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ZÁVÌR ZJIŠ•OVACíHO ØíZENí

podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedía o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí),
v platném znìní (dále jen zákon)
Zámìr: Toyota Motor Czech - administrativni objekt, Praha 13
Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 10.15, kategorie II, pøílohaÈ. 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.

Charakter a kapacita zámìru: Pøedmìtemzámìru je vybudováníadministrativního
objektu, který bude sloužit jako ústøedníobjekt a zastoupenífirmy Toyota v Èeské
republice. Jedná se o objekt se školícím firemním centrem, konferenèními
místnostmi,kanceláøemi,pøedvádìcímiplochamia jídelnou.
Celkováplocha areálu èiní 14 042 m2. Zastavìná plocha administrativníhoobjektuje
1 418 m2, objekt má 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. V podzemním podlaží je
umístìno 44 parkovacích stání (dále jen PS) a 47 PS je umístìno na povrchu.
Vytápìní objektu bude zajištìno plynovoukotelnouo celkovémvýkonu 400 kW.
Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Praha
Praha
Praha 13
Stodùlky

Zahájení stavby:
Ukonèení stavby:
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 Praha
Pracovištì: Øásnovka8, 110 15Praha1
E-mail: oop@cityofprague.cz

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

Oznamovatel:

JANS s.r.o.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5 - Smíchov
IÈO: 62584120

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 na životní prostøedí a veøejné zdraví tedy pøíslušný úøad pøihlíží k povaze,
rozsahu a umístìní zámìru v daném území a dále k obdrženým vyjádøením
veøejnosti,dotèených správních úøadùa dotèených územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru bylo zpracováno Ing. Richardem Kukem, osobou odbornì
zpùsobilou k zpracování dokumentací a posudkù dle zákona è. 100/2001 Sb.,
v platném znìní.
V pøedloženém oznámení bylo posouzeno ovlivnìní jednotlivých složek životního
prostøedí pro období výstavby i provozu areálu.
Z hlediska vlivù pøi výstavbì byla vìnována pozornost pøedevším problematice hluku.
V pøípadì použití a nasazení stavebních strojù dle pøedpokladù uvedených v pøíloze
è. H. 5 oznámení (14-ti hodinová pracovní doba trvání hluèných operací) by nemìlo
dle výsledkù akustické studie dojít k pøekraèování hygienických limitù v období
výstavby.
Z hlediska kvality ovzduší se hodnocená lokalita nachází v oblasti støednì až mírnì
imisnì zatížené. Výsledky modelových výpoètù rozptylové studie prokázaly, že
zmìny imisního zatížení v prùbìhu provozu areálu jsou velmi malé, lze je považovat
za akceptovatelné a nepøedstavují pro dotèenou populaci zvýšené zdravotní riziko.
Z hlediska hlukové zátìže je dle akustické studie pøíspìvek obslužné dopravy
k celkové akustické situaci zanedbatelný
a není potøeba navrhovat žádná
protihluková opatøení.
Vliv výstavby a provozu areálu na podzemní vody byl oznaèen za málo významný,
vliv výstavby a provozu areálu na povrchové toky byl oznaèen za zanedbatelný a
pøijatelný pøi dodržení standardních podmínek výstavby a provozu areálu.
Fauna, flora a ekosystémy nebudou ovlivnìny, v pøedloženém oznámení je doloženo
splnìní koeficientu zelenì (KZ) ve funkèní ploše smíšené obchodu a služeb SVO DO (KZ požadovaný 0,50, KZ vypoètený 0,60).
V závìru
oznámení se na základì
provedených
hodnocení konstatuje, že
nayrhovaný zámìr je z hlediska vlivù na životní prostøedí pøijatelný za podmínky
splnìní v oznámení navržených opatøení pro minimalizaci a kompenzaci vlivù na
životní prostøedí.

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 vyjádøila MÈ Praha 13.
MÈ Praha 13 sdìlila, že realizací zámìru nebudou dotèeny zájmy z hlediska
ochrany pøírody a krajiny. Z hlediska odpadového a vodního hospodáøství bez
pøipomínek. Z hlediska ochrany ovzduší MÈ uvedla, že z pøedloženého oznámení
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- 3vyplývá,
že vyvolanou
kotelnybudou
nebudou
pøekraèovány imisní
limity zneèiš•ujících
látekdopravou
v ovzdušía aprovozem
jejich pøíspìvky
zanedbatelné.
."
V závìru vyjádøení MÈ konstatuje, že za pøedpokladu dodržení preventivních
opatøení k vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù uvedených
v èásti O.IV. oznámení, lze s výstavbou i provozem zámìru vyslovit souhlas.
Na základì obdržených podkladù a informací a s ohledem na zásady pro zjiš•ovací
øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že zámìr nemùže významnì ovlivnit životní
prostøedí a veøejné zdrav1, pokud budou dodržena opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù uvedená v oznámení zámìru.

Závìr:
Zámìr "Toyota Motor Czech - administrativní objekt, Praha 13" 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
že zámìr

dostupných podkladù a informací dospìl

pøíslušný úøad k závìru,

Toyota Motor Czech administrativní objekt, Praha 13
nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeních dodržet opatøení
k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržená
v oznámen í zámìru.

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