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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn

SZn.
S-MHM P-506743/2007/OOPNI/EIA/502-2/Be

Vyøizuje/linka
Inq. Beranová/4443

Datum
2.4.2008

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

Zámìr:

Komerèní zóna Horní Poèernice Sever - D & D IV. Praha 20

Zaøazení zámìru dle zákona:
Bod 10.6, kategorie II, pøíloha È. 1 - Skladové nebo obchodní komplexy vèetnì
nákupních støedisek o celkové výmìøe nad 3000 m2 zastavìné plochy; parkovištì
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v souètu pro celou stavbu.
Umístìní:
kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území

Hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 9
Horní Poèernice

Oznamovatel:
0&0 REALITY NORO s.r.o., Náchodská 2396/1,19300 Praha 20 - Horní Poèernice
IÈ: 27876446
V zastoupení: ARI STAVEBNí s.r.o., Boleslavova 36, 14000 Praha 4
IÈ: 26184065
Charakter a kapacita zámìru:
Zámìrem "Komerèní zóna Horní Poèernice Sever - O & O IV, Praha 20" (KZ 0&0) je
realizace komerèní zóny obsahující 14 samostatných areálù vèetnì vybudování
inženýrských sítí, venkovních parkovacích stání a jedné páteøní a jedné obslužné
komunikace. Areály jsou uvažovány pro tzv. HiTech sklady s pøidanou hodnotou.
V každém areálu bude hala s administrativní vestavbou, vnitroareálové parkovištì,
komunikace a oplocení. Jsou uvažovány pro firmy, které kromì skladování zajiš•ují u
svých výrobkù servis, montáž apod. V areálech nebudou skladovány nebezpeèné
látky. Souèástí stavby budou sadové úpravy zelených ploch areálù a ploch LR a
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ZMK. Celková plocha zámìru je 160823
m2, zastavìná
plocha u areálù
(administrativa + sklady) je 41 914 m2, zpevnìné plochy 36481 m2 a plocha zelenì
44903 m2. Ostatní plochy (páteøní komunikace, obslužná komunikace, izolaèní
zeleò, zeleò mìstská a krajinná, lesní porost, rezerva, nezastavìné pozemky) tvoøí
37 525 m2. Poèet parkovacích stání pro osobní automobily je 688. Vytápìní je
plánováno zemním plynem.
Prùbìh zjlšt'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 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 úøadù
a dotèených územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru (listopad 2007) bylo zpracováno spoleèností K + K prùzkum, s.r.o
pro vedením Ing. Jana Krále, držitele autorizace dle zákona. Zpracovatel uvádí, že
pøi respektování podmínek navržených v oznámení a pøi minimalizaci negativních
dùsledkù
na životní prostøedí lze konstatovat,
že navrhovaná
stavba je
akceptovatelná a je možné realizaci zámìru doporuèit.
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti (viz vyjádøení odboru ochrany
prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy SZn. S-MHMP-331215/2007/1/00PNI
ze
dne 15. 8. 2007).

K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:
. hlavní mìsto Praha
(vyjádøeníè.j. MHMP 62408/2008 ze dne 31. 1. 2008)
. mìstská èást Praha 20
(Usnesení Rady mìstské èásti Praha 20 È. 34/8.1/08 ze dne 31.1.2008)
. Støedoèeskýkraj
(vyjádøeníè.j. 5450/2008/KUSK ze dne 9.1.2008)
. Obec Radonice
(vyjádøeníè.j. 1795/2007 ze dne 20.12.2007)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy - poboèka Praha - sever
(vyjádøeníè. j. S.HK/3586/26036/07 ze dne 14. 12.2007)
. Krajská hygienická stanice Støedoèeskéhokraje se sídlem v Praze
(vyjádøeníè.j. 13701-217/2007/Kam ze dne 31.12.2007)
. Èeská inspekce životního prostøedí- oblastní inspektorát Praha
(vyjádøenízn. ÈIŽP/41/S1/0731737.001/08/PMM ze dne 11. 1. 2008)
. Krajský úøadStøedoèeskéhokraje, odbor životního prostøedía zemeìdìlství
(vyjádøeníè.j. 179687/2007/KUSK/OŽP-Kor ze dne 6.12.2007)
. Mìstský úøadBrandýs nad labem-Stará Boleslav, odbor životního prostøedí
(vyjádøeníè.j. 100/81021/2007 ze dne 17.12.2007)
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odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení SZn. S-MHMP-506743/2007/1/00PNI ze dne 19. 12.2007).
Jednotlivá vyjádøení obsahují následující skuteènosti
Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) žádá, aby vznesené pøipomínky a upózornìní
byly zaøazeny do závìrù zjiš•ovacího øízení, dále požaduje umístìní programovì
odlišného areálu, lépe využívajícího možnosti území, a navrhnout zde architektonicky
nároènìjší zástavbu, která by vytvoøila akcent pøi vstupu do mìsta.

Z hlediska funkèních systémù se uvádí, že pøedložené øešení komerèní zóny
navrhuje z urbanistického a architektonického hlediska v celém rozsahu stereotypní
strukturu, nezohledòující rozdílné podmínky v území a rozdílné pøedpoklady pro
využití. Týká se to zejména jihozápadní èásti øešeného území v kontaktu s ulicí Ve
Žlíbku, která pøedstavuje urbanisticky exponovanou lokalitu pøi vstupu do mìsta,
vyžadující výraznìjší architektonické øešení. Tato skuteènost je v územním plánu
vyjádøena odlišným funkèním využitím ZVO (zvláštní ostatní) s kódem využití území
D, ve kterém je funkce skladování pouze výjimeènì pøípustná, a byla uvedena i ve
vyjádøení URM ze dne 7. 9. 2007. S ohledem na požadovanouskladbu funkcí je
nezbytné v kontaktu s ulicí Ve Žlíbku vyèlenit souvislou èást území pro umístìní
programovì odlišného areálu, lépe využívajícího možností území, a navrhnout zde
architektonicky nároènìjší zástavbu, která by vytvoøila akcent pøi vstupu do mìsta.
Doporuèuje se využití pro sídlo firmy s vyšším podílem administrativy a vyššími
nároky na reprezentaci.
Pás veøejné zelenì, navrhovaný podél východní strany páteøní komunikace, by mìl
být vzhledem k významu a frekvenci na této komunikaci i vzhledem k navrhovanému
rozsahu zpevnìných ploch posílen minimálnì o 5 m i podél její západní strany a
doplnìn alejí.
Severní èást objektu 01/1 (v jižní èásti øešeného území) se doporuèuje zmenšit a
podél jižní strany komunikace založit souvislý pás zelenì se stromoøadím.
Souèástí projektu by mìlo být také založení pásù izolaèní zelenì podél nadøazených
komunikací.
Vzhledem k otevøenému terénu v lokalitì a uvažované obytné zástavbì východnì od
komerèní zóny je pro dobré fungování území nezbytné založit v rámci realizace
projektu zelený val, oddìlující komerèní zónu od obytných ploch (dle ÚPn ve funkèní
ploše ZMK - zeleò mìstská a krajinná).
Z akustického hlediska nejsou k pøedloženémuzámìru zásadní pøipomínky.
Z hlediska ochrany ovzduší se konstatuje, že lze zámìr považovat za
akceptovatelný. Vzhledem k tomu, že v severní a západní èásti Horních Poèernic a
v Hloubìtínì již v souèasnosti dochází k pøekraèování limitù pro PM1o, bylo by
vhodné uvažovat o zavedení prvkù ochranné zelenì.
Z hlediska mìstské zelenì se uvádí, že pro absenci podkladu nebyl v rámci
oznámení zámìru hodnocený zámìr ozelenìní areálu. Tímto podkladem je nutné
pøedkládané oznámení doplnit. Pøijihozápadní hranici (na pozemcích investora) se
nachází les o výmìøe 1 ha. Jeho stav je nutné vyhodnotit a navrhnout opatøení
k posílení jeho stability.
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Z hlediska ochrany pøírody a krajiny nejsou k pøedloženémuzámìru pøipomínky.
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu se uvádí, že území bylo v rámci
pøipomínkového øízení k ÚPn opatøeno pøedbìžným souhlasem MŽP ÈR s odnìtím
ze ZPF podle § 5, odst. 2, zákona È. 334/1992 Sb., o ochranì ZPF. Z hlediska
ochrany ZPF je uvedený zámìr v souladu s ÚPn a lze jej akceptovat.
Z geologického hlediska je pøedložená dokumentace zpracována v dostateèném
rozsahu a lze ji akceptovat:
Z hlediska hospodaøení s odpady se doporuèuje do kapitoly 8.111.3.Odpady zaøadit i
množství výkopové zeminy, resp. bilanci zemních prací. Výkopovou zeminu by bylo
vhodné využít k terénním pracím v místì vzniku, tj. na modelaci terénu apod. Využití
na výstavbu protihlukového valu východnì od komerèní zóny není dle názoru HMP
ideální. Spíše se doporuèuje využít na výstavbu protihlukové clony na více
exponovaném místì.
Z dopravního hlediska se k pøedloženému oznámení uvádí, že je tøeba doložit
podrobnìjší výpoèet, na základì nìhož byl údaj pøedpokládaného rozsahu areálem
vyvolané dopravy odvozen.
Napojení vjezdù do jednotlivých areálù z navrhované páteøní pøístupové severojižní
komunikace by bylo vhodné upravit tak, aby protilehlé vjezdy na opaèných stranách
pøedmìtné komunikace byly vùèi sobì ve vstøícné poloze. Navržené vzájemnì mírnì
odsazené polohy protilehlých vjezdù se nepovažují z provozního hlediska ve vztahu
k provozu na pøístupovéseverojižní komunikaci za pøíznivé.
Doporuèuje se zvážit možnost alespoò mírné redukce nárokovaných skladových a
manipulaèních zpevnìných
ploch v rámci øešeného areálu ve prospìch
nezpevnìných ploch zelenì.
Z hlediska zásobování vodou HMP sdìluje, že navržený zpùsob zásobování vodou
neovlivòuje negativnì životní prostøedí, staveništì nekoliduje s nadøazenou
vodovodní sítí sledovanou ÚPn hl. m. Prahy, a proto nejsou k pøedložené
dokumentaci pøipomínky.
Z hlediska odkanalizování a vodních tokù nejsou k pøedložené dokumentaci zásadní
pøipomínky. V další fázi pøípravy stavby (zejména v dokumentaci pro územní
rozhodnutí) je nutno projednat s provozovatelem veøejné kanalizace možnost
vypouštìní odpadních vod do veøejné kanalizaèní sítì a upøesnit, a to pøedevším na
základì
hydrogeologických
podkladù a hydrogeologického
prùzkumu,
návrh
vsakovacího zaøízení.

Z hlediska zásobováníteplem, zemním plynem, elektrickouenergií a z hlediska
nadøazenýchtelekomunikaèníchsítí sledovanýchv platném ÚPn hl. m. Prahy a vlivu
na životní prostøedínejsou k posuzovanémuoznámení pøipomínky.Pro úplnost se
uvádí,že pøesøešenéúzemíje veden páteøníradioreléovýspoj.
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Mìstská èást Praha 20 ve svém usnesení ze dne 31.1.2008 uvádí, že souhlasí s
realizací zámìru stavby za pøedpokladu splnìní uvedených podmínek OŽPD, KŽP,
MH a KD.

Støedoèeský kraj souhlasí
posuzování dle zákona.

se zámìrem,

nemá pøipomínky a nepožadu'je další

Obec Radonice požaduje posoudit zámìr z hlediska vlivu dopravy na obec
Radonice. Uvádí, že v oznámení není rozpracován vliv dopravního zatížení na obec
Radonice. Obec Radonice má negativní zkušenosti s dopravou z velkých logistických
center. Dále se uvádí, že není posouzena možnost vsaku deš•ových vod do
horninového prostøedí.

Hygienická

stanice hlavního

mìsta

Prahy považuje zámìr za akceptovatelný.

Krajská hygienická stanice Støedoèeského kraje se sídlem v Praze nemá
pøipomínkya uvádí, že zámìr není nutno dále rozpracovat a posuzovat.

Èeská inspekce životního prostøedí z hlediska ochrany ovzduší, vod a
odpadového hospodáøství nemá pøipomínky,z hlediska ochrany pøírody uvádí:
Remízek pøi ul. Ve Žlíbku má být obestavìn, což je z hlediska ochrany pøírody a
krajiny nevhodné. Aby pás zelenì podél komunikace i remízek plnily svou funkci, je
tøeba, aby zde byly provedeny vhodné vegetaèní úpravy a aby dotèené pozemky
nebo jejich èásti nebyly souèástí (oplocenou souèástí) navrhovaného areálu a nebyla
pøesnì zbudována komunikace.

Krajský

úøad Støedoèeského

kraje upozoròuje na povinnosti vyplývající z platných

právních pøedpisù.

Mìstský

úøad Brandýs nad Labem-Stará

Boleslav nemá pøipomínky,

Odbor ochrany prostøedí MHMP (dále jen OOP MHMP) k pøedloženému oznámení
nemá z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu, z hlediska lesù a lesního
hospodáøství a z hlediska myslivosti pøipomínek.
Z hlediska nakládání s odpady nemá zásadních námitek. Požaduje konkretizovat
množství a zpùsob využití èi odstranìní odpadù. Materiálové využití odpadù má
pøednost pøedjiným využitím dle § 11 zákona o odpadech. Upozoròuje se na chybnì
uvedené katalogové èíslo odpadù: záøivky a jiný odpad obsahující rtu• ( správnì má
být 200121) a zemina a kamení (170504 místo 170501).
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Z hlediska ochrany ovzduší se konstatuje, že v pøedloženém oznámení zámìru je
hodnocení vlivu stavby z hlediska jím chránìných zájmù provedeno v dostateèné šíøi
a podrobnosti.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny se konstatuje, že oznámení obsahuje tabulku
s bilancí ploch, vèetnì koeficientù zelenì, viz str.13. Nelze z ní však ovìøit jejich
pøesné naplnìní (není v textové ani grafické èásti), chybí údaje týkající se
jednotlivých druhù zelenì ve smyslu tabulky zápoètu ploch zelenì (viz Metodický
pokyn k ÚPn SÚ hl.m.Prahy). Zvláštì chránìné druhy rostlin a živoèichù nejsou
v zájmovém území pøítomny, viz str. 80 - 82 a pøírodovìdný prùzkum (samostatná
pøíloha). Oznámení se zabývá vlivem stavby na krajinu (str. 78, 89 - 92, 105 a studie
è.5, jenž je samostatnou pøílohou). 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 požaduje informace o
zámìru dále prohloubit a na podkladì zjištìných skuteèností adekvátnì vyhodnotit
pøípadnévlivy a navrhnout odpovídající opatøení(viz pøipomínkavýše).
Z hlediska ochrany vod
se upozoròuje
z platných právních pøedpisù.

na urèité skuteènosti,

které vyplývají

Pøíslušnýúøadpo 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.
V rámci zjiš•ovacího øízení bylo konstatováno následující

Urbanistická koncepce
Dne 18.2.2008 a 27.2.2008 probìhlo jednání na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy
k vyjasnìní pøipomínek. Bylo dojednáno, že investor, na základì naplnìní funkce
plochy ZVO, zpracuje nové hmotové øešení pro dva areály navazující na remízek a
tyto navrhne jako administrativní s tím, že budou více plnit funkci vyšší
reprezentativnosti pøivjezdu do MÈ Praha 20 od rychlostní komunikace R10 a bude
tyto návrhy prùbìžnì projednávat s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. Byl stanoven
termín první konzultace nad návrhy. S ohledem na pøípadnou zmìnu funkce obou
areálù ze skladového využití na využití administrativní nedojde ke zhoršení vstupních
podmínek pro vypracované Oznámení a tudíž neovlivòuje nijak jeho výsledky.
Z dùvodù požadavku na øešení celé lokality jako celku (kapacita komunikací a
inženýrských sítí) a nezbytnosti brzkého zahájení výstavby páteøní komunikace, která
øeší napojení dalších navazujících lokalit a pomáhá øešit složitou dopravní situaci
v MÈ, budou funkèní náplnì a architektonické øešení areálù øešeny v co nekratší
dobì v návaznosti na další stupnì PO.
Podél komunikací jsou navrženy izolaèní pásy zelenì jako odstupy od jednotlivých
areálù. Podél východní hranice areálù bude vysázena kombinovaná zeleò ve funkci
pásu, který bude plnit ochrannou funkci, než bude dle ÚPn vybudován pás zelenì,
který oddìluje funkèní plochy komerèní a obytnou. S ohledem na to, že tento pás
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bude plnit doplòkovou funkci pro obytnou výstavbu, bude øešen právì s projektem na
tuto obytnou zónu. Pøípadný ochranný val nelze realizovat, nebo• dotèené pozemky
jsou ve vlastnictví jiného investora a skuteèná náplò území ještì není zcela zøejmá.
Toto øešeníprojednal oznamovatel s MÈ Praha 20 a Útvarem rozvoje hl. m. Prahy.
Ve vztahu k ovìøení splnìní regulativù daných ÚPn a urbanismu pøíslušný úøad
konstatuje, že posouzení souladu s vydanou územnì plánovací dokumentací, s cíly a
úkoly územního plánování a s požadavky zvláštních právních pøedpisùje pøedmìtem
øízení podle stavebního zákona, které provádí stavební úøad. Podle pøíslušného
stavebního úøadu, odboru výstavby Úøadu mìstské èásti Praha 20 (stanovisko è.j.
16306/1000/07 ze dne 24.9.2007), je zámìr v souladu s platným Územním plánem
sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Doprava
Dle obce Radonice není rozpracován vliv dopravního zatížení na obec Radonice.
Vliv dopravy vyvolaný zámìry KZ D&D a VGP Park na okolní komunikace byl
zpracován ÚDI Praha v èervenci 2007 a jako Dopravní studie je souèástí Oznámení
jako pøílohaÈ. 3.
Poèet jízd na komunikaci Ve Žlíbku v úseku 1/10 - Radonice uvádí následující
tabulka:

Vyvolaná doprava z areálu smìrem do a z Radonic (v roce 2010) bude 50 osobních
aut dennì, v roce 2015 potom 40 osobních aut dennì. Z uvedených dat vyplývá, že
nákladní doprava z Komerèní zóny Horní Poèernice (KZ 0&0, Industrie Park Sever a
VGP Park) nejezdí smìrem do Radonic, smìøuje pøímo na RI/10. Navíc po
dokonèení Pražského okruhu (výhled pro rok 2015) dojde ke snížení dopravní zátìže
v obci Radonice.
Uvádìné negativní zkušenosti s dopravou do logistických center Oiscount Plus
a Eurobal nesouvisejí s dopravou vyvolanou v Horních Poèernicích. Jak Oiscount
Plus, tak Eurobal jsou v katastru Radonic, severnì od komunikace RI/10.

Vyvolaná doprava bude celkem 1620 automobilù dennì, z toho budou 1032 osobní
automobily. Doprava vychází ze zkušeností investora, který již provozuje 3 skladové
areály obdobného zamìøení.
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Zeleò
Vyjádøení orgánu ochrany pøírody OOP MHMP uvádí, že nelze ovìøit pøesné
naplnìní bilancí ploch vèetnì koeficientu zelenì. Oznamovatel pøíslušnému úøadu
pøedal novou situaci a tabulku zápoètu zelenì. Dle ní je požadovaný koeficient
zelenì 0,35 splnìn. Orgán ochrany pøírody(OOP MHMP) vzhledem k tomu netrvá na
požadavku pokraèovat v procesu posuzování.
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Remízek je rozšíøen smìrem na východ a navazují na nìj další zelené plochy. Dle
jednání oznamovatele s OOP MHMP bude v dalším stupni vypracován projekt
sadových úprav ve spolupráci s OŽPD MÈ Praha 20.

Voda
Dle obce Radonice "není posouzena možnost vsaku deš•ových vod do horninového
prostøedí". V území Horních Poèernic se v úrovni mezi 2 a 4 m pod terénem
nacházejí pískovce (Oznámení str. 77), které jsou pro vsakování velmi vhodné.
Vsakování srážek v území zámìru je navrženo stejným zpùsobem jako vareálu
Industrie Park Sever, kde tento systém již pøes rok funguje bez problémù. Obec
Radonice má zcela jiné geologické podmínky.
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Na základì obdržených podkladù a informací a s ohledem na zásady pro zjiš•ovací
øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že realizací pod limitního zámìru nedojde k
významnému zhoršení životního prostøedí a veøejného zdraví v dané ,lokalitì.
Pøipomínky, uplatnìné v jednotlivých vyjádøeních k oznámení jsou øešitelné pøi další
projektové pøípravì stavby.

Závìr:

Zámìr "Komerèní zóna Horní Poèernice Sever - D & D IV, Praha 20" 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
že zámìr

dostupných podkladù a informací dospìl

pøíslušný úøad k závìru,

"Komerèní zóna Horní Poèernice Sever - D & D IV, Praha 20"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení (Ing. Jan
Král - listopad 2007) a zohlednit pøipomínky z oznámení, zvláštì na základì jednání
s MÈ Praha 20 a hl. m. Praha.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.

/a.

1t/'17

Ing. arch. Jan W i n k I e r
øeditelodboru
l\llagisIraI
odbor ochr
Mariánské nár
Praha 1
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