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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: Terapeutické centrum Zelená antilopa - parc. è. 808,809,810,

k. ú. Holešovice, Praha 7
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.

Oznamovatel:

Helena Wiegandová
U Prùhonu 16
Praha 7 - Holešovice
170 00

Charakter
a kapacita
zámìru:
Pøedmìtem
pøedloženého oznámení je výstavba
terapeutického centra Zelená antilopa. Navržený zámìr zahrnuje 1 podzemní a 3 nadzemní
podlaží a je situován do dvora. Zastavìná plocha je celkem 935 m2. V podzemním podlaží
bude umístìno 7 parkovacích stání a technické zázemí centra. Vytápìní objektu bude
zajištìno plynovou kotelnou (132 kW).

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 7
Holešovice

Prùbìh zjiš•ovacího øízení: Pøizjiš•ovacím øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu mùže
zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitomkritéria, která jsou
stanovena v pøíloze è. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné stranì vlastní zámìr
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- 2a pøíslušnézájmové 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 úøadùa dotèených územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru bylo zpracováno Ing. Pavlem Beranem, PhD. (Praha, èervenec 2007),
autorizovanou osobou dle zákona. Dle zpracovatele oznámení je výstavba a provoz
navrženého terapeutického centra z hlediska vlivù stavby na životní prostøedí velmi dobøe
akceptovatelná - rozsah stavby je malý, z èehož vyplývají i nízké nároky na infrastrukturu a
nízká energetická nároènost. Ze závìru oznámení vyplývá, že zámìr pøispìje k revitalizaci
Holešovic.
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný vliv na
evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti.
K pøedloženémuoznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízenínikdo nevyjádøil.
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
veøejnézdraví.
Závìr:

"Terapeutické

centrum Zelená antilopa - parc. È. 808, 809, 810, k. ú. Holešovice,

Praha 7" 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

" Terapeutické centrum Zelená antilopa - parc. è. 808, 809, 810,
k. ú. Holešovice, Praha 7"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona,

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