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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: Dostavba sportovního areálu STEP, Praha 9, k.ú. Libeò
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:
Charakter

lG HOTELS a.s., IÈ: 26745445
Spojovací 1141, Praha 9

a kapacita

zámìru:

Pøedmìtem

zámìru

je doplòková

sportovní stavba k stávajícímu hotelu STEP. Je možno ji rozdìlit
celkù, kterými jsou:

kraj:
obec:
mìstská èást:

-

do ètyø ucelených

Golfový trenažér a odpalištì.
Objekt bazénu, obèerstvení a sociálního zázemí.
Tenisové dvorce a pøetlaková hala.
Parkovištì - 43 parkovacích stání.
Zdrojem tepla budou dvì centrální kotelny na zemní plyn, doplnìné
èerpadly vzduch - voda. Jedná se o støední zdroje zneèiš•ování ovzduší.

Umístìní:

relaxaènì

tepelnými

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 9

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110OI Praha
Pracovištì: Øásnovka8, 110 15 Praha1
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236004245
fax: +420-236007 074

,

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
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 bylo zpracováno Ing. Petrem Adamcem, autorizovanou osobou
dle zákona. Z oznámení vyplývá, že se jedná o tzv. podlimitní zámìr, tzn. zámìr
nedosahující pøíslušných limitních hodnot uvedených v pøíloze è. 1 kategorii II
zákona. Dle zpracovatele oznámení lze pøi posouzení všech v oznámení EIA
uvedených aspektù, souvisejících s realizací navrhované stavby, a za pøedpokladu
splnìní opatøení navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních dùsledkù na
životní prostøedí konstatovat, že navrhovaná stavba je akceptovatelná a její realizaci
je možno doporuèit.
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti.
Pøíslušnýúøadneobdržel v prùbìhu zjiš•ovacího øízenížádné vyjádøení
Závìr: Zámìr "Dostavba sportovního areálu STEP, Praha 9, k.ú. Libeò" naplòuje
dikci bodu 10.15, 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 dostupných podkladù a informací dospìl pøíslušný úøad k závìru,
že zámìr

"Dostavba sportovního areálu STEP, Praha 9, k.ú. Libeò"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona

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