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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn.

SZn.
S-MHMP-237198/2006/00PNI/EIA/205-8/Nov

Vyøizuje/linka
Ing. Novotný/4278

Datum
23.07.2007

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí
podle § 10 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejícich zákonù (zákon o posuzování vlivù na životni
prostøedí),ve znìní zákonù È. 93/2004 Sb., 163/2006 Sb. a 186/2006 Sb. pro zámìr
BB Centrum - objekt Delta 1. Praha 4 - Michle
Identifikaèni údaje
1.

Název zámìru
BB Centrum

2.

- objekt Delta 1, Praha 4 - Michle

Kapacita zámìru
Zámìr pøedstavuje výstavbu administrativní budovy o výšce cca 32 m, s osmi
nadzemními podlažími a pìti podzemními podlažími.
Nadzemní èást objektu má pùdorys ve tvaru písmene H. Rozmìry budovy jsou
navrženy o délce strany cca 40 m vose sever - jih a cca 75 m vose východ - západ.
Celková plocha dotèeného území èiní 9550 m2, zastavìná plocha objektu je cca
3 550 m2, sadové úpravy budou realizovány na ploše 3 200 m2, komunikace
a zpevnìné plochy budou zabírat 2 800 m2.
V pøízemí objektu budou situovány gastroprovozy a obchodní plochy. Ve 2. až 8.
nadzemním podlaží jsou navrženy kanceláøeo rozloze cca 14000 m2 podlažní plochy.
Pùvodnì plánovaná kapacita parkingù umístìných v 1. - 5. podzemním podlaží byla
celkem 545 parkovacích stání, 5 stání je plánováno realizovat na povrchu.
V prùbìhu procesu posuzování vlivù na životní prostøedí, na základì došlých vyjádøení
a konzultace se zpracovatelem posudku, oznamovatel upustil od realizace rezervy
parkovacích stání v objektu. V souladu s vyhláškou è. 26/1999 Sb. HMP, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hlavním mìstì Praze, se pøedpokládá
realizace 363 parkovacích stání pro objekt Delta 1.
V rámci podzemních podlaží bude rovnìž situováno technické zázemí budovy. Støešní
plochy budou využívány z èásti pro technické zaøízení budovy (TZB), z èásti jako
støešnízahrady.
Pøedpokládané výmìry pro jednotlivé typy funkèních ploch v objektu jsou uvedeny
v následující tabulce:
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Pracovištì: Jungmannova35/29, 11121 Praha1
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Funkce

Plocha
185 m2

Sklady
Technické zaøízení budovy
Podzemní garáže
Užitná plocha kanceláøských podlaží
Spoleèné plochy ve vstup. podlaží
Plochy sociál. zaøízení spoleè. prostor

2415 m2
18245 m2
15400 m2
335 m2
50 m2
1110m2
950 m2
110m2
295 m2
315 m2
18595 m2
22 650 m2

Gastroprovoz
Pronajímatelné plochy v pøízemí
Espresso bar
Obchodní pasáž
Spoleèné komunikace
Celkem užitná plocha budovy

CELKEM (vèetnì vertik. komunikací, TZB, støech,atd.

3.

Umístìní zámìru
kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:
posuzované území:

4.

Praha
Praha
Praha 4
Michle
jižnì od ulice Vyskoèilova,
v sousedství objektu BB C - building BETA

Oznamovatel
PASSERINVEST GROUP, a.s.; IÈ: 26118963, Vyskoèilova 1461/2a, Praha 4

II.

Prùbìh

1.

Oznámení

2.

3.

Dosuzování

Zpracovatel oznámení:

Ing. Václav Píša, CSc.
Ing. Václav Píša - ATEM,
ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELÙ
Hvožïanská 2053/3, 148 01 Praha 4
èíslo autorizace 43912/ENV/06

Datum zpracování oznámení:
Datum pøedložení oznámení:

04/2006
06/2006

Dokumentace
Zpracovatel dokumentace

Ing. Václav Píša, CSc.
Ing. Václav Píša - ATEM,
ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELÙ
Hvožïanská 2053/3, 14801 Praha 4
èíslo autorizace 43912/ENV/06

Datum zpracování dokumentace:
Datum pøedložení dokumentace:

12/2006
12/2006

Posudek
Zpracovatel posudku:

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 Praha1
Pracovištì: Jungmannova35/29,11121 Praha1
E-mail: oop@cityofprague.cz

Ing. Libor Ládyš
EKOLA group. spol. s r.o.

tel.: +420-236004 245
fax: +420-236007 074
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Mistrovská 4/558, 108 00 Praha 10
osvìdèení o odborné zpùsobilosti MŽP ÈR
èíslo autorizace 48068/ENV/06
Datum zpracování posudku:
Datum pøedložení posudku:

04/2007
04/2007

4.

Veøejné projednání
Veøejné projednání ve smyslu § 17 zákona è. 100/2001 Sb" o posuzování vlivù
na životní, v platném znìní (dále jen zákon) se uskuteènilo 18. 6. 2007 od 16:00 hodin
v budovì Úøadumìstské èásti Praha 4 (Táborská 350/32, Praha 4).

5.

Celkové

hodnocení procesu posuzování vèetnì úèastí veøejnosti

Proces posuzování probìhl v souladu s pøíslušnými ustanoveními zákona a vyhlášky
MŽP ÈR è. 457/2001 Sb., o odborné zpùsobilosti a o úpravì nìkterých dalších otázek

souvisejícíchs posuzovánímvlivù na životní prostøedí.
Do procesu posuzování vlivù zámìru na životní prostøedí se aktivnì zapojili zástupci
dotèených územních samosprávných celkù, dotèených správních úøadù i veøejnosti.
Zpracovatel dokumentace i posudku oznaèili zámìr za pøijatelný z hlediska vlivù
na životní prostøedí pøisplnìní navržených podmínek pro minimalizaci a kompenzaci
negativních vlivù na životní prostøedí.

6.

Seznam subjektù, jejichž vyjádøeni jsou ve stanovisku zèásti nebo zcela zahrnuta

-

hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, 110 01 Praha 1
mìstská èást Praha 4, Táborská 350/32, 14000 Praha 4
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - jih, Nìmèická 1112,
142 00 Praha 4
Èeská inspekce životního prostøedí, oblastní inspektorát Praha, Dìlnická 12,
170 00 Praha 7
Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor ochrany prostøedí, Jungmannova 35/29,
111 21 Praha 1
Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor kultury, památkové péèe a cestovního
ruchu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
obèanské sdružení Obèané postižení Severojižní magistrálou, Jihlavská 523/64,
140 00 Praha 4

III.

Hodnocení zámìru

1.

Souhrnná charakteristika pøedpokládaných vlivù zámìru na životní prostøedí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Jednotlivé vlivy posuzované stavby na životní prostøedíjsou seøazenypodle jejich
významu a následnì jsou tyto vlivy ohodnocenya komentovány.Vlivy jsou seøazeny
od nejvýznamnìjšíhopo nejménì významný.
Vliv na akustickou situaci
Z hlediska hlukové zátìže samotný provoz zámìru (stacionární zdroje ani doprava
spojená s provozem objektu) nezpùsobí pøekroèeníhygienických limitù v území.
Po výstavbì objektu dojde v území k nárùstu ekvivalentních hladin akustického tlaku A
vlivem zdrojové a cílové dopravy zámìru. Nejvýznamnìjší vliv bude mít automobilové

Sídlo: Mariánskénámìstí 2,11001 Praha1
Pracovištì: Jungmannova35/29, 11121 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz
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doprava na Komunitní centrum, které je plánováno realizovat v tìsné blízkosti objektu
Delta 1.
Nová hmota objektu bude zároveò pøedstavovat urèitou bariéru proti pronikání hluku
k obytné zástavbì v Hodonínské ulici.
Vliv na zneèištìní ovzduší
Z hlediska imisní zátìže území lze oèekávat vlivem vyvolané automobilové dopravy
zámìru v zájmovém území její zvýšení. U žádné ze sledovaných charakteristik by však
nemìlo dojít k pøekroèeoíimisního limitu.
K urèitému zhoršení stavu ovzduší (zatížení suspendovanými èásticemi PM10) dojde
v období výstavby, nicménì toto ovlivnìní lze dostupnými technickými a organizaèními
opatøeními omezit na pøípustnoumíru.
Vliv na obyvatelstvo
Urèité vlivy na obyvatelstvo je nutné oèekávat bìhem výstavby zámìru (zvýšené
koncentrace PM1o, akustická zátìž). Tyto vlivy budou ovšem pùsobit po omezenou
dobu.
Vliv provozu objektu Delta 1 je možné považovat z hlediska zdravotních rizik
z expozice obyvatel zneèiš•ujícími látkami v ovzduší za málo významný. Z hlediska
expozice hlukem nebude vlastní provoz objektu pøedstavovatzvýšení zdravotních rizik.
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
V rámci realizace zámìru bude odstranìn stávající objekt bývalých šaten, dále budou
realizovány nezbytné pøeložky inženýrských sítí a bude odstranìn stávající škvárový
povrch.
Realizace zámìru nebude mít žádný vliv na kulturní památky.
Vliv na vody
Zámìr nebude podstatnì ovlivòovat povrchové ani podzemní vody.

Vliv na krajinný ráz
Zámìr je umís•ován do silnì urbanizovaného území a nebude mít podstatný vliv
na krajinný ráz.
Vliv na produkci odpadù
Pøi výstavbì a provozu zámìru nebudou vznikat nadstandardní druhy a množství
odpadu.
Vliv na zábor zemìdìlského pùdního fondu a pozemkù urèených k plnìní funkcí lesa
V zájmovém území se nenachází pozemky zemìdìlského pùdního fondu ani pozemky
urèené k plnìní funkcí lesa. Zámìrem tyto pozemky dotèeny nebudou.

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, IlO 01 PrahaI
Pracovištì: Jungmannova35/29, III 21 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236004 245
fax: +420-236007 074
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Vliv na flóru, faunu, na prvky územního
krajinné prvky a zvláštì chránìná území

systému

ekologické

stability,

významné

Zámìr neovlivní zvláštì chránìné ani vzácné druhy rostlin a živoèichù, nedotkne se
prvkù územního systému ekologické stability, významných krajinných prvkù ani zvláštì
chránìných území.
Vliv na funkèní využití území
Území bude využito v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního mìsta
Prahy.

2.

Hodnocení techníckého
øešení zámìru s ohledem
pokud jde o zneèíšt'ování životního prostøedí

na dosažený

stupeò

poznání

Technické øešení zámìru je vhodné a správné, stejnì jako situování zámìru.
Pøi dodržení všech legislativních požadavkù na umístìní zámìru a zpùsob výstavby lze
technické øešení zámìru považovat za standardní. Nezbytným požadavkem zùstává
zahrnutí technických opatøení sloužících k ochranì životního prostøedí do projektu
stavby. Tato opatøení musí vycházet ze závìrù procesu posuzování vlivù na životní
prostøedí a dále z nových poznatkù v prùbìhu pøípravy projektu èi prùbìhu pøípravy
území ke stavbì.

3.

Návrh

opatøení k prevencí,

vylouèení,

snížení,

popøípadì

kompenzaci

nepøíznivých vlivù zámìru na životní prostøedí vèetnì povinností a podmínek pro
sledování a rozbor vlivù na životní prostøedí
Pøíslušná opatøení k ochranì

životního prostøedí a veøejného zdraví rezultující
z procesu posuzování vlivù na životní prostøedíjsou specifikovánajako podmínky
tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí pro fázi
pøípravy, realizace a provozu zámìru.
Dokumentace pøedkládá soubor opatøení, která by mìla zaruèit realizaci zámìru bez
výraznìjšího ovlivnìní jednotlivých složek životního prostøedí. Za zásadní opatøení
je tøeba považovat požadavky k ochranì ovzduší a k snížení akustické zátìže.
Zpracovatelé posudku i dokumentace doporuèili realizaci posuzovaného zámìru
za pøedpokladu dodržení navržených opatøení uvedených v dokumentaci hodnocení
vlivu zámìru na životní prostøedí.

4.

Poøadí varíant z hledíska vlívù na životní prostøedí
Zámìr byl navržen jako invariantní, v rámci dokumentace je posuzován stav v roce
2010 pøi realizaci 1. etapy výstavby BB Centra, a to varianta bez realizace objektu
Delta 1 a varianta s realizací objektu Delta 1.
Na základì došlých vyjádøení k dokumentaci a po konzultaci se zpracovatelem
posudku upustil oznamovatel od realizace rezervy parkovacích stání v objektu. Poèet
parkovacích stání se tak snížil oproti pùvodnì plánovaným 550 stáním na 363
parkovacích stání. Redukce stání bude mít za následek i nižší intenzitu zdrojové
a cílové dopravy zámìru, což se projeví pozitivnì i z akustického hlediska a z hlediska
vlivu zámìru na zneèištìní ovzduší.
Pøi porovnání varianty objektu Delta 1 s plánovanou rezervou parkovacích stání
a varianty bez rezervy parkovacích stání se z hlediska vlivù na životní prostøedí jeví
lépe varianta bez rezervy parkovacích stání v objektu.

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110 O1 Praha1
Pracovištì: Jungmannova35/29, 11121 Praha
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Vypoøádání vyjádøeník dokumentací a k posudku
Vypoøádání vyjádøení k dokumentací vlívù zámìru na žívotní prostøedí

V rámci zveøejnìní dokumentace obdržel pøíslušný úøad vyjádøení hlavního mìsta
Prahy, mìstské èásti Praha 4, Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy, Èeské
inspekce životního prostøedí, odboru ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta
Prahy, odboru kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta
Prahy a obèanského sdružení Obèané postižení Severojižní magistrálou.
Vypoøádání pøipomínek vzešlých z obdržených vyjádøení je komentováno v èásti V.
posudku. Pøíslušný úøad se ztotožòuje se závìry posudku a všechny oprávnìné
požadavky vyplývající z tìchto vyjádøeníjsou ve formì podmínek souèástí stanoviska
pøíslušnéhoúøadu.
Vypoøádání vyjádøení k posudku vlivù zámìru na životni prostøedí
V rámci zveøejnìní dokumentace obdržel pøíslušný úøad vyjádøení hlavního mìsta
Prahy, Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy, Èeské inspekce životního prostøedí,
odboru ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy a odboru kultury,
památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta Prahy.
Všechny požadavky vyplývající z tìchto vyjádøení jsou ve formì podmínek souèástí
stanoviska pøíslušnéhoúøadu.

6.

Stanovisko pøíslušného úøadu z hlediska pøijatelnosti vlivù zámìru na životni
p rostøedi s uvedením podmínek pro realizaci zámìru, popøípadì zdùvodnìní
nepøijatelnosti zámìru
Na základì oznámení, dokumentace, posudku a vyjádøení k nim uplatnìných
vydává
odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy jako pøíslušný úøad podle
§ 22 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, v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska pøijatelnosti vlivù
na životní prostøedí

souhlasné

stanovisko

k posouzení vlivù provedení zámìru "BB Centrum - objekt Delta 1, Praha 4 - Michle"
na životní prostøedí s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou
zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatøení nutných k provedení zámìru
v pøíslušných správních nebo jiných øízeních, pokud nebudou do té doby splnìny.
Podmínky

souhlasného

aj

Podminky

-

pro územní øízení

stanoviska

pro fázi pøípravy

1.

Øešit dopravu v klidu maximálním poètem 363 parkovacích stání.

2.

Vést inženýrské sítì ve funkèní ploše ZP (parky, historické zahrady a høbitovy)
tak, aby zásah do této plochy byl minimální.

3.

Projednat s orgánem ochrany veøejného zdraví akustickou studii, vèetnì návrhu
protihlukových opatøení, která bude reagovat na aktuální stav zámìru a situaci
v územ í.

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 PrahaI
Pracovištì: Jungmannova35/29,11121 Praha
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4.

Provést

hydrogeologický

prùzkum

a na základì

tohoto

prùzkumu

navrhnout

zpùsob likvidace deš•ových vod.

5

Projednat

s dotèenými

subjekty

napojení zámìru

na veøejné kanalizaèní

øady,

návrh retenèní nádrže vèetnì regulovaného
odtoku a objem odvádìných
odpadních vod do kanalizace a následnì na Ústøední èistírnu odpadních vod.

6

Projednat s dotèenými subjekty napojení zámìru

na vodovodní øady a odbìrové

množství vody.

7

Zpracovat podrobnou studii osvìtlení a oslunìní a v pøípadì negativního ovlivnìní
okolní chránìné zástavby navrhnout opatøení k minimalizaci èi kompenzaci tohoto
ovlivnìní.

8.

Øešit dopravní
obsluhu
areálu, vèetnì
øešení navazujících
komunikací
a dopravních uzlù, v souladu s dopravní studií "Obslužnost areálu BB Centra"
odsouhlasené

usnesením

Rady mìstské

èásti Praha 4 è. 1R-2/2005

ze dne

11. 1. 2005.
9.

Navrhnout

ve spolupráci

s mìstskou

èástí Praha 4 projekt vegetaèních

úprav

s preferencí umístìní zelenì na rostlém terénu.

pro stavební øízení
10

Projednat návrh zámìru s pøíslušným výkonným orgánem státní památkové péèe.

11

Prokázat

dostateènou

nedocházelo

kapacitu

k nežádoucím

køižovatek v dotèeném

kumulacím

dopravy,

území

tak,

aby zde

a to pro období

výstavby

i provozu.

12.

Navrhnout opatøení k zajištìní
chránìné

dodržení hygienických

limitù hluku z dopravy pro

vnitøní prostory novostavby.

13. Podrobnì vyhodnotit hluk ze všech zdrojù umístìných vnì i uvnitø objektu, kterým
bude prokázáno

dodržení

hygienických

a pro venkovní i vnitøní chránìné

14,

Navrhnout na základì

limitù pro venkovní

chránìný

prostor

prostory staveb.

akustické studie protihluková opatøení pro období výstavby

tak, aby byla realizována pøed zahájením stavby.

15.

Zpracovat plán organizace výstavby, v rámci nìhož bude vypracován podrobný
soubor technicko-organizaèních
opatøení s cílem eliminovat a minimalizovat
potenciální nepøíznivé vlivy na životní prostøedí a obyvatelstvo,

a to jak v místì

výstavby, tak pøípadnì i na odvozových a dovozových trasách.
16,

Pøi výbìru

dodavatele

stavby

preferovat

použití

moderních

stavebních

mechanismù s co nejnižší hluèností a v dobrém technickém stavu.

17

Zajistit celý proces výstavby organizaènì
narušení

faktorù

pohody

obyvatelstva

tak, aby maximálnì
a negativní

omezoval možnost

vlivy na životní

prostøedí,

a to i s ohledem na výstavbu ostatních zámìrù v území.

18

Navrhnout stavební práce a nasazení strojù tak, aby nedocházelo
hluèných operací, pokud to není technologicky nezbytnì

19

Preferovat

20

nutné.

pøi plánování stavby používání moderních mechanismù

emisí zneèiš•ujících

k pøekrývání
se sníženou

látek do ovzduší.

Zpracovat havarijní plán pro fázi výstavby.
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21.

Specifikovat množství a druhy vznikajících odpadù a prostory pro jejich
shromažïován í.

22.

Precizovat ve spolupráci s mìstskou èástí Praha 4 a pøíslušným orgánem
ochrany pøírody odsouhlasit komplexní projekt vegetaèních úprav s cílem vytvoøit
kvalitní plochy zelenì s dùrazem na to, aby všechny døeviny, které jsou v kolizi se
zámìrem a je reálné, že nebudou v rámci stavebních prací ohroženy, byly
zachovány a ochránìny vhodnými opatøeními bìhem výstavby a s dùrazem
na sortiment vhodných døevina použití zapìstovaných vzrostlých jedincù.

b) podmínky pro fázi realizace
23.

Postupovat pøilikvidaci pùvodních staveb tak, aby nedošlo dodateènì k lokálnímu
zneèištìní pùdního prostøedí.

24. Provést pøi výstavbì

taková protihluková opatøení, aby nebyla negativnì
ovlivnìna obytná zástavba v lokalitì, zejména bytové domy v ulici Hodonínská.

25.

Vést staveništní dopravu tak, aby došlo k minimalizaci pohybu tìžké nákladní
dopravy po místních komunikacích pøímo procházejících chránìnou zástavbou,
zejména v ulici Michelská.

26

Zajistit pøedèištìní vod pøeèerpávaných ze stavební jámy do veøejné kanalizace
a dodržet limity dle platného kanalizaèního øádu.

27.

Provádìt stavební práce podle schváleného plánu organizace výstavby.

28.

Seznámit v pøedstihu obyvatele dotèených domù s termíny a délkou jednotlivých
etap výstavby. Na vnìjším ohrazení stavby uvést kontakt na zástupce stavitele,
kterému budou moci obèané sdìlit své oprávnìné pøipomínky na postupy

29.

provádìní stavby.
Minimalizovat negativní ovlivnìní obyvatel okolních domù osvìtlením staveništì.

30.

Zajistit odpovídající ochranu objektù sousedících se staveništìm
demolièních prací, hloubení stavební jámy a výstavby objektu.

31.

Zajistit udržování poøádku na staveništi, pravidelnì kontrolovat stav oplocení.

32.

Zajistit dopravní znaèení v prostoru výjezdù ze staveništì.

33.

Umístit u výjezdu ze staveništì zpevnìnou sklepovou plochu pro mechanické
oèištìní vozidel.

34.

Uvést po dokonèení stavebních prací pøíjezdovékomunikace do pùvodního stavu.

35.

Provést pøivýkopových pracích rozbor s cílem zjistit, zda mohou být zeminy dále
používány jako inertní materiál nebo zda s nimi musí být nakládáno jako
s nebezpeèným odpadem.

36.

Udržovat stavební mechanismy a nákladní automobily v odpovídajícím
technickém stavu, pravidelnou kontrolou techniky i staveništì pøedcházet
haváriím zpùsobeným únikem ropných látek.

37

Postupovat v pøípadì havárie podle schváleného havarijního plánu s tím,
že sanaci provede odborná firma.

38.

Vytìžit a odvést zeminu v pøípadì kontaminace unikem ropných produktù
na zabezpeèenou skládku.
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Zajistit realizaci vegetaèních úprav podle schváleného komplexního projektu
souèasnì se stavbou tak, aby mohly být zhodnoceny soubìžnì pøi kolaudaci
stavby, resp. v nejbližším vhodném agrotechnickém termínu.
Zajistit odborný archeologický dohled v prùbìhu zemních prací, pøípadné odkrytí
archeologických nálezù ohlásit pøíslušnému správnímu úøadu a umožnit
provedení záchranného archeologického prùzkumu.
41

Pouèit pøed provádìním zemních a výkopových prací pøíslušné osoby o postupu
ve vztahu k eventuelním archeologickým nálezùm.

42.

Provést úèinná protihluková opatøení pro období výstavby dle požadavkù
pøíslušnéhoorgánu ochrany veøejnéhozdraví.

43

Omezit demolice, vrtání pilot a ostatní zvláštì hluèné práce výhradnì na pracovní
dny v dobì mezi 8 - 18 hod.

44

Omezit v dobì

45.

nejnutnìjší pøípady, pøednostnì využívat vìžový jeøáb.
Provádìt øezánídøeva na bednìní pro betonáž zásadnì mimo prostor staveništì.

46.

Umístit stabilní stavební stroje se zvýšenou hluèností do krytých pøístøeškù.

47.

Zajistit bìhem hluèných stavebních prací dostateènì dlouhé pøestávky tak,
aby obyvatelé okolních domù mìli možnost vìtrání obytných místností.

48

Provádìt hluèné práce uvnitøbudovy až po uzavøeníobvodového pláštì.

49

Zajistit pravidelné skrápìní staveništì a dùkladnou oèistu stavebních
mechanismù a nákladních automobilù pøedvjezdem na veøejné komunikace.

50

Zajistit prùbìžné èištìní navazujících úsekù veøejných komunikací v dostateèné
míøe tak, aby v souvislosti se stavbou nedocházelo k nárùstu množství prachu
usazeného na vozovce.

51

Kropit vodou nebo zakrývat plachtami sypký odpad ze stavby na korbách
nákladních automobilù.

52

Kropit vodou nebo zakrývat plachtami dovážený sypký stavební materiál
na korbách nákladních automobilù.

hrubé stavby použití nakladaèù a autojeøábù jen na zcela

53. Omezit doèasné zábory a všechna omezení, zejména na veøejných plochách,
na nejkratší možnou míru.
54.

Zajistit zneškodòování odpadních vod v souladu s platnými pøedpisy.

55.

Uvést po dokonèení stavebních prací pøíjezdovékomunikace do pùvodního stavu.

56.

Minimalizovat množství vznikajících odpadù.

57.

Preferovat recyklaci a tøídìní odpadù, avšak za pøedpokladu minimalizace
pøímých(hluk, prach) i nepøímých(obslužná doprava) negativních vlivù spojených
s touto èinností.

58.

Provést nezbytné kácení døevin mimo vegetaèní období.

59.

Postupovat pøi ochranì døevin podle ÈSN DIN 18 920 Ochrana stromù, porostù
a ploch pro vegetaci pøistavebních èinnostech.
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60.

61.

Zajistit z dùvodù ruderalizace území a šíøení alergenních plevelù v rámci
provádìní koneèných terénních úprav dùslednou rekultivaci všech ploch
postižených výstavbou.
Doložit ke kolaudaci všechna požadovaná mìøení, která prokáží soulad
s projektovanými parametry stavby a ovìøit úèinnost protihlukových opatøení
ve zkušebním provozu.

62.

Zpracovat a pøedložit pøed uvedením objektu do provozu ke schválení
manipulaèní, havarijní a požární øádyjednotlivých provozù a zaøízení.

63.

Ke kolaudaènímu øízení pøedložitspecifikaci druhù a množství odpadù z výstavby
a doklady o zpùsobu jejich využití, resp. odstranìní a smlouvy zabezpeèující
využití, resp. odstranìní odpadù z provozu objektu.

c) podmínky pro fází vlastního provozu
64.

Provést bìhem prvního roku provozu mìøení teplotnì vlhkostních parametrù
pracoviš• vèetnì vyhodnocení a pøípadnýchnávrhù opatøení.

65.

Zajistit pravidelnou kontrolu funkènosti a úèinnosti odluèovaèù k èištìní odpadních
vod, v pøípadì nedodržení povolených parametrù realizovat nápravná opatøení.

66.

Skladovat látky nebezpeèné vodám pouze ve vnitøních prostorách objektu
v souladu s pøíslušnýminormami a právními pøedpisy.

67
-.'

Monitorovat koncentraci oxidu uhelnatého v prostorách podzemních garáží tak,
aby byla zajištìna dostateèná ventilace a zároveò nedocházelo k nárazovému
vypouštìní vysokých koncentrací emisí výfukových plynù z odvzdušnìní tìchto

68 .

prostor.
Instalovat v garážích havarijní soupravy pro asanaci pøípadného úniku ropných
látek.

R.Q
-_o

Zajistit tøídìní odpadù, vobjektu umístit dostateèný poèet a objem sbìrných
nádob na tøídìný a nebezpeèný odpad.

70.

Zajistit trvalou péèi o areálovou zeleò a popøípadì i její obnovu tak, aby byla
zachována její funkènost.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádøení dotèených
povolení podle zvláštních pøedpisù.

správních

úøadù ani pøíslušná

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost mùže být
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona.
Tato lhùta se pøerušuje, pokud bylo zahájeno navazující øízení podle zvláštních
právních pøedpisù.

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Mariánské nám. 2
Praha 1
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