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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Datum
04.07.2007

SZn.
S-MHMP-O58177/2007/00PNI/EIA/350-2/Pac

Vyøizuje/linka
Mgr. Pacner/4322

Váš dopis zn

podle § 7 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)

Autosalon Luxus Car, Praha 4, k.ú. HodkovièkyZámìr:

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: HELIKA, a.s.
Beranových 65
19921 Praha 9

Charakter a kapacita zámìru: Pøedložené oznámení zámìru navrhuje výstavbu
autosalonu. Jedná se o jednopodlažní objekt s vestavbou administrativní èásti, prodejní
halou a technickým zázemím o zastavìné ploše 755 m2 s roèní kapacitou 200 prodaných
vozidel. K dispozici má být i parkovištì o kapacitì 54 stání pøístupné vjezdem z ulice
Èeskoslovenského exilu. Vyvolaná doprava je odhadnuta na 58 vozidel dennì. K vytápìní
objektu je navržena plynová kotelna o celkovém výkonu 150kW. Dle platného územního
plánu (dále jen ÚP) je zámìr situován do plochy SV - všeobecnì smíšené s regulativy
danými kódem míry využití území C - o.

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 4
Hodkovièky

Umístìní: kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území

Zahájení stavby: 9/2007
Dokonèení stavby: 5/2008
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Prùbìh zjiš•ovaciho 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. Dále pøíslušný úøad pøihlíží k obdrženým vyjádøením
veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených územních samosprávných celkù.

Oznámení zámìru bylo zpracováno Ing. Petrem Adamcem (leden 2007), autorizovanou
osobou dle 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 z hlediska vlivù na životní prostøedí 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.

Ke zveøejnìnému oznámení se bìhem zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující subjekty:
. Hlavní mìsto Praha

(vyjádøení è.j. PRM 336/2007 ze dne 20.4.2007)
. odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy

(vyjádøení è.j. 58177/2007/2/00PNI ze dne 25.4.2007)

Pøíslušný úøad neobdržel žádné vyjádøení veøejnosti.

Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) konstatuje, že zámìr není rozsahem z hlediska vlivù na
životní prostøedí v hlavním mìstì Praze pøíliš významný. Drobné pøipomínky
k posuzovanému oznámení doporuèuje HMP zanést do závìru zjiš•ovacího øízení.
Z hlediska hospodaøení s odpady postrádá alespoò hrubou bilanci výkopových zemin a
odhad množství odpadù z provozu zaøízení. Chybìjící údaje požaduje HMP doplnit v dalších
stupních projektové pøípravy.

Z dopravního hlediska se uvádí, že v oznámení je pouze komentován navržený poèet
parkovacích stání pro jednotlivé dílèí funkce areálu autosalonu. Uvedené údaje se požadují
doplnit bilanèním výpoètem dopravy v klidu, aby bylo možné porovnat nárokový poèet stání s
navrženým poètem stání v areálu.

Z hlediska odkanalizování a vodních tokù nemá HMP zásadní pøipomínky. V další fázi
pøípravy stavby požaduje na základì hydrogeologických podmínek dopracovat návrh
likvidace deš•ových vod vsakem.

Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavniho mìsta Prahy (dále jen OOP MHMP)
konstatuje následující:
Z hlediska nakládání s odpady se v dalším stupni projektové dokumentace požaduje
konkretizovat množství jednotlivých odpadù a zpùsob jejich dalšího využití èi odstranìní.
OOP MHMP nemá z hlediska zájmù chránìných zákonem o odpadech zásadní námitky a
nepožaduje proto pokraèovat v procesu EIA.

Z hlediska ochrany ovzduší se uvádí, že oznámení neobsahuje výpoèetní vyhodnocení
pøíspìvkù ke zneèištìní ovzduší provozem zámìru. Pouze se v nìm konstatuje, že je možno
vliv zámìru na ovzduší pokládat za nízký a zanedbatelný. Orgán ochrany ovzduší provedl
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srovnání s obdobnými stavbami, u kterých byl jejich vliv na okolí modelován rozptylovou
studií. Na základì tohoto srovnání a dalších zkušeností z úøední èinnosti dospìl
k podobnému závìru jako zpracovatel oznámení. Orgán ochrany ovzduší nepožaduje
závìrem podrobnìjší vyhodnocení v dalších fázích procesu EIA.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny se konstatuje, že oznámení obsahuje výpoèet
koeficientu zelenì, který odpovídá požadovanému (KZ=O,5). Orgán ochrany pøírody a krajiny
považuje oznámení za dostaèující a nepožaduje další hodnocení procesem EIA.

Z hlediska ochrany vod se v dalším stupni projektové dokumentace požaduje ovìøit navržené
zasakování srážkových vod podrobným hydrogeologickým prùzkumem. Z hlediska zájmù
chránìných zákonem o vodách se nepožaduje dále pokraèovat v procesu EIA.

V rámci zjiš•ovacího øízení bylo konstatováno následující:

Bilanèní výpoèet dopravy v klidu:
Výpoèet dopravy v klidu byl proveden dle vyhlášky è.26/1999 Sb. Hl. m. Prahy, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hlavním mìstì Praze v aktuálním platném znìní.
Zámìr se nachází v zónì 4 a mimo spádové území stanic metra. Koeficient vlivu území (Ku)
je pro zónu 4 = 1,00. Koeficient dopravní obsluhy území (Kd) je pro zónu 4 = 1,00.
Požadovaný poèet stání (Pp) je tedy roven základnímu poètu stání (Pz).
Plochy autosalonu, kanceláøí, jednacích místností, pøedávacích a pøejímacích stání jsou ve
výpoètu zaøazeny do funkce Obchod - autosalon.
Plochy diagnostiky a skladù jsou zaøazeny do funkce Výroba, sklady a výstavy - sklad.
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Výpoèet:
Pp = pz * Ku * Kd
Ku - koeficient vlivu území (Ku=l,O)
Kd - koeficient dopravní obslužnosti území (Kd=l,O)

Skuteèný poèet parkovacích stání je 54 stání pro vozidla 02. Z uvedeného poètu je 19 stání
navrženo pro veøejnou èást a 35 stání pro neveøejnou èást. Vypoètený požadovaný poèet 22
stání je plnì zabezpeèen; z tohoto poètu jsou 2 stání upravena pro vozidla osob s omezenou
schopností pohybu a orientace.

Ostatní pøípomínky
Z jednotlivých výše citovaných vyjádøení vyplývají další pøipomínky, které pøíslušný úøad
neshrnul v tématických celcích. Tyto pøipomínky nejsou pøedmìtem posuzování vlivù na
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životní prostøedí nebo jsou zpøesòujícího charakteru a odkazují na obecné povinnosti
vyplývající z právních pøedpisù v oblasti ochrany životního prostøedí. Podle pøíslušného
úøadu jsou tyto pøipomínky øešitelné v návazných øízeních a nejsou dùvodem pro
pokraèování v procesu posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona.

Závìr: "Autosalon Luxus Car, Praha 4, k.ú. Hodkovièky" 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

"Autosalon Luxus Car, Praha 4, k.ú. Hodkovièky"

nebude posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení,
popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení. Zároveò je tøeba
zohlednit pøipomínky, které jsou rozvedeny ve vyjádøeních dotèených správních úøadù
a dotèených územních samosprávných celkù, a to zejména:

.

.

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat množství a zpùsob
využití èi odstranìní všech odpadù,
ovìøit navržené zasakování srážkových vod podrobným hydrogeologickým
prùzkumem,
zohlednit ostatní pøipomínky z vyjádøení k oznámení.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení
ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

dotèených orgánù státní správy,

Ing.

, 't/7
Jan Winkler

øeditel odboru

m. PIstré
'rostøodbor och,

Mariánské
Praha 1

lám
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