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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDi

Váš dopis zn.

SZn.
S-M HMP-389500/2007/00PNI/EIA/480-2/Žá

Vyøizuje/linka
Ing. Žáková/4425

Datum
19.2.2008

ZÁVÌR ZJIŠ•OVACíHO ØíZENí
podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlívù na životní prostøedía o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí),
v platném znìní, (dále jen zákon)
Název:

Administrativnì skladový komplex Camping Gaz CS s.r.o., è.parc. 1233/2,
k. Ú. Dolní Chabry, Praha 8

Zaøazení zámìru dle zákona: § 4 odst. 1 písmod
Umístìní:
kraj:
obec:

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha

mìstská èást:
katastrální území:

Praha 8
Dolní Chabrv

Oznamovatel:
Ing. Radomil Doležal, Feøtekova 561, Praha 8
Viktor Drahoš, Soubìžná 273, Hovorèovice
Charakter a kapacita zámìru:
Pøedmìtem
zámìru
je výstavba
administrativnì
skladovacího
komplexu
se 2
administrativními budovami a skladovou halou náhradou za stávající pronajaté prostory (v
sousedství obchodního centra Bauhaus v Praze 8). Snahou oznamovatele a investora
zámìru je vybudovat moderní a esteticky øešený administrativnì skladový objekt, který by
svým umístìním, velikostí i technickým vybavením odpovídal potøebám firmy a umožnil i její
další rozvoj.
V objektech areálu budou prostory pro skladování výrobkù (potøeby pro turistiku) vèetnì
prostor pro pøíjem zboží a prostor pro pøípravu expedice spotøebitelùm, výstavní prostory a
administrativní zázemí.
Celková plocha
pozemku pro realizaci zámìru
èiní 7 144 m2. Zastavìná
plocha
administrativní èásti èiní 506 m2, skladové èásti 1 248 m2. Administrativní objekty jsou
navrženy jako dvoupodlažní, skladová hala má jedno podlaží. Skladová hala je funkènì
propojena s jednou administrativní budovou.
Zdrojem tepla budou 2 plynové kotle o celkovém výkonu 75 kW.
Doprava v klidu bude zajištìna vybudováním 25 parkovacích stání (dále jen PS) na povrchu.
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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. Pøiurèování, 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 úøadùa dotèených územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru (srpen 2007) bylo zpracováno podle pøílohy È. 3 zákona spoleèností LI-VI
Praha, spol. s r.o., pod vedením Ing. Jiøího Blažka, CSc., držitele autorizace dle zákona.
Pro hodnocení vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví jsou souèástí oznámení rozptylová
studie, hluková studie a biologický prùzkum. Z pøedloženého oznámení vyplývá, že
pøíspìvek zdrojù zneèištìní ovzduší ke stávající imisní situaci je minimální a nedojde
k pøekroèení platných imisních limitù. Z hlediska hlukové zátìže nedojde po realizaci zámìru
ke znatelnému zvýšení hlukové zátìže. Dominantním zdrojem hluku bude hluk ze stavební
èinnosti, bude se však jednat pouze o krátkodobé pùsobení. Výstavba zámìru nezpùsobí
žádné nenapravitelné škody na okolní pøírodì, nedojde ke zneèištìní pùdy ani vody ani
k ohrožení chránìných druhù rostlin a živoèichù. Realizace zámìru si vyžádá pokácení 21 ks
døevin, které budou nahrazeny následnými vegetaèními úpravami.
V závìru oznámení se konstatuje, že realizací zámìru nebude výraznì negativnì ovlivnìno
pøírodní prostøedí ani zdraví obyvatel a stavba bude z ekologického hlediska únosná.
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný vliv na
evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti (viz SZn. S-MHMP-284949/2007/1/00PNI
ze dne 18. 7. 2007).
K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující subjekty:
hlavní mìsto Praha
(vyjádøení è.j. MHMP 500507 ze dne 20. 11. 2007)
. mìstská èást Praha - Dolní Chabry

.

.

.
.

(vyjádøení ze dne 8. 10. 2007)
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení S.HK 2943/24868/07 ze dne 15. 10. 2007)
Èeská inspekce životního prostøedí
(vyjádøení zn. 41/ØI/072676.01/07/PVB ze dne 15.10.2007)
odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení SZn. S-MHMP-389500/2007/1/00PNI
ze dne 29. 10.2007)

Požadavek
vyjádøení.

zpracovat

dokumentaci

ve smyslu

§ 8 zákona

nebyl

obsažen

v žádném

Podstata jednotlivých vyjádøeníje shrnuta v následujícím textu.
Hlavní mìsto Praha (HMP) má pøipomínky z hlediska dopravy, doložené øešení je tøeba
doplnit o návrh vodorovného znaèení a o výškopisné údaje. Dále je tøeba k návrhu zástavby
v pøedmìtné lokalitì prokázat zajištìní dostateèných rozhledových pomìrù na køižovatce
s ul. Ústeckou. Zvažuje se možnost výhledového vedení tramvajové trati ul. Ústeckou, a
proto je žádoucí, aby navrhované nové objekty byly oproti pøedloženému øešení posunuty
více do ul. Ústecké a øešeníareálu bylo upraveno.

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha1
Pracovištì: Jungmannova35/29, 11000 Praha
E-mail: oop@cityo•prague.cz

tel.: +420-236004 245
fax: +420-236007 074

- 3-

S-MHMp. 389500/2007/00 PNI/EIAl480- 2/Žá

Z hlediska mìstské zelenì chybí sadové úpravy a dendrologický prùzkum, který by
vyhodnocoval sadovnické hodnoty jednotlivých døevin, takže oprávnìnost kácení nelze
posoudit.
Dále HMP uplatnilo pøipomínky z hlediska hospodaøení s odpady, týkající se absence hrubé
bilance zemních prací a provedení inženýrsko-geologického prùzkumu možné kontaminace
horninového prostøedí a podzemních vod vzhledem k blízké poloze bývalé skládky TKa
Dolní Chabry.
Z hlediska urbanistické koncepce a funkèních systémù HMP konstatovalo, že navrhovaná
funkce je v souladu s funkèním využitím dle ÚPn, ale pøesto je navrhován velký podíl
zpevnìných ploch a malý podíl zelenì smìrem k obytné zástavbì.
HMP žádá, aby vznesené pøipomínky byly zaøazenydo závìrù zjiš•ovacího øízenía chybìjící
údaje byly doplnìny v další projektové pøípravì stavby.
Mìstská

èást Praha

-

Dolní Chabry nemá k zámìru žádné pøipomínkya zámìr schvaluje

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy nemá k zámìru žádné pøipomínky.
Èeská inspekce životního prostøedí uplatòuje pøipomínky z hlediska ochrany pøírody. Trvá
na ponechání obvodové zelenì. Upozoròuje, že stavební práce musí probíhat mimo
vegetaèní a hnízdní období. Požaduje návrh kompenzace za ekologickou újmu, a to nejenom
sadovými úpravami areálu.
Odbor ochrany prostøedí Magístrátu hlavního mìsta
závažné pøipomínky.

Prahy

nemá k zámìru žádné

Pøíslušný úøadzhodnotil 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.
Pøíslušný úøad v rámci zjiš•ovacího øízení požádal oznamovatele o doplòující informace,
které se týkaly pøipomínekz vyjádøení k oznámení a vyplývají z nich následující skuteènosti:

. problematika zelenì
Z pøedloženého oznámení vyplývá, že požadovaný koeficient zelenì (KZ=O,45) je splnìn.
Stavba je situována na pøedmìtném pozemku smìrem ke Spoøické ul. tak, jak to dovolují
výškové pomìry na pozemku. Mezi zpevnìnými plochami na pozemku a ul. K Ïáblicùm je
navržen pás zelenì o šíøce 4 - 5 m, ve kterém bude zachováno vzrostlé stromoøadí
s výjimkou umístìní vjezdu na pozemek. Navržený podíl zpevnìných ploch na pozemku je
nutný z hlediska bezproblémového provozu celého areálu.
Podrobný dendrologický prùzkum a návrh vegetaèních úprav lokality byl zpracován v rámci
dokumentace pro územní øízení a jako podklad pro žádost o povolení orgánu ochrany
pøírody ke kácení døevin dle zákona è.114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, v platném
znìní. V rámci výstavby areálu bude pokáceno 21 ks døevin rostoucích mimo les. Hodnotné
døeviny, rostoucí podél stávajících komunikací budou zachovány a za pokácené stromy je
navržena odpovídající náhrada.
.

problematika odpadù
Vzhledem ke klesajícímu terénu smìrem ke Spoøické ulici a výškovému umístìní stavby
odpovídajícímu výškové úrovni ul. K Ïáblicùm bude pøebytekvýkopové zeminy minimální.
Dle sdìlení oznamovatele bude podrobný inženýrsko-geologický prùzkum proveden pøidalší
projektové pøípravì stavby (dokumentace pro stavební povolení). Z pøedbìžných prùzkumù
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ale nevyplývá kontaminace terénu ze skládky TKa, která se nacházela více severnìji za ulicí
Spoøická.

.

problematika dopravy
Návrh vodorovného dopravního znaèení bude souèástí dalšího stupnì projektové
dokumentace, umístìní objektù nepøesahuje ulièní frontu smìrem k Ústecké ul., vzdálenost
administrativní budovy od krajnice Ústecké ul. je cca 12 m, což by umožnilo i pfípadné
rozšíøeníÚstecké ul.

Shrnutí
Podle pøíslušného úøadu byly v prùbìhu zjišfovacího øízení identifikovány potenciálnì
významné vlivy zámìru, 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, vylouèení, snížení a kompenzaci nepøíznivých
vlivù, které jsou podrobnì rozvedeny v oznámení a které vyplývají z provedeného
zjišfovacího øízení, zámìr pøedstavuje z hlediska životního prostøedí pøijatelnou investici
v dané oblasti.
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 uspokojivì 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 øízeníkopie vyjádøeníoznamovateli zámìru.

Závìr:
Zámìr "Administrativnì skladový komplex Camping Gaz CS s. r. o., È. parc. 1233/2, k. Ú.
Dolní Chabry, Praha 8" naplòuje dikci § odst. d 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 øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že zámìr

"Administrativnì skladový komplex Camping Gaz CS s.r.o., è. parc. 1233/2,k. ú. Dolní
Chabry, Praha 8"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení,
popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení (LI - VI Praha spol. s r.o.,
srpen 2007).

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených

orgánù

státní

správy,

ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.

Magistrát h\. m. Prahy
odbor
ochrany
prostøedí
Mariánské
nám.
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