HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn.

SZn.

S-MHMP-312919/2007/00PNI/EIN435-2/Pac

Vyøizuje/linka
Mgr. Pacner/4322

Datum
21.01.2008

ZÁVÌR ZJIŠ•OVAcíHO ØíZENí

podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedía o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí),
ve znìní zákonù è. 93/2004Sb., 163/2006Sb. a 186/2006Sb.
(dále jen zákon)

"Administrativní komplex AK Affinity, mezi ulicemi Blažimská a Klíèova, Praha
11, k.ú. ChodovI'
Zaøazení zámìru dle zákona:
Bod 10.6, kategorie II, pøíloha è. 1 - Skladové nebo obchodní komplexy vèetnì nákupních
støedisek o celkové výmìøe nad 3 000 m2 zastavìné plochy; parkovištì nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v souètu pro celou stavbu.
Umístìní:
kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:
Oznamovatel:
Skanska CZ a.s.
Kubánské námìstí
100 05 Praha 10

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 11
Chodov

11/1391

Charakter a kapacita zámìru:
Pøedložený zámìr navrhuje výstavbu administrativního komplexu (objekt è.10), který bude
tvoøen dvìma budovami A a B. Obì budovy jsou navrženy se ètyømi nadzemními a tøemi
podzemními podlažími. V nadzemní èásti každé budovy budou v 1.nadzemním podlaží (NP)
restaurace, obchodní a sportovní plochy, ve 2. NP až 4. NP kanceláøské plochy (celkem
4 960 m2). Doprava v klidu pro oba dva objekty je navržena ve tøech podzemních podlažích
každého objektu. Celkem je navrženo pro celý komplex 180 parkovacích míst (PS), pro
objekt A 89 PS a pro objekt B 91 PS. Zastavìná plocha nadzemní èásti budov bude èinit
1 872 m2, celková plocha pozemku èiní 4 069 m2. Zámìr má být realizován v prostoru mezi
ulicemi Pyšelská, Knovízská a Blažimská, kde má dojít k výstavbì dalších objektù (ètyøi
bytové domy, administrativní objekt AB Gemma, administrativní objekt IMOBA 2, objekt
rodinného domu a další již dokonèené objekty).
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Umístìní:
kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Zahájení stavby:
Dokonèení stavby:

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 11
Chodov

4/2008
4/2009

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
(leden 2007) bylo zpracováno
spoleèností EMPLA, spol s r.o.,
pod vedením Ing. Vladimíra Plachého, držitele autorizace dle zákona. V oznámení jsou
identifikovány oèekávané vlivy pøi realizaci i provozu zámìru. V oznámení se závìrem
konstatuje, že blízké životní prostøedí nebude nepøíznivì ovlivnìno posuzovaným zámìrem.
Souèástí oznámení je návrh opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci
nepøíznivých vlivù.
K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující subjekty:
hlavní mìsto Praha
(vyjádøení è. j. 494/2007 ze dne 2. 10. 2007)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení è. j. J.HK/3453/37219/07 ze dne 22. 9. 2007)
. Èeská inspekce životního prostøedí
(vyjádøení zn. 41/ØI/0722194.01/07/PVB ze dne 27.8.2007)
. odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení è. j. SZn. S-MHMP-312919/2007/1/00PNI
ze dne 6.9.2007)
. odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy (stanovisko správce drobných
vodních tokù)
(vyjádøení è. j. S-MHMP/363486/00P/XI/766/07/Pe
ze dne 27.8.2007).

.

Podstata jednotlivých vyjádøeníje shrnuta v následujícím textu, pøièemžjsou uvedeny pouze
ty pøipomínky, které se dotýkají hodnocení vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví,
nebo které mohou zpochybnit závìry oznámení. Ve vyjádøeníchjsou však další pøipomínky,
které nejsou pøedmìtem posuzování vlivù na životní prostøedí a které lze považovat
za požadavky èi doporuèení pro následná správní øízenío povolení zámìru.
Hlavní mìsto Praha (HMP) má pøipomínky z hlediska urbanistické koncepce a funkèního
využití území. Doporuèuje, aby byl zámìr posuzován jako celek pro celý rozsah funkèní
plochy SMJ - smíšené území mìstského jádra. Dále uplatòuje pøipomínky z hlediska
dopravy a doporuèuje, aby úsek ulice Babické soubìžný s ulicí Pyšelskou byl øešen jako
zklidnìná komunikace. Vznesené pøipomínky se požadují zaøadit do závìru zjiš•ovacího
øízenía chybìjící údaje doplnit v další fázi projektové pøípravy.

Z hlediskaurbanistickékoncepcea funkèníchsystémùse sdìluje, že zámìr je dle Územního
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚPn) situován do ploch SMJ - smíšené

území
mìstského jádra s regulativem, který je dán kódem E. Konstatuje se, že administrativní
funkce by nemìla pøesáhnout 60% kapacity území. Sdìluje se, že se pøipravuje výstavba
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administrativních
objektù v navazujícím území, pak by však zamýšlené
jako smíšené území mìstského jádra nebylo splnìno, jednalo by se o èistì
území. Upozoròuje se, že zámìr by mìl být posuzován jako celek pro celý
SMJ.

Z hlediska ochrany ovzduší se sdìluje,

že je zámìr

umís•ován

do lokality, kde jsou již
24-hodinový
pevné èásti frakce PM1o a hodinový imisní limit pro NO2. Uvádí se, že

v souèasné dobì pøekraèovány nìkteré limity pro zneèiš•ující látky, konkrétnì
limit pro suspendované

i když pøíspìvkyprovozovaného
zámìru ke zneèištìníovzdušínebudoupøílišvelké,bude
realizace komplexu znamenat další zhoršení kvality ovzduší v dotèeném území.

Z dopravního hlediska se doporuèuje, v zájmu vytvoøení kvalitního parteru ve vztahu
k budoucím bytovým objektùm, úsek ulice Babické, který je soubìžný s ulicí Pyšelskou, øešit
jako zklidnìnou komunikaci.
Hvaienická stanice hlavního mìsta Prahv (HSHMP) s pøedloženým zámìrem souhlasí a
stanovuje závazné podmínky pro další stupnì øízení.
Èeská inspekce životního prostøedí (ÈIŽP) sdìluje následující:
Z hlediska ochrany vod se postrádá informace o vlivu nárùstu odpadních vod na funkci
Ústøední èistírny odpadních vod (ÚÈOV). Dále se uvádí, že veškeré deš•ové vody budou
svedeny do stávající deš•ové kanalizace a následnì do retenèní nádrže a Košíkovského
potoka.
Z hlediska ochrany pøírody se uvádí, že v oznámení není posouzeno ovlivnìní Košíkovského
potoka zaústìním deš•ových vod. Konstatuje se, že v oznámení je navrženo zaústìní
deš•ových vod pøes Košíkovský potok do stávajících retenèních nádrží, bez posouzení jejich
kapacity. Sdìluje se, že tak nelze objektivnì posoudit ovlivnìní prùtoku vody na
Košíkovském potoce.
Odbor ochrany prostøedí MaQistrátu hlavního mìsta Prahy (OOP MHMP) uvádí:
Z hlediska ochrany ovzduší se uvádí, že pøedložené hodnocení nebylo provedeno
v dostateèném rozsahu. Sdìluje se, že autoøi opomenuli z hlediska ochrany ovzduší
jednoznaènì nejnepøíznivìjší vnìjší vliv stavby. Objekt se nachází v oblasti s problematickou
kvalitou ovzduší, kde je již nyní pøekraèován legislativou daný požadavek na kvalitu ovzduší
u krátkodobých i roèních koncentrací PM1o. Konstatuje se, že tato situace se mùže výraznì
zhoršit zejména ve fázi výstavby, a to zejména vlivem nevhodného provádìní stavebních
prací, které generují velké množství prachových emisí. Konstatuje se, že tomuto aspektu
není v oznámení vìnována dostateèná pozornost. Z hlediska zájmù ochrany ovzduší se
konstatuje, že je nutno provést pøíslušná hodnocení a ve vazbì na kvantifikovaný problém
navrhnout komplex opatøení k jeho co neúèinnìjšímu omezení.

Z hlediska ochranypøírodya krajiny se uvádí, že zámìrem je dotèena plocha náležející do
území SMJ (smíšené mìstského jádra) s regulativem daným kódem míry využití území E a
že oznámení obsahuje výpoèet koeficientu zelenì (KZ=O,45), ten však z výkresové èásti
oznámení nelze ovìøit. Postrádá se pøíslušná legenda týkající se jednotlivých druhù zelenì
ve smyslu tabulky zápoètu ploch zelenì, výmìra jednotlivých ploch v situaci, též mìøítko
situace. Nedostateènì se hodnotí také kapitola "Fauna a flóra", která nemá prakticky žádnou
vypovídací hodnotu. Závìrem se konstatuje, že oznámení v pøedložené podobì nepostihuje
dostateènì všechny významné aspekty sledované z pohledu zákona è. 114/1992 Sb., o
ochranì pøírody a krajiny, v platném znìní, a proto se požadují informace o zámìru dále
prohloubit a na podkladì zjištìných skuteèností adekvátnì vyhodnotit pøípadné vlivy a
navrhnout odpovídající opatøení.

Z hlediska ochrany vod se konstatuje,že odvádìní deš•ových vod ze støech,zpevnìných
ploch a komunikací je navrženo do dvou podzemních akumulaèních nádrží s øízeným
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odtokem do stávající deš•ové kanalizace zaústìné do stávající retenèní nádrže a dále
do Košíkovského potoka. Upozoròuje se, že toto øešení není zcela v souladu s èlánkem 11
odst. 7 vyhlášky è 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním
mìstì Praze, který stanovuje, že stavby musí být napojeny na veøejnou deš•ovou nebo
jednotnou kanalizaci, pokud nelze deš•ové vody likvidovat jinak, tj. pøednostnì vsakem.
V pøípadì podaného návrhu, je nutné tuto skuteènost jednoznaènì prokázat.

Pøíslušný úøad na podkladì oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených a podle hledisek a
mìøítek uvedených v pøílozeè. 2 k zákonu došel k následujícím závìrùm.

Soulad s ÚPn:
Ve vztahu k ovìøení splnìní regulativù daných ÚPn pøíslušný úøad konstatuje, že posouzení
souladu s vydanou územnì plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování a
s požadavky zvláštních právních pøedpisù je pøedmìtem øízení podle stavebního zákona,
které provádí stavební úøad. Podle pøíslušného úøadu, odboru výstavby Úøadu mìstské èásti
Praha 11, je navržené umístìní objektu A 10 v souladu s územním plánem - zmìnou
Z 1000/00. Konstatuje se, že øešením objektu A 10 nebyly pøekroèeny limity stanovené
úpravou územního plánu È. U 0380/2006 (viz stanovisko È. j. QV/2007/002400/Hr ze dne
16.7.2007).
Pøíroda a krajina:
Oznamovatel doložil pøíslušnému úøadu upøesòující informace

(Ing. Plachý, srpen 2007),

týkající se výmìry jednotlivých ploch zelenì a tabulky zápoètu ploch zelenì.
Míra využití území:
území dle ÚPn
kód míry využití území
celková plocha pozemku
zastavìná plocha objektem
hrubá podlažní plocha nadzemních èástí
zeleò na rostlém terénu
zeleò ostatní
celková plocha zelenì

SMJ (smíšená mìstského jádra)
E
4 069
1 872
7 401
1 468
467
1 935

m2
m2
m2
m2 (75,9% z celkové plochy)
m2 (24,1% z celkové plochy)
m2

Dále byl pøedložen botanický a zoologický prùzkum dotèeného území (Mgr. Bauer, srpen
2007), z kterého vyplývá, že se na posuzované lokalitì nevyskytují druhy zvláštì chránìné
zákonem.
Orgán ochrany pøírody s pøedloženými informacemi souhlasí a konstatuje, že všechny
významné aspekty z pohledu zákona o ochranì pøírodytím byly zohlednìny.
Oyzduší:
Pro vyhodnocení zneèištìní ovzduší byla v rámci oznámení zpracována rozptylová studie
(Ing. Plachý, èervenec 2007), která vyhodnocuje stav ovzduší bìhem výstavby (rok 2008),
po uvedení do provozu hodnoceného administrativního objektu AK Affinity (è.10) a po
uvedení do provozu všech objektù a obytného souboru (kumulace zámìrù - ètyøi bytové
domy a administrativní budovy) v roce 2010 z hlediska zmìn v imisní zátìži
benzo(a)pyrenem, NO2, suspendovanými èásticemi frakce PM1o,oxidem uhelnatým (CO) a
benzenem.
Prùmìrné roèní koncentrace zneèiš•ujících látek stanovené dle modelu A TEM - aktualizace
2006 v pøedmìtné lokalitì jsou:
NO2
30,8 1.J9/m3
CO
574,1 1.J9/m3
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Benzen
PM1o

Q,74j.J9/m3
44,5 j.J9/m3

Dle rozptylové studie (Ing. Plachý, èervenec 2007) prokazují imisní výpoèty koncentrací
nejzávažnìjších škodlivin nevýrazný vliv vlastního provozu navrhovaného administrativního
komplexu (objektu è. 10) na kvalitu ovzduší. Souèástí rozptylové studie bylo hodnocení
provozu všech uvažovaných objektù (kumulace zámìrù) v daném území. I toto vyhodnocení
prokazuje malý vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitì.
Oznamovatel doložil pøíslušnému úøadu dodatek k rozptylové studii (Ing. Plachý, srpen
2007), ze kterého vyplývají opatøení pro eliminaci emisí prachových èástic PM1o z etapy
výstavby. Pro pøípad,že by sousední plánované zámìry (4 bytové domy a rodinný dùm) byly
dokonèeny a obydleny již bìhem výstavby posuzovaného zámìru, byly v dodatku rozptylové
studie vyèísleny pøíspìvky k imisním koncentracím zneèiš•ujících látek v tìchto objektech.
Dále byl doložen dopoèet sekundární prašnosti (Ing. Plachý, listopad 2007), ze kterého
vyplývá následující:
. modelovými výpoèty v síti referenèních bodù a v dalších 15 referenèních bodech byly
zjištìny imisní pøíspìvky (sekundární prašnost) k prùmìrné roèní koncentraci PM1o
v hodnotì do 0,142 IJg/m3,
. imisní pøíspìvky krátkodobých (denních) max. koncentrací PM1obudou do 9,4 IJg/m3.
Na základì pøedložených studií orgán ochrany ovzduší konstatuje, že byly splnìny jeho
požadavky a nepožaduje další hodnocení dle zákona.
Doprava:
Dle sdìlení oznamovatele (Ing. Plachý, listopad 2007) je Babická ulice øešenajako zklidnìná
komunikace, jelikož bude urèena pouze pro rezidentní dopravu a zásobování. Komunikace
nebude mít charakter pìší zóny. Staveništní doprava bude øešenav rámci podrobného plánu
organizace výstavby (POV) v rámci stavebního povolení.
KumuJacevlivù:
Oznámení zámìru, resp. akustická a rozptylová studie výhledovou dopravní situaci
komunikaèní sítì v širším okolí dotèené zámìrem zohledòují. Jedním z podkladù pro jejich
zpracování byly kartogramy intenzity dopravy pro rok 2010 poskytnuté Útvarem rozvoje
mìsta. V nich jsou uvažovány intenzity dopravy dle pøíslušných funkèních ploch vymezené
ÚPn hl. m. Prahy.
Zasakování deš•ových vod:
Dle sdìlení oznamovatele (Ing. Plachý, srpen 2007) byla problematika možnosti zasakování
øešena na lokalitì u objektu Skladová a administrativní budova KSB, kde byla v roce 2005,
spoleèností K+K prùzkum, s.r.o. zpracována "Rešerše geologických pomìrù z hlediska
možnosti vsakování". Ta stanovila, že vsakování je možné pouze v hloubce 0,5 až 0,8 m pod
terénem do polohy písèitých deluvií køídy. Na pozemku Skladové a administrativní budovy
KSB pak byla dle této rešerše provedena vsakovací nádrž, která však pøedpoklady rešerše
nepotvrdila a vsakování je zcela nedostateèné. Na øešeném území byly spoleèností K+K
prùzkum s.r.o. provedeny "Podrobné inženýrsko-geologické prùzkumy pro výstavbu objektù
AB Agrofert" (prosinec 2004), "Bytové objekty Chodovec City" (leden 2006) a "AB 3, 9, 10 a
Agrofert 2" (kvìten 2007), které prokázaly výskyt stejných hornin jako na pozemku AB KSB,
kde je vsakování problematické.
Koncepce retence areálu Chodovec City byla projednána a odsouhlasena v rámci akce
Komunikace Jihovýchodní spojka, Praha 11 - Chodova v rámci navýšení kódu míry využití
území areálu Chodovec
City s MHMP - odborem
mìstské
zelenì
(è. j. SZn.
MHMP/272807/00P/XI/592/05/Pol)
ze dne 3.1.2006.
Tato koncepce založila zpùsob zadržování deš•ových vod na jednotlivých pozemcích areálu
v lokálních retenèních nebo akumulaèních nádržích a jejich postupné vypouštìní
pøes
centrální retenèní nádrž RN1 do Košíkovského potoka. Retenèní nádrž RN 1 pro celý areál
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Chodovec City je umístìna na jihovýchodním okraji areálu v rámci stavby komunikace
Jihovýchodní spojka, Praha 4 - Chodovo Retenèní nádrž RN1 byla navržena s retenèním
objemem 250 m3 s tím, že ji bude možno rozšíøit ve výhledu až na 500 m3. Další retenèní
nebo akumulaèní nádrže budou provádìny v rámci jednotlivých staveb konkrétních objektù.
Pro zámìr AK Affinity je celkový potøebnýobjem retenèní nádrže 166,2 m2

Shrnutí:
Uvažovaný zámìr je umís•ován do areálu, který je pozùstatkem zaøízení staveništì z dob
výstavby sídlištì. Nezasahuje do územního systému ekologické stability. Neovlivní zvláštì
chránìná území, faunu, flóru~ krajinu, horninové prostøedí, pøírodní zdroje a vodu. Ovlivní
sice ovzduší a hlukovou situaci, pøedevším v dobì výstavby, avšak, jak vyplývá
z provedených hodnocení, toto ovlivnìní
bude akceptovatelné.
Realizace zámìru
si
nevyžádá zábor zemìdìlské
pùdy. Vlivy posuzovaného zámìru na uvedené složky životního
prostøedí se tak promítají i do akceptovatelného ovlivnìní veøejného zdraví vèetnì únosného
ovlivnìní faktorù pohody. Pøedpokladem je však realizace opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù, která jsou popisována v oznámení.

Závìr: "Administrativní komplex AK Affinity, mezi ulicemi Blažimská a Klíèova, Praha 11,
k.ú. Chodov" 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 dostupných podkladù a informací dospìl pøíslušný úøad k závìru, že zámìr

"Administrativní komplex AK Affiníty, mezí ulícemi Blažimská a Klíèova, Praha 11,
k.ú. Chodov"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona, nebo• zámìr nemùže významnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné
zdraví. Dále je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì
kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení (Ing. Vladimír Plachý, èervenec
2007) a zohlednit výše citovaná vyjádøení.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní

správy,

ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.
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