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Mgr. Vèislaková /
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23.9.2008

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),v
platném znìní (dále jen zákon)
Identifikaèní údaje:
Název: Administrativní budova a skladová hala v Letòanech, Praha 18
Zaøazení zámìru dle zákona:
Bod 10.6, kategorie II, pøílohaè. 1 ve vztahu k § 4 odst. 1 písmoe)
Charakter a kapacita zámìru:
Pøedmìtem zámìru je výstavba polyfunkèního objektu
tvoøeného skladovou halou, administrativní èástí a ubytovnou pro zamìstnance. V areálu má
být celkem realizováno 2 340 m2 skladových a 1 472 m2 kanceláøských ploch, ubytovací
kapacita se 40 lùžky a 39 povrchových parkovacích stání pro osobní automobily. Pøedmìtem
skladování bude drobné zboží (napø. souèástky a náhradní díly pro auta, elektronika, drobné
prùmyslové zboží, sklo, porcelán apod.). K vytápìní bude využita elektrická energie. Lokalita
se nachází pøi komunikaci Toužimská v bývalém areálu Letov a dopravnì na ni bude
napojena. Celková plocha øešeného území èiní 8 008 m2 a zastavìná plocha 2 900 m2.

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrál ní území:

Praha
Praha
Praha 18
Letòany

Oznamovatel: Savati s.r.o.
IÈ: 26771161
Liborova 334/16

160 23 Praha 6
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Prùbìh zjiš•ovaciho
øízeni:
Pøi zjiš•ovacím øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit životní
prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøi tom 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 ci 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 (èerven 2008) bylo zpracováno Ing. Jiøím Blažkem CSc. držitelem
autorizace dle zákona.
K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující subjekty:
. hlavní mìsto Praha
(vyjádøení è.j. MHMP 477485/2008 ze dne 5.8.2008)
. Mìstská èást Praha 18
(vyjádøení è.j. MC18-8646/2008/0KS-Wol
ze dne 25.7.2008)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - sever

.

(vyjádøení è.j. S.HK/2017/23438/08 ze dne 16.7.2008)
Èeská inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha

.

(vyjádøení è.j. ÈIŽP/41/IPP/0813334.001/08/PMM
odbor ochrany prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy
(vyjádøení SZn. S-MHMP-391935/2008/1/00PNI

ze dne 25.7.2008)
ze dne 30.7.2008).

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) uplatnilo k pøedloženémuoznámení následující pøipomínky:
Z hlediska urbanistické koncepce a funkèních systémù HMP konstatuje, že posuzovaný
zámìr je situován do funkèní plochy VN - nerušící výroby a služeb a že kapacita zámìru
vyhovuje stanovenému kódu D. Uvedený zámìr je v souladu s ÚPn HMP a lze s ním
souhlasit.
Z akustického hlediska bez zásadních pøipomínek.HMP doporuèuje pro pøehlednézobrazení
rozložení hluku v dotèeném území prostøednictvím izofon pøekreslit vypoètené izofony do
reálného mapového podkladu nebo v pøípadì výpoètu s využitím digitální mapy nebo
ortofotomapy vytisknout i vrstvu s objekty a komunikaèní sítí.

Z hlediskaochranyovzdušílze pøedloženýzámìr akceptovat.
Z hlediskamìstské zelenì HMP konstatuje, že požadovaný koeficient zelenì (KZ) je splnìn
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny lze s navrhovanými opatøeními pro realizaci zámìru
v textu oznámení v èásti C.I.6 "Možnosti zmíròující opatøení a vylouèení nepøíznivých vlivù"
souhlasit.
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu bez pøipomínek
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Z geologického hlediska HMP uvádí, že v dalším stupni je tøeba provést podrobný
inženýrsko-geologický prùzkum a prùzkum radonového indexu lokality.
Z hlediska hospodaøení s odpady bez zásadních pøipomínek. HMP uvádí, že v dalším stupni
projektové pøípravy zámìru je tøeba ocenit sanaci staré ekologické zátìže, která se
nacházela na lokalitì budoucí výstavby.
Z dopravního hlediska HMP konstatuje, že dle platného ÚPN HMP se podél okraje
navrhovanéhoareálu poèítá do budoucna s novou komunikací propojující ve vazbì na MÚK
Kbelská - Beranových oblast u koneèné metra Letòany s výhledovou severovýchodní èástí
Pražského okruhu. Je proto tøeba zachovat možnost založení nové úrovòové køižovatky
napojující stávající ul. Toužimská na uvedenou budoucí novou komunikaci. Navržený vjezd
do pøedmìtného areálu z ul. Toužimská je tøeba z uvedených dùvodù oddálit západním
smìrem do vyhovující vzdálenosti od budoucí køižovatky.
Technické øešení areálu je tøeba koordinovat s již zmínìnou budoucí komunikací, která je
navržena v ÚPn HMP podél jeho jihovýchodního okraje. Bylo by rovnìž vhodné zachovat
možnost napojení areálu na tuto budoucí komunikaci.
Dále HMP uvádí, že je tøeba doložit též výškové øešení a podrobnìji komentovat
pøedpokládanéterénní úpravy.
HMP dále konstatuje, že podél nové komunikace je v pøedmìtné lokalitì navržena plocha IZ
(izolaèní zeleò). Není proto žádoucí, aby do plochy pro zeleò zasahovala parkovací stání.
Z hlediska zásobování vodou a vodních tokù bez pøipomínek.
Z hlediska odkanalizování a vodních tokù bez pøipomínek

Z hlediskazásobováníteplem,zemnímplynem a elektrickouenergiíbez pøipomínek
Z hlediskanadøazenýchtelekomunikaèníchsítí bez pøipomínek
MÈ Praha 18 souhlasí s navrženým zámìrem za podmínky, že bude vyjasnìna a doplnìna
souvislost mezi údaji uvedenými v oznámení, které pøedpokládají dopravní obsluhu areálu
kamiony a souladu s ÚPn HMP, který v dané funkèní ploše VN nepøipouští vjezd tìžké
nákladové dopravy do území.
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy nemá k navrženému zámìru pøipomínky.
Èeská inspekce životního prostøedí uplatnila k pøedloženému oznámení následující
pøipomínky:
Z hlediska odpadového hospodáøství považuje informaci uvedenou v oznámení, že
"nezanedbatelný odpad bude pøedstavovat zemina odtìžená z pozemku a odvezená na
urèenou deponii" za velmi struènou. Otázkou je, zda pojem deponie pøedstavuje již známé
zaøízení ke sbìru a výkupu odpadù, využití odpadù èi skládka pøíslušné skupiny, zda se
nachází v daném území, o jaké (alespoò pøibližnì) množství odpadù se jedná atd.
Dále ÈIŽP upozoròuje na zákonné povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech, napø. že
dodavatel stavby musí mít zajištìno pøedevším"využití odpadù" a poté až "odstranìní",
Z hlediska ochrany vod uvádí, že je nutné nárùst odpadních vod projednat se správcem a
provozovatelem kanalizace a ÈOV, a to jak z pohledu navýšení množství splaškových vod,
tak i nárùstu látkového zatížení. Pøedloženéoznámení rovnìž neobsahuje návrh opatøení na
snížení odtoku srážkové vody ze zájmového území.
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Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta
k oznámení zámìru následující pøipomínky:
Z hlediskazemìdìlského pùdníhofondu bez pøipomínek.

Prahy (OOP MHMP) uplatnil

Z hlediska lesù a lesního hospodáøství bez pøipomínek

Z hlediskanakládánís odpadyupozoròujena nesprávnézaøazenínìkterých druhù odpadù a
chybné citace pøíslušnýchvyhlášek.

Z hlediskaochranyovzdušíbez pøipomínek
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny konstatuje, že dotèený pozemek se nachází na hranici
Národní pøírodní památky Letištì Letòany a èásteènì zasahuje na plochu Evropsky
významné lokality Praha - Letòany, vyhlášené pro populaci sysla obecného. Bylo
zpracováno biologické hodnocení autorizovanou osobou Mgr. Ondøejem Voltem. V závìru
tohoto hodnocení je uvedeno, že posuzovaný zámìr nebude mít negativní vliv na EVL Praha
- Letòany ani jiné evropsky významné lokality a ptaèí oblasti. Celkový vliv zámìru je
vyhodnocen jako nevýznamný až nulový. Souèasnì jsou stanoveny podmínky pro
minimalizaci vlivù stavby pro populaci sysla obecného, zejména pro dobu provádìní prací a
dále pro charakter sadových úprav. S tìmito podmínkami orgán ochrany pøírody souhlasí,
považuje je za podstatné a nutné zachovat.
Z hlediska ochrany vod konstatuje, že pro dodávku vody bude využito dodávky vody od
spoleènosti LETOV Praha Transfer Energy a.s. a požaduje doplnit podklady o smluvním
zajištìní dodávky potøebného množství pitné vody. Technické øešení napojení musí být
projednáno s vlastníkem distribuèní sítì. Dále uvádí, že technické podmínky pro odvedení
splaškových a deš•ových vod, vè. regulace odtoku je nezbytné odsouhlasit spoleèností
Pražské vodovody a kanalizace a.s. Kvalita vypouštìných odpadních vod musí být v souladu
s platným Kanalizaèním øádem pro jednotnou kanalizaci v povodí ÚÈOV Praha. Doporuèuje
vytvoøit retenèní prostory pro deš•ové vody s možností využití pro zálivku zelenì a požaduje
situaèní zákres navržených inženýrských sítí, vè. umístìní retencí na deš•ové kanalizaci.

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

Soulad s ÚPn HMP
Ve vztahu k ovìøení splnìní regulativù daných ÚPn HMP pøíslušný úøad konstatuje, že
posouzení souladu s vydanou územnì plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování a s požadavky zvláštních právních pøedpisùje pøedmìtem øízenípodle stavebního
zákona, které provádí stavební úøad.
Podle vyjádøení odboru výstavby a územního rozhodování ÚMÈ Praha 18 zn.
MC18/187/2008/0VÚR/Já ze dne 9.4.2008 je posuzovaný zámìr v souladu s platným ÚPn
HMP.
Soulad zámìru s ÚPn HMP (vèetnì souhlasu s umístìním èásti parkovacích stání do plochy
12) dokládají rovnìž stanoviska odboru územního plánu MHMP è.j. S-MHMP
223199/2008/0UP ze dne 21.4.2008, Útvaru rozvoje HMP è.j. URM 1313/2008 ze dne
3.3.2008 a Rady MÈ Praha 18 (11. schùze RMÈ Praha 18 ze dne 14.5.2008, usnesení è.
206/11/08).
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Ochrana vod
Pøíslušnému úøadu byla doložena souhlasná stanoviska PVS a.s. zn. 978/08/2/02 ze dne
4.3.2008, PVK a.s. zn. PVK 7725/0TPÈ/08
ze dne 26.3.2008 a Povodí Labe s.p. zn.
PVZ/08/7921 Nv/O ze dne 19.3.2008 a rovnìž vyjádøení spoleènosti Transfer En,ergy a.s.
(souhlas s napojením areálového vodovodu na stávající vodovod a zajištìní dodávky pitné
vody) ze dne 19.3.2008.
Dále byla pøíslušnému úøadu pøedložena koordinaèní situace (leden 2008, mìøítko 1 :500) se
zákresem inženýrských sítí vèetnì umístìní retence na deš•ové kanalizaci.
Doprava
Dle sdìlení zástupce oznamovatele bylo s pøipojením posuzovaného areálu na novì
navrhovanou
komunikaci
uvažováno,
ale protože v dobì
zpracování
dokumentace
k územnímu øízení nebyly známé technické podklady k této komunikaci (pouze situace
z ÚPn HMP), je vjezd navržen pouze z Toužimské ulice. Navrhovaná stavba je na pozemku
umístìna tak, aby mohla být obsluhována jak vjezdem z Toužimské ulice, tak eventuálnì í
dalším vjezdem z nové komunikace v jihovýchodní èásti pozemku.
Pøíslušný úøad konstatuje, že dle údajù uvedených v oznámení zámìru bude pøedpokládaná
vyvolaná doprava nákladními automobily (NA) 4 NA za den, což z hlediska posuzování vlivù
na životní prostøedí nepøedstavuje významný negativní vliv.
K dopravnímu øešení navrhovaného areálu byla vydána a pøíslušnému úøadu doložena
souhlasná stanoviska Dopravního inspektorátu Policie Èeské republiky è.j.: PSP-3705-1/ÈJ2008-DŽ ze dne 19.2.2008 a odboru dopravy a životního prostøedí ÚMÈ Praha 18 è.j.:
5085/2008/0DŽP/Ka ze dne 30.4.2008.
Nakládání s odpady
Zástupce oznamovatele

podal pøíslušnému úøadu vysvìtlení

k již probìhnutým

pracím na

pøedmìtném pozemku:
Pozemek byl v minulosti využíván spoleèností Letov LV pro skladování a deponii. Deponie
navážek vznikla pøi terénních úpravách vareálu Letov a pøi výstavbì nové montážní haly
firmy Letov. Pro další využití pozemku bylo nutné deponii antropogenních navážek odstranit.
V rámci pøípravy území byl na pozemku urèeném pro výstavbu areálu proveden v roce 2005
firmou Ekohydrogeo Žitný Monitoring tìžby zemin a navážek deponie - byly provedeny
monitorovací práce pøi tìžbì a likvidaci deponie zemin a antropogenních navážek. Jednalo
se o zeminy odtìžené z místa výstavby spoleènì s inertním materiálem a èásteènì i
demolièním materiálem. Celková kubatura deponie byla stanovena na 27 000 m3.
Hlavním cílem bylo prùbìžnì
ovìøovat úroveò kontaminace zemin a navážek deponie a
získat podklady pro urèení možnosti zpùsobu nakládání s tìženým materiálem a jeho
likvidace. Ovìøení stupnì
a rozsahu kontaminace
bylo v prùbìhu
od tìžby deponie
provádìno odbìrem smìsných vzorkù zemin a jejich laboratorními analýzami. Na základì
zjištìných výsledkù chemických analýz byl v souladu s legislativními požadavky tìžený
materiál tøídìn, èímž bylo rozhodnuto o místu likvidace vždy pøesnì stanovené èásti deponie.
Po ukonèení od tìžby byla kvalita navážek a horninového prostøedí v podloží odtìžené
deponie ovìøena odbìrem smìsného vzorku a následnými analýzami.
Monitoringem bylo identifikováno a následnì urèeno k separaci 659 tun odpadu s rizikovými
složkami (nebezpeèný odpad). Tyto odpady byly odstranìny uložením na skládce skupiny SNO spoleènosti EUROSUP s.r.o. v Lukavci u Vrbièan. Inertní odpady v množství 23616 m3
byly uloženy na skládkách skupiny S-IO v Klíèanech, Toušni, Kojeticích a Pøedboji.
Na základì provedeného monitoringu bylo separováno 1 200 m3 materiálu vhodného
k využití na povrchu terénu. Tento materiál byl uložen na pozemku parc.è. 806, k.ú. Letòany,
který je ve vlastnictví investora posuzovaného zámìru.
Laboratorní analýza smìsného ovìøovacího vzorku odebraného v prostoru po odtìžení
prostoru deponie po ukonèení odtìžby neprokázala zbytkovou kontaminaci svrchní vrstvy
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horninového prostøedí - tzn., že u zeminy a navážek svrchní vrstvy po odtìžení deponie
nebyl pøekroèen parametr, který by indikoval možnost negativního vlivu na zdraví èlovìka a
jednotlivé složky životního prostøedí.
V souèasné dobì je pozemek po odtìžení deponie a odstranìní odpadù zeminy pøipraven
k vlastní výstavbì. Zemina vytìžená pøistavebních pracích bude ze staveništì odvážena na
skládku skupiny S-IO (celkem se jedná o 9550 m3 zeminy), na stavbì bude ponechána
pouze zemina pro zpìtné násypy. Pro uložení zeminy je možné využít skládky skupiny S-IO
v nejbližším okolí stavby, napø.v Klíèanech, Toušni, Kojeticích a Pøedboji.

Pøíslušnýúøad konstatuje, že pøipomínky uplatnìné v prùbìhu zjiš•ovacího øízení nezakládají
dùvod k tomu, aby bylo nutné pokraèovat v procesu posuzování vlivù na životní prostøedí
zpracováním dokumentace dle § 8 zákona. Vznesené pøipomínkyjsou øešitelnév návazných
správních øízeních a mìly by být posouzeny pøíslušnými dotèenými správními úøady. Pøi
dodržení opatøení k prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci nepøíznivých vlivù, která jsou
uvedena v oznámení a která vyplývají z provedeného zjiš•ovacího øízení, nebude mít
posuzovaný zámìr negativní vliv na životní prostøedía veøejnézdraví.
Závìr:
Zámìr "Administrativní
odst. 1 písmo e)zákona
nìkterých souvisejících
znìní. Proto bylo dle
bylo zjištìní, zda zámìr
Na základì

budova a skladová hala v Letòanech, Praha 18" naplòuje dikci § 4
è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v platném
§ 7 citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem
bude posuzován podle citovaného zákona.

provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že zámìr

"Administrativní budova a skladová hala v Letòanech, Praha 18"
nebude

posuzován

podle citovaného zákona za pøedpokladu dodržení zmíròujících opatøení pro minimalizaci
ne øízniv'ch vlivù uveden'ch v øíloze oznámení Hodnocení vlivù odle
45i zákona è.
Dále je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci
nepøíznivých vlivù navržených v oznámení. Zároveò je tøeba v dalších stupních pøípravy
stavby zohlednit pøipomínky uplatnìné ve vyjádøeních k oznámení.

Závìr zjiš•ovacího

øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.
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