HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn.

SZn.
S-M HMP-370735/2007/OOP/VI/EIA/469-2/Žá

Vyøizuje/ linka
Ing. Žáková/ 4425

Datum
17.12.2007

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)
Identifikaèni údaje:
Název:
Administrativní centrum Èeskomoravská, Praha 9 - Libeò
Zaøazenízámìru dle zákona: Bod 10.6, kategorie II, pøílohaè. 1
Skladové nebo obchodní komplexy vèetnì nákupních støedisek, o celkové výmìøe 3000 m2
zastavìné plochy; parkovištì nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v souètu
pro celou stavbu.
Charakter a kapacita zámìru: Pøedmìtem oznámení je výstavba administrativní budovy
mezi ul. Èeskomoravská, Oceláøská a Kurta Konráda v Praze 9 na místì starší bytové
zástavby (z první poloviny minulého století).
Budova má mít 9 nadzemních podlaží (dále jen NP) a 5 podzemních podlaží (dále jen PP) a
o celkové užitné ploše 30 300 m2. Celková plocha pozemku (i celková zastavìná plocha) èiní
2 352 m2. V podzemních podlažích bude umístìno 310 parkovacích stání (dále jen PS),
strojní a technické provozy. V 1. NP je navržena vstupní hala a obchodní prostory o ploše 1
710m2, které nejsou provoznì spojeny s administrativní èástí objektu. Ve 2. - 8. NP jsou
umístìny kanceláøe, 9. NP je technické. Tìžištìm
domu prostupuje eliptické osvìtlovací
kuželovitì se rozšiøující atrium. Vytápìní objektu je zajištìno z centrálního zdroje tepla (dále
jen CZT).

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Oznamovatel:

Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o
Seifertova 9
130 00 Praha 3
IÈ: 17048869

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

Praha
Praha
Praha 9
Libeò

tel.: +420-236004 245
fax: +420-236007 074
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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 obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených
územních samosprávných celkù.

Oznámení zámìru (záøí 2007) bylo zpracováno RNDr. Jaroslavem Rùžièkou, držitelem
autorizace dle zákona, s týmem spolupracovníkù.
Z pøedloženého oznámení vyplývá, že zámìr lze oznaèit z hlediska vlivù na ovzduší za
pøijatelný. Z rozptylové studie vyplývá, že výsledný nárùst imisních koncentrací NO21
benzenu i suspendovaných èástic PM1o,spojený s nárùstem intenzit vyvolané automobilové
dopravy, je nevýznamný.
Z hlediska akustické situace lze vliv zámìru oznaèit za málo významný.
Z hlediska vlivù na obyvatelstvo nedochází k významnému zvýšení rizika akutních ani
chronických zdravotních úèinkù.
Nepøedpokládáse ovlivnìní jakosti podzemních a povrchových vod.
Výstavbou nedojde k ovlivnìní ekosystémù, posuzovaný zámìr nenaruší žádný významný
krajinný prvek. V zájmovém území se nevyskytují druhy chránìné podle vyhlášky MŽP è.
395/1992 Sb. Nedojde k ovlivnìn í krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona è. 114/1992 Sb., o
ochranì pøírodya krajiny.
Realizací zámìru nedojde k záboru pozemkù chránìných jako zemìdìlský pùdní fond ani
pozemkù urèených k plnìní funkce lesa.
Z hlediska vlivù zámìru na životní prostøedí a veøejné zdraví je zámìr vyhodnocen jako
únosný a akceptovatelný za pøedpokladurespektování opatøení navržených pro minimalizaci
a kompenzaci vlivù.
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedloženýzámìr nemùže mít významný vliv na
evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti (viz SZn. S-MHMP-228322/2007/1/00PNI
ze dne 5. 6. 2007).
K pøedloženémuoznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízenívyjádøily následující subjekty
hlavní mìsto Praha
(vyjádøeníè.j. MHMP 491943/2007 ze dne 12. 11. 2007)
. mìstská èást Praha 9
(vyjádøeníz 19. 10. 2007)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - západ
(vyjádøeníè.j. S.HK/2782/24571/07 ze dne 2. 10.2007)
. Èeská inspekce životního prostøedí,oblastní inspektorát Praha
(vyjádøeníè.j. 41/ØI/0725414.01/07/PVB ze dne 10. 10.2007)
. odbor ochrany prostøedíMHMP
(vyjádøeníè.j. SZn. S-MHMP-370735/2007/1/00PNI ze dne 18.10.2007).

.

Jednotlivá vyjádøeníobsahují následující pøipomínkya podmínky k realizaci stavby.
Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) má pøipomínky z hlediska urbanistické koncepce a
funkèního využití úz-emí. Témìø stoprocentní zastavìní pozemku se výraznì liší od intenzity
zástavby a zejména výšky okolních blokù.
HMP žádá, aby vznesené pøipomínky z vyjádøení byly zahrnuty do závìru zjiš•ovacího øízení
a chybìjící údaje doplnìny pøi další projektové pøípravì stavby.

Z hlediska urbanistické koncepce a funkèních systémù je zámìr situován do funkèní plochy
SV - všeobecnì smíšené, ve kterém jsou administrativní budovy možné. Kód míry využití
není stanoven. Vzhledem k velikosti funkèní plochy nepøesáhne administrativní funkce 60%
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z kapacity celé funkèní plochy.
Problematická je intenzita zástavby a jeho výška. Podle platného Územního plánu sídelního
útvaru hl. m. Prahy (dále jen ÚPn) se intenzita zastavìní území bez kódu míry využití území
øídíintenzitou okolní zástavby. V oznámení není vyèíslen kód míry využití území a porovnání
s kódem okolí.
HMP pokládá za nedostateènou navrhovanou šíøku chodníku pøi Èeskomoravské ulici, který
tvoøí hlavní pìší nástup k celomìstsky významnému sportovnímu a kulturnímu centru
SAZKA Aréna. Rozšíøení chodníku je možné formou ustoupeného pøízemí nebo
odstranìním zeleného pásu a umístìním chodníku v pøímém kontaktu s podélným
parkovacím pruhem. Je doporuèeno umístit stromoøadív rámci pøilehlého parkovacího pruhu
tak, že dvojice parkovacíqh stání budou prostøídány nezpevnìnou vegetaèní plochou
minimálnì 6 m2, ve které bude zasazený strom.
Z akustického hlediska HMP uvádí pøipomínky k hlukovému posouzení z období výstavby,
týkající se obecného výpoètu útlumu na vzdálenost, což je v mìstském prostøedí vzhledem
ke konfiguraci terénu a vlivu odrazù od okolních budov nepøípustné.

Z hlediskaochranyovzdušíHMP neakceptujetvrzeníze závìru rozptylovéstudie, týkající se
nepøekraèování limitù jednotlivých zneèiš•ujících látek v ovzduší. Již v souèasnosti v tomto
území dochází k pøekraèování limitù pro PM1o a NO2 a provoz administrativního centra bude
toto pøekraèování dále zvyšovat. Vzhledem k dobré dostupnosti MHMD je nutné uvažovat o
redukci poètu navržených PS.

Z hlediska mìstské zelenì je neakceptovatelné z hlediska souladu se smìrnou èástí ÚPn
témìø 100% zastavìní pozemku a je nutné doložit výpoèet koeficientu zelenì (dále jen KZ)
v rámci pozemkù investora.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny bez pøipomínek.
Z hlediska ochrany zemìdìlského
neznamená žádný negativní vliv.

pùdního fondu je uvedený zámìr v souladu s ÚPn a

Z geologického hlediska bez zásadních pøipomínek

Z hlediskahospodaøenís odpady HMP požadujeprovést inženýrskogeologickýprùzkum pro
ovìøení potenciální kontaminace horninového prostøedía stavebních konstrukcí. V oznámení
není uvedeno množství výkopové zeminy.
Z dopravního hlediska HMP postrádá bilanèní výpoèet dopravy v klidu dle vyhl. è.26/1999
Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.
Je doporuèeno provìøit možnost oddálení navrženého vjezdu v tìsné blízkosti køižovatky
Oceláøská/Kurta Konráda.
Dále HMP sdìluje pøipomínku k uvedenému pøedpokladurozsahu indukované dopravy, který
považuje pro daný typ objektu spíše na dolní hranici.
Nároží objektu v úrovni chodníku u køižovatky Oceláøská/Èeskomoravská HMP doporuèuje
øešitjakou loubí, aby se mezi pøechody pøes vozovky pøilehlých komunikací vytvoøil kvalitní
(èásteènì krytý) prostor pro pìší.

Z hlediskazásobování vodounavrženéøešeníneovlivòujenegativnì životní prostøedí.
Z hlediskaodkanalizovánía vodníchtokù není zásadních pøipomínek.V další fázi projektové
pøípravy stavby je nutno respektovat a provést navrhovaná ochranná opatøení specifikovaná
v kapitole 0.4 oznámení a projednat s provozovatelem veøejné kanalizaèní sítì možnost
vypouštìní veškerých odpadních vod do ulièní jednotné kanalizace.

Z

hlediska zásobování teplem, zemním plynem, elektrickou energií a z hlediska
telekomunikací nemá HMP pøipomínky.
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Mìstská èást Praha 9 (dále jen MÈ Praha 9) konstatuje, že pøedložené oznámení bylo
zpracováno z hlediska akustiky, oslunìní a denního osvìtlení, rozptylové, hlukové studie a
vlivu na veøejnézdraví dostateènì a s pøedloženýmzámìrem souhlasí.
Hygienická

stanice hlavního mìsta

Prahy, poboèka Praha

-

sever konstatuje, že

pøedložené oznámení považuje za dostateèné a souhlasí s ním.
Èeská

inspekce

životního

prostøedí

(dále jen ÈIŽP) z hlediska ochrany ovzduší

bez

pøipomínek..

Z hlediska ochrany vod bez pøipomínek. ÈIŽP upozoròuje na projednání pøipojeníobjektu na
kanalizaci s provozovatelem kanalizace, a to zejména z pohledu navýšení splaškových vod
oproti stávajícímu stavu. V oznámení není hodnocen vliv nárùstu odpadních vod na funkci
ÚÈOV vzhledem k jejímu zastarání a provozním a technickým problémùm a z toho
vyplývající následné ovlivnìní povrchových vod.
Z hlediska odpadového hospodáøství bez pøipomínek. Vzhledem k pøedchozímu využití
pozemkù a možnosti kontaminace výkopových zemin ÈIŽP doporuèuje pøedávat odpady
oprávnìným osobám provozující koneèná zaøízení(napø.skládky), jelikož pro pøíjemodpadù
mají pøesnì stanovené kvalitativní limity, dané vyhláškou è. 294/2005 Sb. Naopak provoz
mobilních zaøízení k nakládání s odpady upravuje vyhláška è. 383/2001 Sb., která pøímo
žádné limity nestanovuje, což mùže zkomplikovat pøípadnou kontrolu dalšího nakládání
s potenciálnì kontaminovanými odpady.
Odbor ochrany prostøedí MHMP (dále jen OOP MHMP) má následující pøipomínky
k pøedloženémuoznámení.

Z hlediskanakládánís odpadyOOP MHMP uvádí požadavky pro další projektovou pøípravu
stavby, týkající se nakládání s odpady po dobu výstavby.
Z hlediska ochrany ovzduší OOP MHMP uvádí, že ovlivnìní kvality ovzduší vyvolané
provozem zámìru bude malé a tedy i pøespomìrnì špatnou imisní situaci v dotèené lokalitì
akceptovatelné.
Jako jistý problém se jeví pravdìpodobný vznik sekundární prašnosti ve fázi realizace
stavby. Tato problematika bude øešena omezujícími podmínkami v dalších fázích projektové
pøípravystavby.
Z hlediska problematiky ochrany ovzduší má oznámení vcelku dostateènou vypovídací
hodnotu. Jeho nedostatkem je chybìjící výpoèet dopravy v klidu. Orgán ochrany ovzduší
upozoròuje na povinnost dodržování ustanovení èi. 10 vyhlášky è. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy
o dopravì v klidu. To bude pøedmìtem šetøenív dalších fázích pøípravystavby.

Z hlediska ochrany pøírodya krajiny OOP MHMP sdìluje, že zámìrem je dotèena plocha
náležející do území SV (všeobecnì smíšené) bez regulativu. Zvláštì chránìné druhy rostlin
a živoèichù nejsou v zájmovém území pøítomny. Dojde ke kácení jednoho stromu, souèástí
zámìru je novì realizovaná zeleò (aleje, živé ploty) na ploše 387 m2, jenž plnì
vykompenzuje tento úbytek. Oznámení obsahuje èásti zabývající se vlivem stavby na krajinu
a vizualizaci zámìru v širších souvislostech.
Oznámení postihuje všechny významné aspekty sledované z pohledu zákona è.114/1992
Sb., o ochranì pøírodya krajiny, v platném znìní, a k jeho zpracování nemáme pøipomínky.

Z hlediska ochrany vod OOP MHMP uvádí, že v souvislostis realizací zámìru se nezvýší
množství deš•ových vod odvádìných do kanalizace, nebo• navrhovanou stavbou
administrativníhocentra bude nahrazena stávající zástavba plošnì shodného rozsahu a
zpùsob likvidaceodpadníchvod se rovnìž nemìní. Odpadnívody vznikající ve fázi výstavby
a vypouštìné do kanalizace pro veøejnoupotøebumusí splòovat hodnoty dle platného
kanalizaèníhoøádu.Tyto vody mohou být potenciálnì zneèištìny ropnými látkami z použité
mechanizace popøípadìnerozpuštìnými látkami ze stavební jámy. Požadujeme proto, aby
tel.: +420-236004 245
fax: +420-236007 074
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stavební mechanizmy byly ochránìny
proti úkapùm ropných látek a vody zneèištìné
nerozpuštìnými
látkami (NL) byly do kanalizace vedeny pøes usazovací
nádrže
s dostateènou dobou zdržení potøebnou k sedimentaci NL.
Dále jsou uvedeny povinnosti vyplývající ze zákonných požadavkù vochranì
vod pro
záložní zdroj elektrické energie - dieselagragát (nakládání se závadnými látkami).

Pøíslušný úøad zhodnotil jednotlivá vyjádøení a konstatuje, že v obdržených vyjádøeníchjsou
formulovány pøipomínky a požadavky pro další projektovou pøípravu stavby. Ve vyjádøeních
není uplatnìn požadavek k dalšímu posuzování podle zákona. K vlastnímu hodnocení vlivù
na životní prostøedí a veøejné zdraví provedenému v oznámení jsou uplatnìny pouze dílèí
pøipomínky (napø. k hlukovému hodnocení v období výstavby), které nesnižují vypovídací
schopnost daného oznámení.
Pøíslušný úøad po prostudování oznámení a pøipomínek k nìmu uplatnìných požádal
zástupce oznamovatele a zpracovatele oznámení o poskytnutí doplòujících informací
k zámìru ještì pøedvydáním závìru zjiš•ovacího øízení.
Doplòující
informace
se týkaly
jednotlivých
pøipomínek
posuzovaného zámìru a vyplývají z nich následující skuteènosti:

z vyjádøení

k oznámení

. Umístìní zámìru a soulad s ÚPn
Zájmové území pro výstavbu je tvoøeno trojúhelníkovým pozemkem mezi ul.
Èeskomoravská, Oceláøská a Kurta Konráda v Praze 9. Na místì stavby se nyní nachází
stávající bytová výstavba pavlaèového typu z první poloviny minulého století, která bude
odstranìna. Výstavba moderního administrativního centra je umístìna v sousedství nového
areálu SAZKA Aréna a dotváøí rozvoj území, které bylo pùvodnì urèeno k prùmyslové
výrobì.
Z hlediska výšky je navrhovaný objekt pøizpùsoben ustupujícími podlažími. Atika fasády do
ul. Oceláøskéodpovídá stávající zástavbì a je nižší oproti stavbì SAZKA Aréna.
S umístìním stromoøadív zálivu mezi parkovacími místy oznamovatel souhlasil (viz dále).
Podle pøíslušnéhostavebního úøadu- odboru výstavby a územního rozvoje Úøadu MÈ Praha
9 je zámìr v souladu s platným ÚPn a zmìnou ÚPN È. Z 1000/00 (viz stanovisko è.j.
OVÚR/KK/2877/P09 044345/2007 ze dne 6.8.2007.
Soulad zámìru s ÚPn vèetnì urbanistických a architektonických vazeb v území bude
provìøován v rámci následných správních øízení.
. Doprava
Zpracovatel oznámení pøedložil výpoèet dopravy v klidu dle vyhlášky è. 26/1999 Sb. HMP a
bylo prokázáno, že navržený poèet PS je v souladu s požadavky vyhlášky.
Obrátkovost a rozsah indukované dopravy byl dle sdìlení projektanta stanoven na základì
zkušeností s obdobnými provozy. Podíl dopravy z provozu zámìru na pøilehlých
komunikacích má nevýznamný vliv na intenzitu dopravy.
K zámìru již byla vydána z hlediska problematiky dopravy souhlasná stanoviska
s podmínkami pro dokumentaci k územnímu øízení:
- stanovisko odd. dopravy odboru životního prostøedí a dopravy Úøadu MÈ Praha 9
è.j. P09 057054/2007 S P09 047208/2007 ze dne 3. 9. 2007
- rozhodnutí odboru životního prostøedí a dopravy Úøadu MÈ Praha 9 k pøipojení
zámìru na ul. Oceláøská è.j. P09 057732/20007-050 S P09 053817/2007 ze dne
15.10.2007
- stanovisko Policie ÈR è.j.PSP-1379/DI-4-2007 ze dne 10. 9. 2007
- stanovisko odboru dopravy MHMP è.j. MHMP-345148/2007/DOP-O4/Fr ze dne
10.9.2007
- stanovisko Technické správy komunikací hl. m. Prahy è.j. 2257/07/220/Me ze dne
17.9.2007.
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. Hluk
V rámci oznámení byla zpracována hluková studie pro období výstavby i provozu zámìru.
V závìru hlukové studie se uvádí, že hluk emitovaný provozem zámìru nepøekroèí pøíslušné
hygienické limity. Nárùst automobilové dopravy, vyvolaný provozem zámìru a provoz
stacionárních zdrojù hluku nezpùsobí prokazatelné zvýšení ekvivalentní hladiny hluku
v daném okolí.
Pøi výstavbì posuzovaného zámìru lze pøedpokládat pøi pracích provádìných
v tìsné
blízkosti obytné zástavby v èasovì omezené dobì pøekroèení pøíslušného hygienického
limitu. Pro omezení negativního vlivu hluku pøi výstavbì jsou navržena protihluková opatøení
(protihluková stìna, použití strojù a zaøízení se sníženou hluèností, èasové omezení použití
hluèných mechanismù apod.)"
Jako reakce na pøipomínku HMP byl dopracován dodatek hlukové studie è.1 (Ing. Jana
Barillová, listopad 2007) s výpoètem a vyhodnocením hluku z výstavby pomocí výpoètového
programu, který zohlední dané území a odrazy od okolních budov.
Dle výsledkù provedených výpoètù v tomto dodatku lze konstatovat, že hygienický limit
v období výstavby nebude pøekraèován, u nejbližší obytné zástavby však hladina hlukové
zátìže bude na hranici hygienického limitu. Výsledné hodnoty hlukové zátìže jsou však
podmínìny respektováním navržených protihlukových opatøení, která byla oproti pùvodní
hlukové studii rozšíøena (napø. vjezdy na staveništì a prostor pøeèerpávání stavebních smìsí
situovat z ul. Èeskomoravské, mimo obytnou zástavbu).
Pøíslušný orgán ochrany veøejného zdraví vydal souhlasné stanovisko k projektové
dokumentaci k územnímu øízení pod. è.j. S.HP/805/23667/07 ze dne 10. 8. 2007.
V rámci dokumentace pro stavební povolení bude pøíslušný úøad ochrany veøejného zdraví
provìøovat protihluková opatøení navržená pro období výstavby. Do tìchto opatøení by mìla
být zahrnuta i opatøení specifikovaná v dodatku hlukové studie (viz výše).
.

Odpady
S ohledem na umístìní zámìru a pøedchozí využití pozemku lze pøedpokládat pøípadnou
možnost kontaminace výkopových zemin, popø. podzemních vod. Pøi další projektové
pøípravì stavby bude proveden podrobný hydrogeologický a inženýrsko-geologický prùzkum.
Bude-Ii na základì výsledkù tìchto prùzkumù predikována možnost kontaminace je nutné
tuto skuteènost zohlednit pøi další projektové pøípravì stavby (návrh sanaèních prací) a
následné realizaci zámìru (koordinace sanaèních prací a vlastní výstavby). V rámci
zpracovaného oznámení je uvedena podmínka, zohledòující tuto danost.

. Zeleò
Zámìr je navrhován na pozemek, kde v souèasnosti roste 1 ks stromu, jedná se o jasan
vysazený v rámci rekonstrukce ul. Èeskomoravská, který je navrženo pøesadit na sousední
pozemek pøiul. Èeskomoravská.
Dle zpracovaného oznámení v rámci realizace stavby dojde k úpravì ulièního parteru
(požadavek MÈ Praha 9) na pøilehlých komunikacích, spoèívající v novém pojetí pøilehlého
chodníku s kombinací regulovaného parkování a umístìní doprovodné zelenì. V rámci
pøedloženéhooznámení je vyznaèena alejová výsadba stromù v pøilehlýchkomunikacích.
Na základì pøipomínek ve vyjádøení k oznámení došlo k provìøení reálnosti navržených
výsadeb a k úpravì umístìní døevin do zálivù mezi parkovací stání. Výsadba je navržena
podél ulice Èeskomoravská a Kurta Konráda, výsadba podél ul. Oceláøská je dle sdìlení
projektanta v kolizi s inženýrskými sítìmi a rovnìž není doporuèována s ohledem na
definitivní doøešenídopravních vazeb v širším území.
Návrh výsadby byl pøedložen zástupcem oznamovatele a projektantem na koordinaèní
situaci (dokumentace pro územní øízení, situace studie organizace výstavby, M 1:500, AD
PROJECT a.s., 11/2007).
Na umístìní zelenì v ulièním parteru pøilehlých komunikacích reagovalo
stanovisko
Technické správy komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK) è.j. 2257/07/220/Me ze dne 17. 9.
2007. TSK upozoròuje, že v komunikacích pøebíraných do správy TSK, požaduje zajištìní
údržby a péèe o stromy, vèetnì jejich zavlažování investorem, po dobu pìti let od kolaudace.
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K dokumentaci pro územní øízení se z hlediska mìstské zelenì vyjádøil odbor životního
prostøedí a dopravy Úøadu MÈ Praha 9 pod è.j. P09 057054/2007, S P09 047208/2007 ze
dne 11.10.2007. Stanovisko bylo souhlasné s požadavkem pøesazení døeviny, nacházející
se na pozemku stavby na území MÈ Praha 9.
Shrnutí:
Na základì obdržených podkladù a informací dospìl pøíslušný úøad k závìru, že v prùbìhu
zjiš•ovacího øízení byly identifikovány vlivy zámìru na životní prostøedí a veøejné zdraví,
které byly zváženy ve vztahu k charakteru zámìru a jeho umístìní s ohledem na jejich
rozsah, velikost a složitost, pravdìpodobnost, dobu trvání, frekvenci a vratnost. Pøi aplikaci
opatøení k prevenci, vylouèe(1í, snížení a kompenzaci nepøíznivých vlivù, které jsou podrobnì
rozvedeny v oznámení a které vyplývají z provedeného zjiš•ovacího øízení lze konstatovat,
že realizace zámìru je z hlediska vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví akceptovatelná.
V prùbìhu zjiš•ovacího øízení byly uplatnìny pøipomínky, které nezakládají dùvod k tomu,
aby bylo nutné pøistoupit ke zpracování dokumentace ve smyslu § 8 zákona. Vznesené
pøipomínky jsou øešitelné v návazných správních øízeních a mìly by být posouzeny
pøíslušnými dotèenými správními úøady. Z tohoto dùvodu pøedává pøíslušný úøad s tímto
závìrem zjiš•ovacího øízení kopie vyjádøení oznamovateli zámìru.

Závìr:
Zámìr

"Administrativní

centrum Èeskomoravská

Praha 9

- Libeò" 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 provedeného zjiš•ovacího øízenídospìl pøíslušnýúøadk závìru, že zámìr

"Administrativní centrum Èeskomoravská, Praha 9 - Libeò"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeních dodržet opatøení k prevenci,
vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivýchvlivù na životní prostøedí navržených
v oznámení (RNDr. Jaroslav Rùžièka, záøí 2007) a zohlednit pøipomínky v jednotlivých
vyjádøeních k oznámení.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušnápovolenípodle zvláštníchpøedpisù.

6. tí/I~

Inr/a;h. Jan W.{n k I e r
øeditelodboru
Magistrát hl. n
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