní zpracovatel oznámení konstatoval, že navržená
zástavba neovlivní vzhledem k situování navrženého objektu na sever proslunìní
stávajících bytových objektù. Z hlediska osvìtlení se v oznámení uvádí, že u èásti
okolních objektù poklesnou hodnoty èinitele denní osvìtlenosti pod normovou
úroveò, pokud o navrhované zástavbì nebude stavebním úøadem rozhodnuto jako o
zástavbì v proluce.
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 vyjádøily následující

subjekty:
. hlavní mìsto Praha
(vyjádøení zn. SEG-030706 ze dne 4. 8. 2006)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy - poboèka Praha - sever
(vyjádøení è.j. S.HK/2419/23841/06 ze dne 14. 7. 2006)
. Èeská inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha
(vyjádøení zn. 41/ØI/0621102.01/06/PVB ze dne 18. 7. 2006)

.

odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení SZn. S-MHMP-237225/2006/1/00PNI
ze dne 24.7.2006)
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Pøíslušný úøad neobdržel žádné vyjádøení veøejnosti.

V obdržených vyjádøeníchjsou obsaženy následující pøipomínky.
Hlavní mìsto Praha uplatòuje pøipomínky z hlediska ochrany ovzduší, týkající se
zpracované rozptylové studie. Požaduje v dalších fázích projektové pøípravy stavby
dopracovat rozptylovou studii a organizaci dopravy navrhnout tak, aby emise
z obslužné a vyvolané dopravy nezhoršovaly imisní situaci, pøípadnì navrhnout další
nápravná opatøení. Dopad nápravných opatøení na kvalitu ovzduší je nutno
vyhodnotit v rozptylové studii.
'
Z hlediska hospodaøení s odpady je doporuèeno do závìru zjiš•ovacího øízení zaøadit
požadavek na zpracování podrobného hydrogeologického prùzkumu.
Z dopravního hlediska HMP doporuèuje zvážit možnost alternativního krátkodobého
provizorního opatøení, umožòující pøíjezd na staveništì ulicí Pobøezní od východu.
V závìru vyjádøení HMP konstatuje, že ve svém vyjádøení uplatòuje øadu pøipomínek,
které požaduje vyøešit v následujících fázích projektové pøípravy stavby. Pøi
respektování uvedených pøipomínek HMP netrvá na dalším posuzování podle
zákona.

Hygienická stanice hl. m. Prahy uplatnila pøipomínku, že výrazné pøekroèení hluku
ze stavební èinnosti musí investor zohlednit v projektové dokumentaci pro stavební
øízení, ve které je nutno navrhnout protihluková opatøení vùèi chránìnému
venkovnímu prostoru staveb.
Èeská inspekce životního prostøedí nemá k pøedloženému oznámení podstatné
pøipomínky. Uvedená doporuèení (napø. použití nízkoemisních kotlù, omezení
prašnosti v dobì výstavby, ponechání, pøípadnì pøesazení novì vysázených lip,
prùzkum kontaminace lokality).
Odbor ochrany prostøedí MHMP požaduje v dalším stupni projektové dokumentace
z hlediska ochrany ovzduší dùsledné respektování pravidel dle vyhl. è.26/1999 Sb.
HMP. Pøípadné navýšení poètu parkovacích stání v podzemních garážích objektu
nad limit povolený uvedenou vyhláškou požaduje kompenzovat redukcí parkovacích
míst v okolní ulièní síti. Z hlediska ochrany vod je požadováno upøesnit zpùsob
likvidace deš•ových vod, navrhnout pøípadné retence a zasakovací objekty na
základì provedeného hydrogeologického posouzení oblasti a posoudit možnost
zpìtné dotace podzemních vod. Dále upozoròuje na dodržení podmínek vyhl. è.
23/2004 Sb. HMP vzhledem k tomu, že stavba se nachází v záplavovém území.
V obdržených vyjádøeních není požadavek posuzovat zámìr podle zákona.
Uplatnìné pøipomínky jsou upøesòujícími pøipomínkami pro další projektovou
pøípravu stavby. Odkazují jednak na obecné povinnosti vycházející z platných
právních pøedpisù a dále obsahují požadavky na minimalizaci vlivù zámìru na životní
prostøedí a veøejné zdraví vzhledem k umístìní zámìru v území, kde stávající zátìž,
pøedevším hluk a zneèištìní ovzduší je hodnocena jako problematická.
V rámci zjiš•ovacího øízeníbylo konstatováno následující:

.

Hluk
Zámìr je umís•ován do území, kde ekvivalentní hladiny akustického tlaku v dobì
denní i noèní se v chránìném venkovním prostoru staveb pro bydlení v ulici
Pobøežní pohybují na hranici limitù s korekcí na starou hlukovou zátìž.
Z pøedloženého oznámení, na základì zpracované hlukové studie vyplývá, že
z hlediska dodržení hygienických limitù lze oèekávat problémy v období výstavby. Je
doporuèeno po výbìru dodavatele stavby provést na základì znalostí použitých
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stavebních mechanismù a èasového harmonogramu výstavby zpracovat podrobnou
hlukovou studii, navrhnout dostateèná protihluková opatøení a nebude-Ii možné
zajistit dodržení hygienického limitu pro hluk ze stavební èinnosti pro chránìný
venkovní prostor, požádat pøíslušný orgán ochrany veøejného zdraví o èasovì
omezené povolení výjimky podle § 31 zák. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného
zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, v platném znìní. Z textu
oznámení a z konzultace se zpracovatelkou hlukové studie dále vyplývá, že
v souladu se zákonem è. 258/2000 Sb. musí být splnìny hygienické limity
v chránìném venkovním i vnitøním prostoru souèasnì. Z tohoto dùvodu je nutné
provìøit kvalitu stávajících oken u chránìných obytných objektù. V pøípadì, že
kvalita tìchto oken nebude dostateèná, bude tøeba nekvalitní okna vymìnit za okna
s vyššími zvukoizolaèními vlastnostmi. Hodnota požadovaného útlumu oken vyplyne
ze zpøesnìného posouzení hluku ze stavební èinnosti.
Pøíslušný úøad upozoròuje na nutnost provedení dostateèných protihlukových
opatøenítak, aby byly splnìny pøíslušné hygienické limity a upozoròuje, že všechna
navržená a pøíslušným orgánem ochrany veøejného zdraví odsouhlasená opatøení
musí investor stavby respektovat.
Vliv provozu navrhovaného objektu vèetnì vyvolané dopravy nezvýší akustickou
zátìž v posuzované lokalitì, naopak realizace zámìru pøinese útlum hluku
vyvolaného dopravou po komunikaci Rohanské nábøeží (cca 3 dB) u obytné
zástavby.

.

Ovzduší
Pøíslušný úøad obdržel vysvìtlující informace od zpracovatele rozptylové studie
k pøipomínkám HMP. Byl podrobnìji vysvìtlen zdroj informací pro stanovení pozadí
koncentrací zneèiš•ujících látek (nejbližší mìøicí stanice AIMS uvádí hodnoty
prùmìrných koncentrací PM 10 i NO2 pod hranicí imisních limitù). Ve výhledu se
vzhledem k intenzitám dopravy v lokalitì oèekává pokles emisí z dopravy. K
problematice krátkodobých koncentrací NO2 bylo konstatováno, že pozaïová
krátkodobá imisní koncentrace NO2 je velièinou, která se na území HMP nejeví
kritickou a její hodnoty nelze sèítat s hodnotami maximálních pøíspìvkù zdroje, a
proto nebyla ve studii hodnocena. Dále byla diskutována problematika prašnosti škodlivina PM 10 ve vztahu k dopravì (lze oèekávat velmi malé pøíspìvky).
Z dostupných podkladù v rámci zjiš•ovacího vyplývá, že posuzované území je
znaènì imisnì zatížené (napø. podle modelových výpoètù ATEM - aktualizace 2004
je imisní limit pro NO2 splnìn pouze pøi uvažování meze tolerance) s výhledovou
prognózou zlepšení stavu imisní zátìže pod úroveò zákonných limitù. Proto je nutné
minimalizovat negativní dopady na kvalitu ovzduší ve fázi projekce, výstavby i
v období vlastního provozu.
K požadavku orgánu ochrany ovzduší, týkajícího se redukce poètu parkovacích stání
v okolní ulièní síti, pokud dojde k realizaci rezidentních stání v podzemních garážích
oznamovatel vysvìtlil, že požadavek navýšení kapacity parkovacích stání
v podzemních garážích na krytí deficitních potøeb rezidentù (30 stání) pro stávající
obytnou zástavbu obsahují "Zásady využití území (zpracovatel SÚRM, bøezen
2002). Dle vyjádøení oznamovatele dojde výstavbou zámìru v ul. Pobøežník likvidaci
celkem 20 parkovacích stání na okraji komunikace a 15 parkovacích stání v ul.
Rohanské nábøeží (realizace nového odboèovacího pruhu), zbývající stání podél ul.
pobøežní budou zrekonstruována. Na základì požadavkù dopravních orgánù je
navrženo 20 kolmých stání na novì budované komunikaci spojující Rohanské
nábøežís Pobøežníul. Celkový úbytek parkovacích stání na povrchu je tedy 15 míst.
Vzhledem ke stávající imisní zátìži území pøíslušný úøad doporuèuje pøi další
projektové pøípravì stavby provìøit se zainteresovanými orgány nutnost zvýšení
poètu rezidentních stání.
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. Osvìtlení
Dle zpracovatele oznámení dojde realizací navrženého zámìru u èásti okolních
objektù k poklesu hodnot èinitele denní osvìtlenosti pod normovou úroveò, pokud o
navrhované zástavbì nebude stavebním úøadem rozhodnuto jako o zástavbì
v proluce a upozoròuje, že tato problematika je v kompetenci pøíslušného stavebního
úøadu.
Oznamovatel má v souèasné dobì zpracován znalecký posudek (zpracovatel Ing.
Petr Pohl, srpen 2006) jako odborný podklad pro podání žádosti stavebnímu úøaduo
rozhodnutí, zda navrhovanou zástavbu lze považovat za zástavbu v proluce. Dle
závìru tohoto posudku vìtšina pozemkù v území mùže tvoøit zástavbu v proluce.
".,,-

Oznamovatel pøedložil pøíslušnému úøadu materiál, ve kterém formuloval zásady
zástavby, dle kterých dospìl
k závìru, že zástavba nárožního pozemku mezi ul.

Pobøežnía Rohanskénábøežísplòuje pojem "proluka"podle vyhl. 26/1999 Sb. HMP.
V pøípadì, že o zástavbì nebude stavebním úøadem rozhodnuto jako o zástavbì
v proluce, upozoròuje pøíslušný úøad na významný
vliv zámìru z hlediska
nedodržení normové úrovnì èinitelù denní osvìtlenosti u nìkterých objektù blízké
obytné zástavby a bude nezbytné navrhnout opatøení k minimalizaci tohoto vlivu.
Na základì obdržených podkladù a informací a s ohledem na zásady pro zjiš•ovací
øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že zámìr je umís•ován do území s pomìrnì
znaènou zátìží a tuto zátìž nelze dále významnì navyšovat. Tato danost je ve
zpracovaném oznámení zohlednìna a jsou navržena opatøení pro minimalizaci a
kompenzaci vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví. Lze tedy konstatovat, že
pokud budou tato opatøení realizována, nedojde k významnému ovlivnìní životního
prostøedía veøejného zdraví.

Závìr:

Zámìr "MAIN POINT KARLIN, mezi ul. Rohanské nábøeží a Pobøežní, Praha 8 Karlín" 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
(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
že zámìr

dostupných podkladù a informací dospìl

pøíslušný úøad k závìru,

"MAIN POINT Karlin, mezi ul. Rohanské nábøeží a Pobøežníl
Praha 8 - Karlín"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení s tím, že
je pøedevším nutné:
. Na základì aktualizované hlukové studie pro fázi výstavby navrhnout
dostateèná protihluková opatøení pro dodržení pøíslušných hygienických
limitù. Tuto studii pøedložit k odsouhlasení pøíslušnému orgánu ochrany
veøejného zdraví.
. Navrhnout dostateèná opatøení pro minimalizaci prašnosti pøivýstavbì.
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.
.
.
.

Vzhledem ke stávající imisní zátìži území provìøit požadavek zvýšení poètu
rezidentních stání.

-

Doøešit ovlivnìní blízké obytné zástavby z hlediska osvìtlení.
Provést prùzkum možné kontaminace lokality.
Zohlednit ostatní pøipomínky z vyjádøení k oznámení.

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

I/~

I~t~

In~ árch. Jan W i n k I e r
øeditelodboru
Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Mariánské nám. 2
Praha 1
/141
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