HLAVNí MÌSTO PRAHA
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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:
BB Centrum objekt Delta 1. Praha 4 - Michle

-

Zaøazení zámìru dle zákona:
Bod 10.6, kategorie II, pøíloha è. 1 - Skladové nebo obchodní komplexy vèetnì
nákupních støedisek o celkové výmìøe nad 3000 m2 zastavìné plochy; parkovištì
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v souètu pro celou stavbu.
Umístìní:
kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 4
Michle

Zámìr je umís•ován jižnì od ulice Vyskoèilova v sousedství objektu BB C - Building
BETA.
Oznamovatel:

PASSERINVEST GROUP, a.s.; IÈ: 26118963, Vyskoèilova 1461/2a, Praha 4
Charakter a kapacita zámìru:
Zámìrem oznamovatele je výstavba administrativní budovy, která bude souèástí
komplexu budov "BB Centrum" situovaného v okolí ulic 5. kvìtna a Vyskoèilova.
Souèástí objektu budou obchodní plochy a restaurace pro zamìstnance. V podzemí
objektu budou umístìny garáže pro potøebuobjektu.
Posuzovaná budova má pùdorys ve tvaru písmene H. Rozmìry budovy budou cca
40 m vose sever-jih a cca 75 m vose východ-západ. Výška objektu bude 8 pater
(cca 32 m), v podzemí bude pìt podlaží s kapacitou 552 parkovacích stání, dalších
5 stání bude umístìno na terénu.
Celková plocha dotèeného území èiní 8 400 m2, zastavìná plocha objektu bude
3250 m2, zastavìná plocha podzemní èásti 4 450 m2. Ve 2. až 8. nadzemním
podlaží budou k dispozici cca 14 000 m2 hrubé podlažní plochy pronajímatelné jako
administrativní prostory. V pøízemí objektu bude provoz stravování pro zamìstnance
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a obchodní plochy, v podzemních podlažích budou situovány garáže a technické
zázemí budovy. Støešní plochy budou využívány z èásti pro TZB, zèásti jako støešní
zahrady.
Pøedpokládané funkèní využití objektu:
kanceláøské plochy
komunikace, sociální zázemí, TZB
pasáž, lobby
gastroprovoz
pronajímatelné plochy
terasa
sklady
parkovací stání

14 021
4986
475
1 094
1 064
1 065
297
552

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Prùbìh zjišt'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 pøíslušnézájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající významné potenciální
vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedl. Pøi urèování, zda zámìr má významné
vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží k okolnosti, zda zámìr svou kapacitou dosahuje
limitních hodnot uvedených u zámìrù pøíslušného druhu kategorie II v pøíloze è. 1
k zákonu a dále k obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených správních úøadù
a dotèených územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru (duben 2006) bylo zpracováno kolektivem autorù ze spoleènosti
ATEM - Ateliér ekologických modelù, s. r. o. pod vedením Ing. Václava Píši, CSc.,
držitele autorizace dle zákona. Cílem oznámení bylo identifikovat významné
problémy životního prostøedí v dotèeném území a vytyèit nejzávažnìjší vlivy, které
lze pøi výstavbì a provozu objektu oèekávat s tím, že detailní vyhodnocení bude
provedeno v rámci dokumentace podle pøílohy è. 4 zákona. Jako významnìjší vlivy
zámìru jsou tak oèekávány vlivy na kvalitu ovzduší, akustickou situaci, mìstskou
zeleò a obyvatele pøilehlých ulic.
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-11 0706 ze dne 14. 8. 2006)
. mìstská èást Praha 4
(vyjádøení è.j. KST/707/KO/06/Fe ze dne 21. 7. 2006)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy - poboèka Praha - jih

.

.

(vyjádøení è.j. J.HK/3277/3669/06 ze dne 26. 7. 2006)
Èeská inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha
(vyjádøení zn. 41/ØI/0621563.01/06/PVB ze dne 31. 7. 2006)
odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení SZn. S-MHMP-237198/2006/1/00PNI
ze dne 21.7.2006)
(vyjádøení è.j. S-MHMP/-/OOP/XI/669/06/Bak
ze dne 18. 7. 2006)
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odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìs!a
Prahy (vyjádøení è.j. MHMP 249489./2005/Fex ze dne 13. 7. 2006)

Pøíslušný úøad neobdržel žádné vyjádøení veøejnosti.
Posuzovat zámìr podle zákona požadují hlavní mìsto Praha, mìstská èást Praha 4,
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, Èeská inspekce životního prostøedí
a odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy.
Ve vyjádøeních je pøedevším poukazováno na nutnost komplexnì vyhodnotit vlivy
zámìru na jednotlivé složky životního prostøedí a veøejné zdraví, a to zejména
z hlediska ochrany ovzduší, mìstské zelenì a akustického hlediska. Veškerá
obdržená vyjádøení k oznámení zámìru jsou pøílohou tohoto závìru zjiš•ovacího
øízení.

Závìr:
Zámìr ,,88 Centrum - objekt Delta 1, Praha 4 - Michle" naplòuje dikci bodu 10.6,
kategorie II, pøílohyè. 1 zákona è. 100/2001Sb., o posuzovánívlivù na životní
prostøedía 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 citovanéhozákona.
Na základì dostupných podkladù a informací dospìl pøíslušný úøad k závìru,
že zámìr

,,88 Centrum - objekt Delta 1, Praha4 - Michle"

bude

posuzován

podle citovaného zákona, nebo• oznámení dostateènì neprokázalo zda a v jakém
rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedía veøejnézdraví.
Pøíslušný úøad požaduje zpracovat dokumentaci vlivu zámìru na životní prostøedí
(dále jen dokumentace) podle pøílohy è. 4 k citovanému zákonu, která bude
zahrnovat zjištìní, popis, posouzení a vyhodnocení pøedpokládaných pøímých
a nepøímých vlivù provedení i neprovedení zámìru na životní prostøedí a souèasnì
zohlední uplatnìná vyjádøení k oznámení zámìru.
Ve smyslu § 7 odst. 6 citovaného zákona a s ohledem na poèet dotèených správních
úøadù a dotèených územních samosprávných celkù stanovuje pøíslušný úøad poèet
dokumentací pro pøedložení na 10 výtiskù.
Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy, ani
pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.

Magistrát hl. m. t'rall. y
odbor ochrany
prostøed
Mariánské
nám. 2

Praha 1
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Pøílohy:7 x vyjádøení k oznámení (viz výše)
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Vyjádøená bl~~
mìsta Prat\)Y'iiltoznámeflÍ zámìru "BB Centrum - objekt
Delta 1, Praha 4 - MièfiTì-"; podlez-ák~j;OO/2001
Sb., o posuzování vlivù na
životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, v platném znìní

Podklady
Pøedložený zámìr je zaøazen dle zákona èíslo 100/2001 Sb., do kategorie II, pøílohy
è. 1 zákona, bodu 10.6 - 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, zámìry vyžadující zjiš•ovací øízení.
Oznámení je zpracováno podle pøílohyè. 3 zákona o posuzování vlivù na životní prostøedí.

Pøedmìtemzámìru je umístìní dalšího administrativníhoobjektu v areálu komplexubudov
BB Centra v Praze 4 v území mezi ulicemi Vyskoèilovoua 5. kvìtna. Posuzovanýobjekt
bude osmipodlažnís pìti podzemnímipodlažími.Souèástiobjektujsou podzemníparkovací
podlaží o kapacitì 552 stání. V pøízemíobjektu bude provoz stravovánípro zamìstnance a
obchodní plochy, ve 2. - 8. nadzemním podlaží budou k dispozici administrativníplochy
v rozsahucca 14 000 m2.

V .ádøeníhl. m. Prah k oznámení zámìru BB Centrum - ob"ektDelta1 Praha4Michle", podle zákona è. 100/2001Sb.,
Z hlediska urbanistické koncepce není oznámený zámìr na výstavbu další etapy BB
Centra - objektu Delta 1 do doby schválenízmìn 06 v souladus platným ÚPn SÚ hlavního
mìsta Prahy. Zmìna è. 994/06 je ve fázi projednávání.V ploše VVS - veøejnévybavení:
mateøské,základní a støedníškoly je možná vozidlová komunikacejako doplnìk k hlavní
funkci- tedy k VVS, nikoli k funkci navazující.V plocháchSVM - smíšenéúzemí mìstského
typua SVO- smíšenéúzemíobchodua služeb je administrativnífunkce možná.
Z akustického hlediska konstatujeme, že k posuzovanému zámìru není zpracováno
akustické hodnocení, výpoèty hluku z výstavby ani z budoucího provozu. V další fázi
projektové pøípravytedy požadujeme pøedložitkomplexní akustickou studii.
Z hlediska ochrany ovzduší se rozptylová studie v pøedloženém oznámení zabývá vlivem
výstavby a provozu posuzovaného zámìru s podzemními garážemi pro 552 automobilù.
Rozptylová studie konstatuje, že již v souèasnosti dochází v nìkterých místech dotèeného
území a v jeho okolí k pøekraèovánílimitù pro prùmìrné roèní koncentrace NO21PM1oa pro

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
tel. 236002 134,236003229, fax 236 007 048
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krátkodobé maximální hodnoty NO2. Navrhovaný objekt a jím vyvolaná doprava z provozu
podzemních garáží bude pøispívatemisemi ke zhoršení tohoto stavu.
V textu oznámení se konstatuje, že vliv na kvalitu ovzduší lze považovat za støednì
významný. Další specifikace vlivu emisí z výstavby a provozu objektu Delta 1 na ovzduší
chybí a podle textu bude uvedena v pøipravovanédokumentaci.
Doporuèujeme, aby do dopravní, rozptylové i akustické studie byly zahrnuty vjezdy a
výjezdy ze všech stávajících, schválených i navrhovaných parkovacích objektù v oblasti.
Dále by bylo vhodné zabývat se problematikou dopravní obsluhy a eventuelních nápravných
opatøení pro okolní obytné území. Z hlediska ochrany kvality ovzduší by bylo vhodné
optimalizovat a snížit poèet navrhovaných garáží tak, aby pro stávající okolní obytnou
zástavbu nedocházelo k dalšímu zhoršování kvality ovzduší a k pøekraèování limitù podle
zákona o ovzduší è. 86/2002 Sb.
Z hlediska mìstské

zelenì je zámìr výstavby objektu Delta 1 v prostoru BB Centra

situován ve funkèní ploše SVM

- smíšené území mìstského typu, pro kterou není dána míra

využití území, tudíž ani koeficient zelenì KZ. Pøesto by bylo vhodné alespoò procentuálnì
vyjádøit podíl zelenì v øešeném území. Projekt BB Centra
je lokalizován v území
stabilizovaném, není souèástí žádné zóny ochrany pøírodyv zastavìných území.
Dendrologický prùzkum a výkres zelenì nejsou souèástí pøedloženého oznámení,
nelze adekvátnì posoudit náhradní výsadby. V øešeném území se nachází vegetace
podprùmìrné kvality.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny zcela bez pøipomínek. Plocha se nachází v
urbanizované èásti Prahy, bez vazby na pøírodnì hodnotné prvky, ráz krajiny nebude
narušen.
Z hlediska ochrany zemìdìlského
pùdního fondu pøedmìtná lokalita leží uvnitø souèasnì
zastavìného území, cca 100 m jižnì od Vyskoèilovy ulice, východnì od budov Alfa a Beta,
v k. ú. Michle. V souèasné dobì se zde nachází fotbalové høištì s parkovištìm a budovou
zázemí pro sportovce, veškeré stávající objekty jsou urèené k demolici. Pozemky dotèené
výstavbou jsou evidovány v katastru nemovitostí jako ostatní plochy a nejsou proto souèástí
ZPF.
V platném ÚPn hlavního mìsta Prahy je tato lokalita urèena pro funkèní využití SVM
- smíšené území mìstského typu a VVS - veøejné vybavení pro mateøské, základní a
støední školy. Z hlediska ochrany ZPF uvedený zámìr neznamená žádný negativní vliv.

Z geologického

hlediska

nemáme k pøedloženému oznámení pøipomínky

Z hlediska hospodaøení s odpady nezasahuje pøedložený zámìr do ploch urèených
v platném ÚPn hlavního mìsta Prahy pro sbìr, zásobování èi skládkování odpadu a lze jej
tedy z hlediska odpadù a odpadového hospodáøstvív zásadì akceptovat.
V oznámení jsou uvedeny druhy odpadù z výstavby a z provozu centra, množství je
vyjádøenou pouze u výkopové zeminy, resp. je uvedena hrubá bilance zemních prací. Dle
vyjádøení zpracovatele oznámení, budou chybìjící údaje o množství a zpùsobech nakládání
s odpady upøesnìny v dokumentaci dle § 8 zákona a v dalších stupních projektové pøípravy.
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Požadavek na doplnìní výše uvedených údajù doporuèujeme zaøadit do závìreèného
stanoviska zjiš•ovacího øízení.
Z dopravního hlediska máme k pøedloženému návrhu tyto pøipomínky:
V oznámení postrádáme vyèíslení pøedpokládaného rozsahu indukované dopravy.
V kapitole 8.11.7 (nároky na dopravu) oznámení je pouze odkaz na zpracovanou studii
"Obslužnost areálu 88 centra - 10/2004", zpracovanou ateliérem DUA a odsouhlasenou
Radou mìstské èásti Praha 4. V této souvislosti rovnìž upozoròujeme, že pro potøeby
hodnocení vlivù je tøeba vycházet z aktuálních hodnot zatížení komunikaèní sítì, které pro
tento proces poskytuje ÚDI nebo ÚRM.
Upozoròujeme, že z hlediska automobilového zatížení stávající komunikaèní sítì jsou
již k dispozici údaje o zatížení komunikací v r.2005.
Postrádáme alespoò rámcové informace týkající staveništní dopravy a to jak
z hlediska pøedpokládaného denního rozsahu, tak i uvažovaných tras.
Problematiku rozsahu automobilové dopravy není možné na úrovni oznámení
komentovat pouze v obecné rovinì napø. vìtou na str. 11 oznámení, že "...garáže budou
využívat pouze zamìstnanci a návštìvníci budovy, množství vjíždìjících vozidel a jejich
obrátkovost bude proto odpovídat podobným budovám v okolí zámìru".
Z hlediska délky pøíjezdových a odjezdových tras indukované automobilové dopravy
doporuèujeme zvážit, zda situování vjezdové a výjezdové rampy do garáží navrhovaného
objektu je v optimální poloze.

Z hlediska zásobování vodou bude posuzovanýobjekt napojen na veøejnývodovod ON
150 vedený podél severní strany Vyskoèilovyulice, z kterého bude provedena vodovodní
pøípojkaON 80. Pro stavbu byla zpracovatelemdokumentaceøádovì odhadnuta celková
denní spotøebave výši 110m3.
Navrženéøešenízásobovánívodou neovlivòujenegativnì životní prostøedí.
Z hlediska
odkanalizování
a ochrany
vodních
tokù konstatujeme, že pøi provozu
posuzovaného zámìru budou vznikat odpadní vody splaškové (z provozu administrativní
èásti budovy a gastroprovozu) a odpadní vody deš•ové; technologické vody produkovány
nebudou. Odpadní vody ze stavby budou zaústìny pomocí kanalizaèních pøípojek do
oddílného kanalizaèního øadu. V objektu bude oddílná kanalizace. Na kanalizaèním potrubí
odvádìjícím odpadní vody z gastroprovozu bude osazen odluèovaè tukù. Odpadní vody z
garáží nebudou
odvádìny do kanalizace, pøípadné odpadní vody budou likvidovány
odvozem.
Odkanalizování stavby bude provedeno oddílnou kanalizací s odvodem veškerých
odpadních vod splaškových (vèetnì pøedèištìných vod z restaurace) a vìtší èásti vod
deš•ových do veøejné kanalizaèní sítì v pøilehlých ulicích. Množství odpadních splaškových
vod bude cca 30 000 m3/rok.
V bezprostøední blízkosti staveništì se nevyskytují vodní toky ani vodní plochy;
nejbližším tokem je potok Botiè protékající asi 500 m severnì od místa stavby, které leží
v povodí této vodoteèe. Vliv na povrchové a podzemní vody se nepøedpokládá s ohledem na
vzdálenost potoka a odvádìní odpadních vod do veøejné kanalizace.
Pøi pøípravì, realizaci a provozu stavby je nutno respektovat a provést navržená
opatøení uvedená v oddílu O.IV.
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HLAVNf MÌSTO PRAHA
RNDr. Miloš Gregar
Radní hlavního mìsta Prahy

Z hlediska zásobování teplem, které je pro posuzovaný zámìr navrženo z integrovaného
systému CZT, nemáme z hlediska vlivu na životní prostøedí pøipomínek.
Z hlediska zásobování elektrickou energií, zemním plynem a z hlediska telekomunikací
bez pøipomínek.
Závìrem
hlavní mìsto Praha uvádí, že s ohledem na výše uvedené pøipomínky,
zejména z hlediska ochrany ovzduší, akustického a dopravního a vzhledem k nekompletnosti
oznámení požaduje podrobit zámìr dalšímu posuzování vlivù na životní prostøedí.

Vážený pan
Ing. arch. Jan Winkler
øeditel OOP MHMP
zde
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V Prazedne 21. èervence2006
Èj. KST/707/KO/06/Fe
Váženýpaneøediteli,

navazujina
Vášpøípis
è.Praha
j. S- 4 k ozn
-237198/2006/00PNI/EIA/205-1
y a zasílám
Vám stanovisko
mìstské
èásti
,'v
.ekt Delta 1,
Praha4 - Michle" pro úèel zahájenéhozjiš•ovacíhoøízenípodle § 7 zákonaè. 100/2001Sb.,
o posuzovánívlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù (zákon o
posuzovánívlivù na životní prostøedí),v platnémznìní.

Pøedmìtnýkapacitnízámìr výstavbyadministrativníbudovyBB Centrum- objekt
Delta 1 senacházív území,kteréje v souèasnédobì vysocevytìženo po urbanistickéstránce
a kteréje souèasnìvýraznì ovlivnìno dopadysilnièní dopravy(hluk, prašnost,oxidy dusíku)
- a to jak dopravy tranzitní na okolních hlavních komunikací, tak i pùsobenímdopravy,
jejímž cílemjsou administrativníbudovyv lokalitì BB Centra.
Vzhledem k navrženékapacitì zámìru, výše zmínìným podmínkámv území, a také
protože oznámení zámìru není pøedloženos náležitostmi podle' pøílohy è. 4 zákona è.
100/2001Sb.,je z hlediskamìstské èástiPrahy4 tøeba,aby pøedmìtnézjiš•ovací øízeníbylo
ukonèenose závìrem, že zámìr bude dále posuzovánpodle zákona a posuzovánívlivù na
životní prostøedí.
K danému zámìru lze také konstatovat, že se nachází v místì, které je souèástí
øešeného
území navrženézmìny Územníhoplánu sídelníhoútvaru hl. m. Prahy è. Z 994/06.
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a vzhledem k svému rozsahu bude zøejmì podléhat posouzenívlivu koncepcena životní
prostøedípodle pøíslušnýchustanovenízákonao posuzovánívlivù na životní prostøedí.

S pozdravem

Co.: RadaMÈ P4
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Ing. arch. Jan Winkler
øeditelodboru
Øásnovka8

I~~~ ~,,/h.;/J
Yifït/t(/
~

MHMPP03S5ZZB
HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY
Rytíøská 12, pošt. schr. 203,11001 Praha 1
..
"
14200 Praha 4
.
Hlavní

È.j.

---~
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stanovisko.
Podánímze dne 17.7.2006jsme obdrželi oznámenío zahájenízjiš•ovacího øízení Magistrátu
hl. m. Prahy, odboru životního prostøedí, Mariánské nám. 2, Praha 1, ze dne 10.7.2006
k zámìru "BB Centrum budova Delta 1, k.ú. Michle, Praha 4" administrativní budova
s komerèními plochami, ve smyslu §6, odst.4 a §16 odst.3a 4 cit. zákona.
Oznámenío hodnocenívlivù na životní prostøedídle pøílohy 3 zákona è.100/2001Sb. pro
oznamovatelePasserinvestGroup, a.s., Vyskoèilova 1461/2a,Praha 4 IÈO 26118963zpracoval
v dubnu 2006 ATEM - Atelier ekologickýchmodelù,s.r.o.,U Michelskéholesa 366, Praha4 bez
è.zak. Oznámení zámìru "BB Centrum objekt Delta 1, k.ú. Michle, Praha 4" umís•uje
administrativní objekt s komerèními plochami. Objekt ve tvaru H o 8 NP a 5 PP je umístìn
východnì od Building Beta s vjezdemz ul. V.Sedláèka.Objekt budenapojenna CZT. V 5 PPjsou
parkovacích stání pro 552 aut a tech.zázemíbudovy. V pøízemíje vstupní hala a jídelna
zamìstnancùse zázemíma komerèníplochy. Od 2. NP po 8.NP jsou administrativní plochy. Na
støeše
je umístìna technologiea støešnízahrada.
Zásobovánía pøíjezddo garážíje z východní strany objektu. Trvalá pracovištì vè.restaurace
budouplnì klimatizována.Poèításejen s dennímprovozem.
Stávajícíobjekty sportovníhozaøízenímusí být odstranìny.
Posouzenívlivu stavby na ovzduší
Pro hodnocení bylo užito Modelovéhohodnoceníkvality ovzduší na území hl. m.Prahy a to
nejbližších 8 ref.bodù sítì s krokem 300 m. Pro støedobjektu byl urèen bod 9 (v udaných
hodnotáchje patrnì chyba- bod 5934). Takto zvolenébody dávají pouzepøibližný obraz o tom,
jaký byl stavpro r .2004.Nehovoøío tom, jakou zátìž objekt do lokality pøinese.
Hlukové posouzenívlivu stavby na okolí
Z popisu stavbyje zøejmé,že vlivem dopravy vyvolané užívánímobjektu dojde ke zhoršení
akustickésituaceu objektù nejblíže k novému kruhovémuobjezdu a vjezdu do garáží (552 stání
v garážích+ zásobování).V oznámeníudanávzdálenostchránìnýchobjektù od zdroje hluku je 100
m. Dle situace v mìøítku I: I 000 je to ale pouze 30 m od krajního pruhu nové obslužné
komunikace. Umístìní kruhového objezdu, vjezdu do garáží a zásobovánína stranì pøilehlé
k obytným domùma plánovanémukomunitnímucentrusejeví jako nevhodné.
Pracovištì:Nìmèická 1112. 14200 Praha4, tel.: 241494459,fax 261261681,e-mail: sekretariat-iih(á).hVl!oraha.cz
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Požaduji provést posouzenízámìru podle zákona 100/2001Sb., o posuzovánívlivù na životní
prostøedís tím, že dokumentacemusí být dle výše uvedenýchpøipomínekdoplnìna o :
1) rozptylovou studii, kde budeprovedenakontrola udanýchhodnot,zvláštì u bodu è. 5934 (kde
uprostøedvilové zástavbyjsou udáványnejvyšší koncentraceškodlivin v ovzduší) a zpøesnìna
vzdálenostzdrojù od chránìnéhovenkovníhoprostoru.
Základní referenènísí• musí být rozšíøenai o body v kritických místechvùèi zdrojùm s ohledem
na využití okolníhoúzemí(høištì,park, komunitní centrum, bytovéobjekty)
2) hlukovou studii, která budeobsahovati stávajícíakustickýstav lokality, obrátkovostvyvolané
dopravy, hladina hluku zpùsobenátouto vyvolanou dopravouv chránìném venkovním prostoru,
v chránìnémvenkovnímprostorustaveba resp.návrhyna sníženíneboomezenívnesenéhohluku.

MUDr. Ludmila Èeròanská
vedoucíoddìlení hygieny komunální
poboèkyPraha - jih
"2
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Odbor ochrany prostøedí
Øásnovka 8
11015Praha1

IOŠLOdne:

~
--3
VyfizujeI linkaI email

Místoa datum

Ing.'/áclav Beroušek/3385/ berousek@ph.cizp.czPraha,31.7.2006

Vìc: Zahájení zjiš•ovacího øízenízámìru "BB Centrum - objekt Delta 1, Praha 4 - Michle"
zaøazenéhov kategorii II, bodu 10.6. pøílohyè.1 zákona è. 100/2001 Sb.

Dopisem shora uvedené znaèky byl požádán oblastní ínspektorát Praha ÈIŽP o vyjádøení ke
stavebnímu zámìru. K tomuto vydáváme následující komplexní stanovisko:
Oddìlení ochrany pøírody
Z hlediska ochrany zájmù chránìných zákcnenl.è.114/92 Sb. o ochranì pøírody a krajiny ve
znìní platných pøedpisùmáme k pøedloženémuzárnìru oznámení dále uvedené pøipomínky:
Z koordinaèní situace 1 :1000 vyplývá, že jsou inženýrské sítì situovány dle schváleného ÚPD SÚ
hl.m. Prahy do území plochy oznaèené PP (parky a parkovì upravené plochy). Dle stanoviska
stavebního odboru ÚMÈ Praha 4 jsou liniová vedení technického vybavení pøípustnájako doplòkové
využití, pro uspokojení potøeb území vymezeného danou funkcí. Inženýrské sítì jsou však budovány
za úèelem stavby na sousedním pozemku, procházejí po délce celou plochou PP, stavba zámìru je
mimo plochu PP. Z dùvodù ochrany sítí bude území plochy PP silnì omezeno pro parkové úpravy,
zejména pro výsadbu stromových døevin. Bude tak výraznì omezeno funkèní vymezení plochy PP.
Na základì výše uvedeného považujeme oznámení za neúplné a požadujeme jeho dopracování.
V ploše s funkèním vymezením PP dle schváleného ÚPD SÚ hl. m. Prahy požadujeme minimalizovat
výstavbu inženýrských sítí. Plocha by mìla být pr.ednostnì využita k urèené funkci to je pro výsadbu
parkové zelenì. Navržené inženýrské sítì to budou znemožòovat. Dále požadujeme
doložit
dendrologické posouzení døevin a pøedpokládané sadové úpravy vèetnì vyznaèení døevin urèených
k zachování.
VyøizujeRNDr.K. Zelenková

Oddìlení ochrany ovzduší:
K pøedloženédokumentaci nemáme z hlediska zákona 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší a o zmìnì
nìkterých dalších pøedpisù, žádné pøipomínky.
Vvøizuie: Ino. Jar. Vrábková

Oddìlení ochrany vod:
K pøedloženédokumentaci nemáme z hlediska zájmù sledovaných odd. ochrany vod pøipomínky.
Vyøizuje:Ing. Roznìtínská
Oddìlení odpadového hospodáøství:
K pøedložené dokumentaci - BB Centrum - objekt Delta 1, Praha 4 - Michle máme z hlediska
zákona è. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, v platném znìní
následující, pøipomínky. Ve fázi výstavby (str. 14) je zapotøebí uvést v dokumentaci alespoò hrubý
odhad vznikajících odpadù dle jednotlivých kategorií a zpùsob jejich odstranìní. Dále je na str.14
uvedeno, že vznikne asi 55 800 m3 výkopové zer'liny. . Upozoròujeme, že dle stávající legislativy je i
zemina odpadem a musí s ní být nakládáno dle zákona o odpadech. Pro použití odpadù na povrch
terénu musí být plnì respektována vyhláška è. 294/2005 Sb.
Dále upozoròujeme, že má pùvodce povinnost v pøípadì nakládání s nebezpeènými odpady zajistit si
pro tuto èinnost souhlas vìcnì a místnì pøíslušnéhoorgánu státní správy vydaného dle § 16 odst. 3
zákona o odpadech. Všechny odpady musí pùvodce pøedávat pouze osobì k pøevzetí odpadù
oprávnìné - § 16, odst. 1, písm.c) zákona o odpadt1ch.
Zapsala: RNDr Milada Vomastková, CSc

Závìr: ÈIŽP 01 Praha požaduje doplnìní oznámení ve smyslu pøipomínek oddìlení ochrany
pøírody.Doporuèení ostatních oddìlení jsou øešitelnáv prùbìhu další pøípravyakce.
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ŽIVOTNíHO PROSTØEDí
OBLASTNílNSPEKTORÁT
Dìlnická 12, 17000 Praha 7

HLA VNt MÌSTO PRAHA
MAGISTRA T HLA VNtHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Magistrát hl.m.Prahy
odbor ochrany prostøedí
oddìlení posuzování vlivù na životní
prostøedí
- zde Váš dopis zn

Vìc:

SZn.
S-MHMP-237198/2006/1/00PNI

Vyøizuje/linka

Datum
21.7.2006

Vyjádøení odboru ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
jako dotèeného orgánu státní správy dle § 6 odst. 3 a odst. 4 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 (dále jen zákon), k oznámení pøipravovanéhozámìru

-

BB Centrum objekt Delta 1, Praha 4 - Michle
Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy vydává pro úèely øízení
dle zákona ke shora uvedené akci vyjádøení dotèených orgánù:
1. Z hlediska ochrany zemìdìlského
Námi hájené zájmy nejsou dotèeny.

pùdního fondu: Ing. Štefková

2. Z hlediska lesù a lesního hospodáøství:
Námi hájenézájmy nejsoudotèeny.
3. Z hlediska nakládání s odpady: RNDr. Pavlíèková
V období výstavby budovy Delta 1 bude nejprve nutno odstranit stávající objekty
nacházející se na území staveništì (budovu pro sportovce u fotbalového høištì
parkovištì) a odtìžit cca 55 800 m3 výkopové zeminy pro založení stavby. V kapitole
B.III.3 pøedložené dokumentace je nastínìno nakládání s odpady, uveden výèet
odpadù vznikajících v dobì provádìní stavby v tab. B.5 a v tab. B.6. pøehled odpadù
v dobì provozu. V dalším stupni øízení stavby požadujeme:
. Demolièní a stavební materiál dùslednì tøídit a v maximální míøe recyklovat
pro další využití.
. Upøesnit využití odtìžené zeminy.
. Pøehledy odpadù z výstavby a z provozu doplnit o množství a zpùsob využití
èi odstranìní.
. Odpady pøednostnì nabídnout k využití ve smyslu § 11 zákona o odpadech.
Z hlediska zájmù chránìných
zákonem o odpadech zásadní námitky k zámìru
nemáme a za pøedpokladu splnìní našich pøipomínek nepožadujeme zámìr dále
posuzovat podle zákona.

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha 1
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420 236 004 245
fax: +420 236 007 074

4. Z hlediska ochrany ovzduší: Ing. Polanská
Pøedloženéoznámení zámìru hodnotí výstavbu administrativníhoobjektu

DELTA
1, který má být souèástí budovaného komplexu administrativních budov BB Centrum.
Objekt bude umístìn cca 100 m jižnì od Vyskoèilovy ulice v sousedství objektu
BETA, GAMA a Komunitního centra. Objekt má mít pìt podzemních a osm
nadzemních podlaží. V podzemních podlažích je navrženo 552 parkovacích míst,
která mají sloužit pro potøeby navrhovaného objektu. Pro návštìvníky budovy je
navrženo 5 parkovacích míst na terénu podél jižní strany objektu. V prvním
nadzemním podlaží je navržena jídelna pro zamìstnance. Dokonèení stavby se
pøedpokládáv roce 2009.
Vjezd i výjezd je navržen ulicí Václava Sedláèka, kolem objektu BETA a dále podél
jižní strany navrhovaného objektu.
V souèasné dobì se na pozemku nachází fotbalové høištì s parkovištìm a budovou
se zázemím pro sportovce. Všechny stávající objekty jsou urèeny k demolici.
Vytápìní objektu má být zajištìno napojením na systém ClT. Vobjektu bude
umístìn náhradní zdroj elektrické energie.
Hodnocený zámìr byl vypracován bez alternativních variant.
l hlediska kvality ovzduší se jedná o území, které je v pásmu støedního až silného
zneèištìní ovzduší. Uvedená lokalita je ovlivnìna dopravními zdroji, tj. automobilovým provozem na komunikacích 5. kvìtna a Vyskoèilova. Prùmìrná roèní
koncentrace stanovená v rámci modelu ATEM v osmi referenèních bodech zvolených
v blízkosti navrhované stavby v roce 2004 èinila pro S02 5,9 ~g/m3, N02 38,2 ~g/m3
(ve dvou referenèních bodech, které se nejvíce pøibližujíJižní spojce, byly vypoèteny
hodnoty 46 - 48 ~g/m3), PM1o34,7 ~g/m3 a benzen 1,9 ~g/m3.
Hodnocení vlivu stavby na kvalitu ovzduší není v oznámení zámìru provedeno.
V rámci oznámení nebyla vypracována samostatná rozptylová studie. Dále chybí
podrobný dopravní rozbor vèetnì øešení dopravy v klidu. Do hodnocení je tøeba
zahrnout všechny objekty, které budou v roce uvedení objektu DELTA 1 do provozu
(r. 2009) již postaveny a budou ovlivòovat kvalitu ovzduší v zájmovém území. Je
nutno konstatovat, že se jedná o lokalitu, ve které v souvislosti s intenzivní výstavbou
dochází k neustálému nárùstu dopravní zátìže, a tudíž i zátìže ovzduší škodlivinami.
Proto považuje orgán ochrany ovzduší za nepøijatelné, aby nebylo provedeno øádné
a podrobné zhodnocení vlivu stavby na její okolí ve všech souvislostech.
Teprve na tìchto podkladech je možné vystavìt stanovisko z hlediska kvality
ovzduší.
Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že pøedloženýzámìr nedává dostateèný podklad
pro vydání stanoviska z hlediska jím chránìných zájmù a vyžaduje komplexní
posouzení v dalším stupni procesu podle zákona È. 100/2001 Sb.
-

5. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny: Ing. Štefková
Pøedmìtem zámìru je stavba administrativní budovy o 8 nadzemních podlažích a 5
podzemních podlažích. Budova je situována do území, které je dle platného ÚPn SÚ
HMP urèeno jako polyfunkèní plocha "SVM" - smíšené mìstského typu, kde není
stanoven kód míry využití území, není tedy urèen minimální podíl zelenì pro øešené
území. Zámìr výstavby objektu Delta 1 poèítá se zøízením plochy 3 250 m2 zelenì,
a to jak na rostlém terénu, tak na konstrukci. (Celková plocha dotèeného území èiní
8400 m2).
Lokalita výstavby nepøedstavuje území vymezené z hlediska zvláštní ochrany
pøírody, na dotèených pozemcích a v jejich nejbližším okolí nejsou vymezeny prvky
systému ekologické stability. V øešeném území se nachází døeviny rostoucí mimo les

Sidlo: Mariánské námìstí 2, IlO 01 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: oop~cityofprague.cz

tel.: +420 236 004 245
fax: +420 236 007 074

ve smyslu § 3 odst. g) zákona è. 114/1992 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù (dá!e
jen zákon). Pøi severním okraji území stavby je to pìt vzrostlých topolù, další tøi
vzrostlé topoly se nachází v jihovýchodním
rohu areálu. Tyto døeviny budou
zachovány a zakomponovány do nových vegetaèních úprav areálu. V pøípadì
nezbytného kácení døevin je pøíslušným orgánem ochrany pøírody Úøad mìstské
èásti Praha 4. Souèástí návrhu vegetaèních úprav bude zeleò na konstrukci
podzemních èástí a na èástech støešních konstrukcí objektu.
V pøípadì výskytu ohrožených druhù jako je napø. vlaštovka obecná, veverka
obecná, èmelák apod. musí investor požádat o udìlení výjimky ze zákazù podle § 56
zákona.
Pøedložená dokumentace je øádnì zpracována, neobsahuje však hodnocení vlivu na
krajinný ráz. Vzhledem k charakteru øešeného území, které je výraznì pozmìnìné
lidskou èinností (urbánní krajina) s množstvím nadzemních objektù rùzných hmot,
výšek a celkovì
architektonicky
rùznorodé, toto hodnocení
nevyžadujeme.
S ohledem na výše uvedené nepožadujeme zámìr dále posuzovat podle zákona.

6. Z hlediska myslivosti:
Bez pøipomínek.
7. Z hlediska ochrany vod: Ing. Hrubá
Zámìr pøedpokládá napojení objektu na veøejný vodovod a kanalizaci. Není uvedeno
na jakou kanalizaci a není vyèísleno množství vznikajících vod, pøedpokládá se
produkce pouze splaškových vod. Garáže nejsou odkanalizovány.
Technické podmínky pro napojení objektù na veøejný vodovod je nezbytné
odsouhlasit
spoleèností
Pražské
vodovody
a
kanalizace
a.s.
Pražská
vodohospodáøská spoleènost a.s. je kompetentní k projednání podmínek pro
vypouštìní pøedèištìných odpadních vod z gastroprovozu, nebo vod vykazujících
kvalitativnì vyšší hodnoty, než jsou pøedepsány kanalizaèním øádem sítì. Návrh se
vùbec nevìnuje deš•ovým vodám, které budou vznikat.
Požadujeme proto upøesnit množství vznikajících odpadních vod, vè. srážkových,
zpùsob jejich likvidace, navrhnout pøípadné retence a zasakovací objekty na základì
provedeného hydrogeologického
posouzení oblasti a posoudit možnost zpìtné
dotace podzemních vod, èímž dojde i k ekonomické likvidaci vod a nezatížení
kanalizaèního
systému vodami, které z pohledu èistírenského
jsou vodami
balastními. Pøi retenování vod je pak možno poèítat s využitím deš•ové vody pro
zálivku ozelenìných ploch, keøù a stromù.
Z vodohospodáøského hlediska nepožadujeme zámìr dále posuzovat podle zákona.

Toto vyjádøení je vydáváno dle § 154 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochr any prostøedí
Mariánské nám. 2
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HLA VNÍ MÌSTO

PRAHA

MAGISTRÁ T HLAVNÍHO
Odbor ochrany prostøedí

MÌSTA

PRAHY

.
OOP MHMP
Ing. Tomáš Novotný
Øásnovka 8
110 15 Praha 1

Váš dopis ZD

È.j.
S-MHMP / -/OOP /XI/669/06/Bak

Vyøizuje/ linka
Ing.Bakulová
236005823

Datum
18.7.2006

Vìc: Stanoviskosprávcedrobnýchvodníchtokù na územíhl.m.Prahy
k oznámenízámìru zpracovaného dle §6, zákona è.l00/2001Sb.,
o posuzovánívlivù na životní prostøedí,dle pøílohy è.3 zák.è. 100/2001Sb,

-

pro stavbu BB Centrum - objekt Delta 1 Praha 4 Michle

Pøedloženádokumentaceneøešíodvedenídeš•ových vod z areálu stavby. Je
nezbytné doplnit jaké množství vody, jakým kanalizaènímsystémem,do jakého
vodníhotoku a v kterémmístì budeprostøednictvímkanalizacezaústìno.

Toto stanovisko je stanovisko správce drobných vodních tokù a
nenahrazuje žádná jiná stanoviska, rozhodnutí a vyjádøení odboru ochrany
prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy jako dotèeného orgánu státní
správy.

vz. Ing. JanaCibulková
Ing. arch. Jan W i n k I e r
øeditelodboru

Pøíloha:O
Co

Magistrá
odborocl
'A~t'iAnsl<

vlastní

Sídlo: Mariánské nám. 2,11001 Prahal
Pracovištì: Letenská 121/8 11800 Praha 1
tel. 236001 111, fax 236 007 138, e-mail: omz(á);cityofprague.cz

Iff

MHMPP03C8D6H

HLA VN! MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLA VNtHO MtsTA PRAHY
ODBOR KUL11JRY, PAMÁTKOVÉ PÉÈE A
CESTOVNtHO RUCHU

v~~""óPis;~
~
,/;:iBm": 237198/2006/00P/

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Øásnovka8
11015 P r a hal

È.j.
MHMP

249489./2005/Fex

VyøizujeI linka
Mgr.PavelFexa/2969

Datum
13.7.2006

Vl/EW205-1/Nov
---

~

Vìc: oznámenízámìru výstavby"BB Centrum - objekt Delta 1, Praha 4 - Michle"

(dotèenépozemkyjsou v ochrannémpásmupamátkovérezervacev hl. m. Praze,vyhlášeném
rozhodnutímbýv. odboru kultury NVP è. j. KuV5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 o urèení
ochrannéhopásmapamátkovérezervacev hl. m. Praze a jeho doplòkemze dne 9. 7. 1981,
kterými seurèujetoto ochrannépásmoa podmínkypro èinnostv nìm).

Magistrát hl. m. Prahy, odbor kultury, památkovépéèe a cestovníhoruchu (dálejen
MHMP - OKP), jako pøíslušnývýkonný orgán státnípamátkovépéèena územíhlavníhomìsta
Prahy,na základì Vaší žádosti è. j. MHMP - 237198/2006/00PM/EW205-1/Novze dne
10.7.2005vydávák výšeuvedenévìci toto stanovisko:
Z hlediska zájmù chránìných zákonem è. 20 / 1987 Sb., o státní památkovépéèi
ve znìní pozdìjších pøedpisù a právních pøedpisù souvisejících, je pøedložený zámìr
"BB Centrum - objekt Delta 1, Praha 4 - Michle", è. parc. 96/13, 39, 40, k. ú. Michle,
lokalita vymezená ul. Vyskoèilova, Michelská a Hodonínská, Praha 4,
spoèívajícíve vybudování administrativníhocentra s pìti podzemnímia osmi nadzemními
podlažími a støešnínástavboutechnickéhovybavení,vèetnì inženýrskýchsítí, komunikací
a zelenì,

akceptovatelný
Z hlediskapamátkovépéèeje výše uvedenýzámìr pøijatelný,protože není v rozporu
s režimempamátkovéochrany na danémúzemí, smìrovanýmpouze ke stavbám,stavebním
a jiným zásahùm, které by narušily nebo ohrozily hodnoty památkové rezervace,její
urbanistickoukompozici,mìøítko,siluetua stavebnífondy.
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Navrhované administrativní centrum se svojí nejvyšší hmotou v pražských
panoramatech
pøipohledechz tradièníchmíst - rampy Pražského hradu, Petøínaani Letné
- výraznì neprojeví, nevytvoøí novou dominantu "konkurující" již postavenýmvýškovým
objektùm, uplatòujícÍmse na horizontech.Navrhované administrativní centrum nenaruší
ani neohrozí hodnoty památkovérezervace,tudíž se nedotkne výše uvedenéhopøedmìtu
zájmùpamátkovéochranyv ochrannémpásmupamátkovérezervacev hl. m. Praze.
Dotèené
se nacházív lokalitì s výskytem archeologickýchnálezù' návrh
, vpozemky
v
objektu(pD k UR, k SR) budepøedloženk projednánís MHMP - OKP.

'"

. (~:~~

~

Jan K nìž í n e k
øeditelodboru
Ma.aistrát hl m. Prahy

Praha 1
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Pøíloha: lx Oznámenízámìru výstavby"BBCentrum- objektDelta I, Praha4 -Michle"

Rozdìlovník:
I. MHMP - odbor ochrany prostøedí,Øásnovka8,11015 P r a hal
II. Národní památkový ústav, územní odborné pracovištì v hl. ffi. Praze
Za správnost:
Mgr. PavelFexa ftW
Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha I
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Bankovní SJK>jení:
PrVIú mìstská banka - è. Ú. 27-5157-998/6000

tel.: +420-23600 11 11
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