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Zápis
z veøejného projednání posudku a souèasnì dokumentace zámìru

dle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých dalších zákonù, v platném znìní (dále jen zákon)

I. Základní údaje
1. Prùbìh posuzování pøed veøejným projednáním

. 29. 6. 2006 obdržel odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
jako pøíslušný úøad oznámení dle § 6 zákona.

. 10. 7. 2006 bylo pøíslušným úøadem zahájeno zjišt'ovací øízení a oznámení
bylo rozesláno dotèeným územním samosprávným celkùm a dotèeným správním
úøadùm. Informace o oznámení byla zveøejnìna v souladu s požadavky § 16
zákona.

. 4. 9. 2006 vydal pøíslušný úøad závìr zjišt'ovacího øízení s tím, že pøedložený
zámìr bude dále posuzován podle zákona a upøesnil informace, které je vhodné
uvést do dokumentace.

. 15. 12. 2006 oznamovatel pøedal pøíslušnému úøadu dle § 8 zpracovanou
dokumentaci.

. 20. 12.2006 byla tato dokumentace rozeslána k vyjádøení dotèeným územním
samosprávným celkùm a dotèeným správním úøadùm. Informace o dokumentaci
byla zveøejnìna v souladu s požadavky § 16 zákona.

. 1. 2. 2007 doruèil odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
dokumentaci zpracovateli posudku a následnì smluvnì zajistil jeho zpracování
v souladu s § 8 odst. 4 a § 9 odst. 1.

. 20.4.2007 obdržel pøíslušný úøad zpracovaný posudek.

. 4. 5. 2007 rozeslal odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
posudek k vyjádøení dotèeným územním samosprávným celkùm a dotèených
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správním úøadùm. Zároveò byla zveøejnìna informace o posudku v souladu s §
16 zákona.

. 8. 6.2007 byla rozeslána pozvánka na veøejné projednání. Informace o místì
a èasu konání veøejného projednání byla zveøejnìna dle požadavkù § 16 zákona.

2. Místo a èas veøejného projednání

Veøejné projednání posudku se uskuteènilo 18. 6. 2007 od 16:00 hodin ve velkém
sále Nuselské radnice (Úøad mìstské èásti Praha 4, budova A, místnost è. 203,
Táborská 350/32, Praha 4),

3. Øízení veøejného projednání

Ve smyslu § 4 odst. 2 vyhlášky MŽP È. 457/2001 Sb., o odborné zpùsobilosti
a o úpravì nìkterých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivù na životní
prostøedí, byl povìøen øízením veøejného projednání Ing. Tomáš Novotný,
zamìstnanec oddìlení posuzování vlivù na životní prostøedí odboru ochrany
prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy.

4. Úèastnící veøejného projednání

.

.

.

.

oznamovatel:
Ing. Martin Unger, PASSERINVEST GROUP, a.s.

projektant:
Ing. arch. Jan Aulík, STUDIO a, s.r.o.

zpracovatel dokumentace:
Mgr. Radek Jareš (spoluautor dokumentace), Ing. Václav Píša - ATEM,
A TELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELÙ
Ing. Josef Martinovský (spoluautor dokumentace), Ing. Václav Píša - ATEM,
ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELÙ

zpracovatel posudku:
Mgr. Zuzana Mattušová (spoluautorka posudku), EKOLA group, spol. s r.o.

územní samosprávné celky:
mìstská èást Praha 4:

Ing. Miroslav Chocholouš, odbor kanceláøe starosty
Mgr. Ondøej Košata, odbor kanceláøe starosty

dotèené správní úøady:
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy:

as. Erika Polanecká, oddìlení hygieny komunální poboèky Praha - jih
Èeská inspekce životního prostøedí

Ing. Václav Beroušek, oblastní inspektorát Praha
Magistrát hlavního mìsta Prahy:

Ing. arch. Marie Carvanová, odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu
pøíslušný úøad:
Magistrát hlavního mìsta Prahy:

Ing. Jana Cibulková, odbor ochrany prostøedí
Ing. Ivana Žáková, odbor ochrany prostøedí
Bc. Václav Linda, odbor ochrany prostøedí
Ing. Tomáš Novotný, odbor ochrany prostøedí

Celkem se veøejného projednání úèastnilo 19 osob.
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Ing. Unger a Ing. arch. Aulík struènì pøedstavili zámìr "BB Centrum - objekt
Delta 1, Praha 4 - Michle"; který pøipravuje k realizaci PASSERINVEST GROUP, a.s.

Mgr. Jareš seznámil úèastníky s nejzávažnìjšími vlivy zámìru na životní prostøedí
a veøejné zdraví tak, jak je uvedeno v dokumentaci. Zámìr je zpracovately
dokumentace považován za akceptovatelný.

Ing. Mattušová struènì zhodnotila dokumentaci, posoudila navržená opatøení
k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù na životní
prostøedí a vyjádøila se k vyjádøením jednotlivých subjektù. Závìrem konstatovala,
že na základì posouzení dokumentace a s uvážením jejích výsledkù, ovìøení situace
v terénu, studia dostupných podkladù a konzultací s odborníky lze realizaci
posuzovaného zámìru doporuèit. Pøíslušnému úøadu je pak zpracovately posudku
doporuèeno vydat souhlasné stanovisko k posouzení vlivù zámìru na životní
prostøedí a veøejné zdraví.

Mgr. Košata konstatoval, že mìstská èást Praha 4 se k dokumentaci vyjádøila
usnesením Rady mìstské èásti Praha 4 è. 1R-7/2007 ze dne 23.1.2007. Pøipomínky
byly zapracovány v návrhu stanoviska. Další pøipomínky bude mìstská èást Praha 4
uplatòovat v prùbìhu zpracování dokumentace k územnímu øízení, popøípadì
pøi samotném územním øízení.

As. Polanecká zopakovala pøipomínky, které mìla Hygienická stanice hlavního
mìsta Prahy k dokumentaci, tzn. nutnost provìøit možnost jiného dopravního
napojení (napø. pøímo z ulice Václava Sed láèka v úrovni objektu Beta), provést
vyhodnocení hlukové zátìže pro sportovní areál a venkovní chránìné prostory
pro hluk z dopravy a podat bližší informace o funkci gabionové stìny vedle sjezdu
do hromadných garáží. Podle zástupkynì orgánu ochrany veøejného zdraví se tímto
posudek zabýval a požádala o upøesnìní informací v rámci veøejného projednání.
Závìrem svého vystoupení konstatovala, že Hygienická stanice hlavního mìsta
Prahy souhlasí s realizací stavby za podmínek uvedených ve vyjádøení k posudku.

Ing. Beroušek upozornil, že je nutno projednat se správcem a provozovatelem
veøejné kanalizace odvádìní odpadních vod, a to jak deš•ových, tak i splaškových.

Ing. arch. Carvanová za výkonný orgán státní památkové péèe konstatovala,
že zámìr je z hlediska památkové péèe akceptovatelný. Projektová dokumentace
musí být projednána ve správním øízení dle ustanovení § 14 odst. 7 zákona
è.20/1987 Sb., o státní památkové péèi, v platném znìní. Zámìr je navrhován
v území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 citovaného zákona.
V prùbìhu veškerých zemních prací je proto tøeba umožnit provedení záchranného
archeologického výzkumu. Jeho zajištìní je nutno projednat v dostateèném pøedstihu
pøed zahájením výkopových prací a stavební èinnosti.
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Ing. Novotný zahájil veøejné projednání. Pøedstavil jednotlivé úèastníky veøejného
projednání a seznámil pøítomné se smyslem a cílem posuzování vlivù na životní
prostøedí. Dále provedl èasovou rekapitulaci procesu posuzování projednávaného
zámìru.
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Ing. arch. Aulík na dotaz as. Polanecké sdìlil, že navržené dopravní napojení
objektu je øešeno s využitím pøíjezdové komunikace ke Komunitnímu centru,
na kterou již bylo vydáno platné územní rozhodnutí. Díky tomu, oproti stavu s pøímým
napojením z ulice Václava Sedláèka, nedojde k dalšímu køížení pásu zelenì
pøi jmenované ulici. V dalších stupních projektové dokumentace pak bude
zpracována podrobná akustická studie s detailním návrhem protihlukových opatøení.

Deš•ové vody ze støech objektu budou svedeny do otevøené retenèní nádrže
umístìné v jižní èásti pøed vstupem do objektu. Tato nádrž bude tvoøit dominantní
prvek sadových úprav. V retenèní nádrži se bude pøi deštích zachytávat voda
ze støech objektu, bude zde zdržována a následnì postupnì upouštìna do koryta
situovaného v travnatých plochách podél západního prùèelí objektu, ze kterého již
bude také zasakovat do okolního terénu. Bezprostøední okolí toku, které bude
kamenné, pøípadnì betonové, bude vysypáno štìrky a písky. Pøedpokládaný vsak
deš•ových vod v území je cca 10 %. Zbylé deš•ové vody budou vypouštìny
do stávajícího kanalizaèního øadu v ulici Václava Sedláèka.

Splaškové vody je možné likvidovat pouze vypouštìním do kanalizace a jejich
odvedením na Ústøední èistírnu odpadních vod. Toto øešení je samozøejmì
pøíslušnými specialisty projednáváno se správcem i provozovatelem sítí.

Ing. Mattušová konstatovala, že požadavek Èeské inspekce životního prostøedí
ve vztahu k likvidaci odpadních vod bude zahrnut do návrhu stanoviska pro pøíslušný
úøad.

Ing. Novotný vyzval pøítomné k diskuzi, ale vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny
žadné další dotazy ani pøipomínky, veøejné projednání ukonèil. Souèasnì informoval
pøítomné o následných fázích procesu posuzování vlivù na životní prostøedí
a podìkoval jim za úèast.

III. Závìr
Veøejné projednání probìhlo ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù
na životn í prostøed í, v platném znìn í.
Zpracovatel dokumentace i posudku oznaèili zámìr za pøijatelný z hlediska vlivù
na životní prostøedí pøi splnìní navržených podmínek pro minimalizaci a kompenzaci
vlivù na životní prostøedí.
Zástupci územních samosprávných celkù a dotèených správních úøadù vyslovili
souhlas s hodnocením vlivù zámìru a upozornili na podmínky, které je nutné doøešit
v dalších stupních povolování stavby. Ze strany veøejnosti nebyly v prùbìhu
veøejného projednání vzneseny žádné pøipomínky.

Zpracoval:

(TIng. Tomáš Novotný, povìøený øízením veøejného projednání
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