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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn

SZn.
S-M HMP-O18035/2007/00PNI/EIA/305-2/Be

Vyøizuje/linka
Ing. Beranová/4443

Datum
5.6.2007

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:

Nákupní centrum a bytový dùm - Centrum Nové Háje, Praha 11

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.

Oznamovatel: Ré Property a.s., V Jámì 12,11000 Praha 1
Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrál ní území

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 11
Háje

Charakter
a kapacita
zámìru:
Zámìrem
je vybudování obchodního centra
v severní èásti lokality a bytového domu s podzemním parkovištìm v jižní èásti
území.
Centrum tvoøí objekt s tøemi nadzemními podlažími a dvìma podzemními podlažími.
V nadzemních podlažích je navrženo umístìní supermarketu a dále menších a
støedních komerèních jednotek (obchod a služby) seskupených podél pasáží (mailù),
jež procházejí objektem v pøímé vazbì na aktuální pìší tahy (zejména na lávku od
stanice metra Háje, na chodník pøi ulici Opatovské a na cesty v obytném parteru jižnì
od objektu). V podzemní èásti objektu se nacházejí 2 podlaží parkingù, zásobování
a technického vybavení. Celkový poèet parkovacích stání v podzemních garážích je
434. Zastavìná plocha obchodního centra je 9 217 m2, celková plocha supermarketu
je plánována na 4 732 m2, prodejní plocha na 3 596 m2. Užitná plocha supermarketu,
obchodù a kanceláøí je 13 620 m2.
Mezi objektem obchodního centra a bytovým domem je navrženo povrchové
parkovištì s 45 parkovacími stáními.
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Bytový dùm v jižní èásti je navržen jako osmipodlažní objekt s tøemi podzemními
podlažími. 8. nadzemní podlaží je ustupující. V podzemních garážích je 80
parkovacích stání a spoleèné vybavení domu. Zastavìná plocha bytového objektu je
1 183 m2.
Celková plocha dotèených pozemkù je 24 895 m2.

Prùbìh zjišt'ovacího øízení: Pøizjiš•ovacím øízeníse 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 obdrženým vyjádøením
veøejnosti,dotèených správních úøadùa dotèených územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru podle pøílohy è. 3 (12/2006) bylo zpracováno kolektivem autorù
pod vedením Ing. Libora Ládyše, držitele autorizace dle zákona. Podle zpracovatelù
oznámení lze pøi respektování navrhovaných opatøení k prevenci, vylouèení, snížení,
popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù doporuèit zámìr k realizaci. Z variantních
øešení napojení zámìru na komunikaèní sí• v okolí je doporuèována varianta 2 - tj.
varianta bez napojení pøíjezdovékomunikace na ulici Mejstøíkovua Mnichovickou.
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:
. mìstská èást Praha 11
(vyjádøenízn. OÚR/2007/000039/Pok ze dne 22. 2. 2007)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - jih
(vyjádøeníè.j. J.HK/430/30978/07 ze dne 8. 3. 2007)
. Èeská inspekce životního prostøedí,Oblastní inspektorát Praha
(vyjádøenízn. 41/ØI/070.01/07/PVB ze dne 14. 2. 2007)
. odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøeníSZn. S-MHMP-018035/2007/1/00PNI ze dne 21. 2. 2007)
. LIDL ÈR, v.o.s. (vyjádøeníze dne 7.2.2007.
Podstata jednotlivých vyjádøení je shrnuta v následujícím textu

Mìstská èást Praha 11 (MÈ Praha 11) požaduje, aby vzhledem k navržené kapacitì
zámìru a možným dopadùm jeho umístìní na obyvatele pøilehlé stávající zástavby
byl pøedmìtný zámìr posuzován podle zákona. Konstatuje, že v posouzení jsou
zohlednìny
pouze nejbližší zámìry,
které se budou podílet na dopravním,
akustickém, imisním aj. zatížení v pøímém okolí posuzovaného zámìru, nikoli další
pøipravované resp. realizované zámìry v širším okolí (bytový dùm Steinerova è.p.
667, Obytný soubor Milíèov, bytový dùm Tatarkova).
Dále se uvádí, že
z pøedložených variantních øešení se považuje z hlediska lepší dopravní obslužnosti
území za vhodnìjší varianta 1, tzn. napojení z ul. Opatovské obslužnou komunikací,
která dále propojuje ul. Steinerovu, Mejstøíkovu a Mnichovickou. V tomto smyslu také
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Rada mìstské èásti Praha 11 pøijala dne 26.9.2006 (usn. È. 0708/21/R/2006)
souhlasné stanovisko k zámìru výstavby obchodního centra a bytového domu dle
pøedložené studie za daných podmínek (optimální øešení protihlukové ochrany
bytového domu v ul. Steinerova è.p. 608, zajištìní náhrady stávajících parkovacích
míst vè. provizorních parkovacích míst pøiobjektu v ul. Steinerova è.p. 735, navýšení
poètu stávajících míst pro èásteèné pokrytí deficitu parkování v lokalitì). Dle
vyjádøení mìstské èásti nejsou tyto podmínky v oznámení splnìny.
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy konstatuje, že z hlediska zájmù,
chránìných orgánem veøejného zdraví, je možno s realizací zámìru souhlasit, za
pøedpokladu splnìní daných podmínek pro fázi pøípravy a pro fázi kolaudace.
V dopravním øešení upøednostòuje variantu 2, bez propojení do ul. Mnichovické. Pøi
volbì varianty 1 (propojení komunikací Mnichovická a Opatovská) požaduje zajistit
dostateènou neprùzvuènost oken dalších dotèených objektù.
Èeská inspekce životního prostøedí (ÈIŽP) uvádí nìkteré pøipomínky, které však
považuje za øešitelné v další fázi pøípravy stavby s výjimkou doplnìní oznámení dle
požadavkù oddìlení ochrany pøírody (není doložen dendrologický prùzkum a nelze
tak objektivnì posoudit ekologickou újmu, vegetaèní úpravy jsou pouze obecného
charakteru, øešení odvedení deš•ových vod se doporuèuje øešit komplexnìji a
v rámci širších vazeb v území navrhnout opatøení ke zpomalení nárazových odtokù
srážkových vod z území).

Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy (OOP MHMP) ve svém
vyjádøení uvádí následující pøipomínky:
Z hlediska ochrany ovzduší orgán ochrany ovzduší bìhem výstavby upøednostòuje
odjezdovou trasu na Uhøínìves, pøi které bude vyvolaná nákladní doprava zatìžovat
hlavní mìsto minimálnì. Vyjadøuje názor, že vypovídací hodnota rozptylové studie je
velmi nízká. Na základì dostupných podkladù a extrapolací pravdìpodobného vývoje
kvality ovzduší podle dosavadního vývoje lze dle orgánu ochrany ovzduší (pøes
uvedené výhrady k rozptylové studii) považovat za vysokou pravdìpodobnost, že
v dané oblasti nebudou v roce 2010 pøekraèovány imisní limity u relevantních
zneèiš•ujících látek. Orgán ochrany ovzduší dospìl k závìru, že pøedložený zámìr
není natolik významný z hlediska ochrany ovzduší, aby bylo nezbytné provést
komplexní posouzení v dalších stupních procesu EIA.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny se uvádí, že z výkresové èásti oznámení nelze
ovìøit správnost výpoètù koeficientù zelenì. V zájmovém území byly dle oznámení
zjištìny zvláštì chránìné druhy živoèichù, prùzkum však není jednoznaèný, není
specifikován zpùsob, jakým by zámìr škodlivì zasáhl do pøirozeného vývoje
uvedených druhù. Uvádí se, že oznámení nepostihuje dostateènì všechny
významné aspekty, proto orgán ochrany pøírody požaduje informace o zámìru dále
prohloubit a na podkladì zjištìných skuteèností adekvátnì vyhodnotit pøípadné vlivy
a navrhnout odpovídající opatøení.
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Z hlediska ochrany vod se upozoròuje na skuteènosti vyplývající z obecných
povinností vyplývajících z právních pøedpisù v oblasti ochrany vod a upøesòují se
požadavky pro další projektovou pøípravustavby.

LidI ÈR, v.o.s. ve svém vyjádøení upozoròuje, že zámìr je pøipravován mimo jiné i na
parcele è. 1210/14, k.ú. Háje, která je ve vlastnictví spoleènosti Lidi Èeská republika
v.o.s. a vyjadøuje názor, že stavbu tak nelze realizovat.

Pøíslušnýúøadobdržel doplòující informace, z nichž vyplývají následující skuteènosti:
1) Majetkové vztahy

Navrhovanéøešeníobslužné komunikace,která bude po kolaudaci pøedána do
vlastnictví a správy MHMP (TSK), vychází z dokumentace pravomocného
územního rozhodnutí LIDL Èeská republika v.o.s. - "Obchodní centrum Háje,
Opatovská - lokalita B" è.j.: OV/2005/001326/Hr vydaného odborem výstavby
Prahy 11. Pøedložený projekt poèítá dle sdìlení oznamovatele s umístìním èásti
této komunikace v souladu s výše uvedeným rozhodnutím na oddìlované èásti
parcely è. 1210/14, k.ú. Háje (nové parc. è. 1210/44) a je souèástí celkového
øešení dopravní obslužnosti celého území, na kterém se podílí spoleènì všichni
investoøi v této lokalitì. Toto øešení nezasahuje do míry využití území (KPP, KZ,
KZP) ve vlastnictví spoleènosti Lidi Èeská republika v.o.s. Øešení vlastnických
vztahù bude pøedmìtem územního øízení.
Oznamovatel dle svého sdìlení prùbìžnì firmu LIDL Èeská republika v.o.s. o
skuteènostech týkajících se jejího pozemku informuje a budoucí formu právních
øešení projednává. Pøíslušný úøad obdržel situaci vèetnì oddìlovacího
geometrického plánu pøipraveného spoleèností LIDL Èeská republika v.o.s. a
pøedaného Katastrálnímu úøadupro hl.m. Prahu.

2) Dopravní údaje
Z podkladù uvedených v dopravní studii Ústavu dopravního inženýrství hlavního
mìsta Prahy (dále Dopravní studie ÚDI) - pøíloha È. 1 oznámení - prezentujících
dopravní intenzity na øešených komunikaèních úsecích je patrné, že z hlediska
dopravních nárokù je již zohlednìna
øada plánovaných aktivit v nejbližším
zájmovém území (Centrum Nové Háje, bytový dùm Renix, prodejna potravin
LI DL, polyfunkèní objekt Poutník), které byly ÚDI známy v dobì vypracování
požadovaných intenzit dopravy.
Další plánované aktivity v širším zájmovém území, ke kterým byly v dobì
zpracování oznámení zámìru známy podrobnìjší informace o kapacitì zámìru,
jsou rovnìž zohlednìny v dopravní studii ÚDI (mj. i obytný soubor Milíèov - ten
není zahrnut v intenzitách pro rok 2008, ale je zahrnut v intenzitách pro rok 2010,
a proto také akustická a rozptylová studie hodnotí jako výhledový stav rok 2010).
Na ostatních plochách (tj. i plocha pro realizaci bytového domu Steinerova èi
bytového domu Tatarkova) , kde v dobì zpracování Dopravní studie ÚDI nebyly
známy pøesnìjší údaje o plánovaných zámìrech,
byly uvažovány intenzity
dopravy dle pøíslušné funkèní plochy územního plánu.
Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 OI Praha 1
Pracovištì: Jungrnannova 35/29, 111 21 Praha
E-mail: oop@cityo•prague.cz

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

- 5-

S-MHMP-O 18035/2007/OOPNI/E1A/305-2/Be

V Oznámení byly vyhodnoceny
propojení komunikací Mnichovická
jedna z variant pøi fázi provozu
uvedených v Oznámení pøekroèení

2 varianty dopravního
napojení (varianta
a Opatovská a varianta bez propojení). Ani
nezpùsobí pøi dodržení všech doporuèení
hygienických limitù v území.

Zpracovatel oznámení zámìru doporuèuje upøednostnit variantu 2 (bez propojení
ulice Mnichovická). Sumarizaci výhodnosti jednotlivých variant uvádí následující
tabulka, která je souèástí Oznámení:

Varianta 2 (bez propojení ul. Mnichovická) je doporuèována zpracovatelem
Oznámení na základì hodnocení vlivù na životní prostøedí. Varianta 2 v tomto
ohledu chrání stávající zástavbu pøedvlivem ostatní dopravní zátìže tím, že fixuje
výhledovou dopravní zátìž na stávající páteøní komunikace a nepøivádí další
dopravní intenzity do obytné zóny. Této variantì dává pøednost i orgán ochrany
veøejného zdraví.
Z hlediska obslužnosti území je výhodnìjší varianta 1, jak uvádí ve svém
vyjádøení MÈ Praha 11. Nevýhodou varianty 1 je skuteènost, že pøivádí èást
dopravní intenzity do obytné zóny, a tím s sebou nese vìtší zatížení, zejména
hlukem.
Z hlediska procesu EIA pøíslušný úøaddoporuèuje variantu 2.
Navýšení poètu parkovacích míst pro èásteèné pokrytí deficitu parkování
v lokalitì.
Požadovaný poèet parkovacích stání (PS) pro daný objekt dle vyhlášky hl. m.
Prahy è. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hlavním mìstì Praze, je 403 PS. Projektovaný poèet PS je 469, tj. 66 stání
bude tvoøit rezervu. Tato rezerva bude sloužit pro èásteèné pokrytí deficitu
parkování v lokalitì i jako náhrada za zrušené provizorní panelové parkovištì
v blízkosti objektu è. p. 735.
Dále je tøeba zohlednit požadavek na preferování trasy obslužné staveništní
dopravy zámìru ve smìru na Uhøínìves.
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3) Hluk
Protihluková ochrana nejbližší chránìné zástavby (tj. i bytového domu v ulici
Steinerova è.p. 608) v dobì výstavby zámìru je podrobnì øešena na str. 104
Oznámení zámìru v kapitole 0.1. 3 Protihluková opatøení- fáze výstavby.
V dané kapitole je uvedeno, že pøi použití pøedpokládaného strojního vybavení a
dodržení uvedené pracovní doby je tøeba, aby okna v øešenýchobytných domech
mìla hodnoty vzduchové neprùzvuènosti R'W uvedené v tabulce è. 27 na str.
105.
Zároveò je uvedena podmínka, že v dalších stupních projektu bude tøeba provìøit
skuteèný stavebnì akustický stav tìchto okenních prvkù mìøením a pøípadnì
zajistit výmìnu za kvalitnìjší.
Z Oznámení zámìru a z provedených akustických výpoètù vyplývá, že hluk
z úèelových komunikací ve fázi provozu zámìru nebude pøekraèovat hygienické
limity pro den v žádném výpoètovém bodì. Maximální dosažené hodnoty jsou
v bodech è. 1, 2, 3 (obytný dùm è.p. 608 v ulici Steinerova), a to 48 dB. Pøi
výjezdu z obchodního centra je po pravé stranì navržena protihluková clona 2 m
vysoká a 25 m dlouhá, která zajistí dodržení hygienického limitu 50 dB u bytového
domu è.p. 608 v ulici Steinerova.
Pøivolbì varianty 1 (propojení komunikací Mnichovická a Opatovská) bude nutné
zajistit dostateènou neprùzvuènost oken dalších dotèených objektù.

4) Zeleò
Pro úèely závìrù zjiš•ovacího øízení je doložena Koordinaèní situace, na základì
které je doložen výpoèet koeficientu zelenì. Z konzultace s dotèeným orgánem
ochrany pøírody vyplývá, že koeficient zelenì je splnìn.
I pøes skuteènost, že území je v souèasné dobì pod silným antropickým tlakem
(bìžnì udržovaná travnatá plocha s nízkou druhovou variabilitou a roztroušenými
solitérními døevinami), byl v zájmovém území uskuteènìn detailní botanický a
zoologický prùzkum. Výsledky tìchto prùzkumù jsou uvedeny v samostatné
pøíloze è. 5 Oznámení zámìru.
Na botanických a zoologických prùzkumech se podílela celá øada specialistù
(entomologie - RNDr. Vladimír Vrabec - autorizovaná osoba k provádìní
biologického hodnocení ve smyslu §67 podle §45i zákona è. 114/1992 Sb.;
ornitologie - Mgr. Pavel Oušek, botanika - Mgr. Kateøina Šulcová).
Na základì zjištìné fauny a flóry lze konstatovat, že zájmové území není
botanicky ani zoologicky významnou lokalitou a že provedené prùzkumy poskytují
dostateèný pøehled o faunì a flóøe zájmového území.
Zjištìná
pøítomnost zvláštì
chránìných
druhù živoèichù je adekvátnì
komentována
v závìrech
entomologického
prùzkumu, kde je i podrobnì
specifikován zásah do biotopu tìchto živoèichù v souvislosti s výstavbou a
provozem zámìru.
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Z dané studie vyplývá:
"V zájmové ploše byl pozorován pouze jediný pøeletující exempláø otakárka
fenyklového. Vzhledem k omezenému výskytu okoliènatých bylin (byt' jsou
samozøejmì pøítomny) v zájmovém území a udržování nízkého trávníku je
význam této plochy pro pøežití populace otakárka velmi malý. Vzhledem k této
skuteènosti neohrozí realizace stavby lokální ani regionální populaci otakárka a
není tedy nutné pøijímat v rámci plánované výstavby žádná cílená opatøení k
ochranì tohoto druhu.
Svižník polní v zájmovém území velmi pravdìpodobnì prodìlává celý vývojový
cyklus a plánovanou zástavbou dojde v krátkém èasovém horizontu po jejím
dokonèení k zániku jeho stanovištì. Naopak bìhem výstavby, pøi které urèitì
vznikne nìkolik pøechodných deponií vytìžené zeminy, mùže krátkodobì dojít i k
navýšení jeho populace. Vzhledem k bionomii druhu a otevøené populaci nehrozí
ani pøivýstavbì v celé ploše zájmového území jeho lokální vyhubení. Svižníci se
v sídlišti v okolí Hájù vyskytují dosud kontinuálnì, zvláštì díky návaznosti
nezastavìných ploch a pozùstatkù zahrádek. V dùsledku migrace jedincù jsou
jednotlivá místa pøíhodná pro jejich pøežívání neustále doplòována a v pøípadì
zániku lokální populace znovu osídlována. Není tedy nutné ani reálné pøi
plánované výstavbì realizovat specifická ochranná èi kompenzaèní opatøení kvùli
tomuto druhu.
Èmelák - V zájmovém území nelze zcela vylouèit pøítomnost èmeláèích hnízd, byt'
je vzhledem k charakteru prostøedí málo pravdìpodobná. Tato pøípadná hnízda
budou bìhem sezóny výstavby znièena, což by mohlo mít urèitý vliv na lokální
populaci èmelákù. Tento vliv však nebude zásadní vzhledem k tomu, že obdobnì
jako u obou pøedchozích zvláštì chránìných taxonù lze pøedpokládat doplnìní
populace jarní migrací pøezimovaných èmeláèích matek. Není tedy nezbytnì
nutné pøijímatochranná opatøení pro èmeláky.
Možným opatøením na ochranu èmeláèích hnízd je pøedevším naèasování
provádìní zemních prací - skrývky bud' do období konce zimy a nejèasnìjšího
jara nebo pozdního podzimu tak, aby nebyla likvidována pøípadná èmeláèí
hnízda."
Zpracovatel oznámení dále konstatuje, že pøed zahájením výstavby bude
realizován prùzkum, který bude zamìøen na výskyt èmeláèích hnízd. V pøípadì
zjištìní výskytu èmeláèích hnízd bude požádán pøíslušný orgán ochrany pøírody o
výjimku ze zásahu do biotopu zvláštì chránìných živoèichù dle zákona è.
114/1992 Sb., v platném znìní.
Pøíslušný úøad obdržel jako doplòující informaci také dendrologický prùzkum,
který odpovídá pøedložené Koordinaèní situaci.
Aktuální vegetace uvedená na str. 26 - 27 koresponduje s doloženým detailním
dendrologickým prùzkumem. V rámci Koordinaèní situace je doložen rozsah
kácené zelenì a øešení inženýrských sítí v koordinaci s plánovanými sadovými
úpravami.
Pro obì èásti projektu platí, že ulice jsou vìtšinou lemovány stromoøadím,
kulisové výsadby keøù vymezují jednotlivé dílèí prostory, plošné výsadby keøù
vykrývají obtížnì udržovatelné plochy.
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Na celkové bilanci zelenì se výraznou mìrou podílí zeleò na konstrukcích, a to
jak ve funkci exteriérového provozu, tak jako extenzivní vegetaèní støecha.
Návrh použitých taxonù vychází ze sortimentu osvìdèeného a doporuèeného pro
mìstské podmínky, a to jak pro stromoøadí,tak pro keøovévýsadby.
Pro výsadbu do alejí budou použity taxony jako Gleditsia triacantosa 'Sunburs•,
Prus calleryana 'Chanticleer', Celtis occidentalis, Sochora japonova, Sorbus x
intermedia. Jako solitery pak Prynus satgentii, Katalpa bignonioides, Paulownia
tomentosa, Acer platanoides 'Schwerdleri', pro pokryvné výsadby a kultivaci
sadovnického detailu pak Stephanandra incisa 'Crispa', Symphoricarcos x
chenaultii 'Hancock', Rosa - pokryvné kultivary, Cotoneaster demmerii
'Skogholmen', Spiraea bumalda, Spiraea
cinerea
'Grefsheim', Budleia
altemifolia, Rosa hugonis, Chaenomeles speciosus, Forsythia suspenza, Syringa
x chinensis.
Celkem jsou navrhovány sadové úpravy na ploše 13 840m2. Podrobnìjší èlenìní
navrhovaných prvkù je uvedeno v následujícím pøehledu.
Bilance zakládaných prvkù:
Prvek
Trávník
Keøepokryvné
Keøebìžné
Popínavé døeviny
Trvalky
Extenzivní vegetaèní støecha
Stromy
Celkem plošných prvkù

Jednotky
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ks

Poèet "BD"
4440
375

m2

4815

50

Poèet "OC"
4329
430
70
70
60
4066
39
9025

5) Odtokové povìry
Staveništì se nachází v prostoru, kde je skalní podklad tvoøen zpevnìnými
sedimentárními horninami barrandienského proterozoika tzv. štìchovické skupiny
podle geologického prùzkumu. Horniny jsou v nezvìtralém stavu reprezentovány
pevnými písèitoprachovitými bøidlicemi s tence deskovitou odluèností.
V zájmovém území jsou tyto horniny postiženy intenzivním zvìtráváním.
Zvìtrávání probíhá ve dvou fázích, a to ve fyzikálním typu a chemickém typu
zvìtrávání. Zvìtraliny lze rozdìlit na tøi zóny:
- první zóna je tvoøenajemnì hlinitì až hlinitostøípkovitì zvìtralou bøidlicí,
- druhá zóna je reprezentována zvìtralou šedohnìdou okrovou a béžovou
bøidlicí,
- tøetí zóna je reprezentována zvìtralou až slabì zvìtralou bøidlicí, která je
jemnì laminována.
Pokryvné útvary do mocnosti cca 1 m jsou tvoøeny navážkami.
Z hydrogeologického hlediska jsou podzemní vody ve velké hloubce cca 14 16 m pod povrchem. V období vysokých srážkových úhrnù mùže vzniknout
v úrovni zvìtralin skalního podkladu izolované nesouvislé drobné zvodnìní,
dotované omezenì zasakujícími deš•ovými vodami.
Z výše uvedených citací z inženýrskogeologického prùzkumu zpracovaného f.
"K+K prùzkum, s.r.o." vyplývá, že vzhledem k zatøídìní zemin by vsakování
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nebylo s ohledem na propustnost úèinné. V hloubce cca 1 a více metrù pod
povrchem jsou zeminy zatøídìné !ako F3-MS 1, u kterých se souèinitel
propustnosti pohybuje v rozmezí 1x1 0- + 1x1 0-8 mIs, což je hodnoceno jako málo
propustná. Propustnost se s hloubkou snižuje až na zeminy nepropustné.
S ohledem na nutnost funkce podtlakového systému a na další faktory není
možné vsakovat do pod povrchové vrstvy v hloubce do 1 m.

Na základì obdržených podkladù a informací a s ohledem na zásady pro zjiš•ovací
øízenídospìl pøíslušný úøadk následujícímu závìru.

Závìr:
Zámìr "Nákupní centrum a bytový dùm - Centrum Nové Háje, Praha 11" naplòuje
dikci bodu 10.6, 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,

"Nákupní centrum a bytový dùm - Centrum Nové Háje, Praha 11"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona s tìmito podmínkami:
. Zajistit dostateènou neprùzvuènost oken v dotèeném objektu Steinerova
èp. 608.
. V dopravním øešení upøednostnit variantu è. 2 bez propojení do ul.
Mnichovická.
. Pøi volbì varianty 1 (propojení komunikací Mnichovická a Opatovská) je
nezbytné zajistit dostateènou neprùzvuènost oken dalších dotèených objektù.
. Zpracovat plán organizace výstavby, ve kterém budou zapracovány všechny
návrhy akustických opatøení, vèetnì zajištìní požadované neprùzvuènosti
sousedních objektù pøizajištìní možnosti vìtrání v dobì stavby.
. Podrobnì vyhodnotit stacionární zdroje se zamìøením na akustickou úpravu
vedoucí ke splnìní požadovaných limitù v chránìném venkovním i vnitøním
prostoru staveb.
. Na základì požadavkù orgánu ochrany veøejného zdraví aktualizovat v dalším
stupni dokumentace hlukovou studii pro fázi výstavby i provozu vèetnì návrhu
dostateèných protihlukových opatøení pro dodržení pøíslušných hygienických
limitù. Tuto studii pøedložit k odsouhlasení orgánu ochrany veøejného zdraví.
. Pøiodvozu vytìžené zeminy ve fázi výstavby upøednostnit odvozovou trasu na
Uhøínìves.
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.

Zohlednit relevantní pøipomínky, které jsou rozvedeny ve vyjádøeních
dotèených správních úøadùa dotèených územních samosprávných celkù.
Dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci
nepøíznivých vlivù navržených v oznámení (EKOLA group, spol. s r.o. Praha,
12/2006).

Závìr zjiš•ovacího

øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených
ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

orgánù státní správy,

/

Mariánské nam.

~

Pr~h~ 1
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