PID

HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDf

Váš dopis zn.

SZn.
S-MH MP-O40421/2008/00PNI/EIN515-2/Žá

Vyøizuje/ linka

Ing. lákavá/ 4425

Datum
11.4.2008

podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlívù na žívotní prostøedía o zmìnì
nìkterých souvísejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na žívotní prostøedí),
v platném znìní (dále jen zákon)
Identifikaèní údaje:
Název:
Komerèní centrum Vypich, Praha 6 - zmìna zámìru
Zaøazenízámìru dle zákona: Bod 10.6, kategorie II, pøílohaè. 1
Skladové nebo obchodní komplexy vèetnì nákupních støedisek, o celkové výmìøe 3 000 m2
zastavìné plochy; parkovištì nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v souètu
pro celou stavbu.
Charakter a kapacita zámìru:
Pøedmìtem oznámení je zmìna zámìru, který byl již
posuzován dle zákona (viz stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní
prostøedí podle § 10 zákona è.j. MHMP-026692/2002/0ZPNI/EINO01-8/Žá
ze dne 27. 5.
2003). Pro zámìr bylo následnì vydáno územní rozhodnutí (è.j. MHMP-41747/2004/0ST/Cc
ze dne 23.8.2004) a stavební povolení (è.j.MCP6 088438/2006 ze dne 05.02.2007).
Umístìní zámìru se nemìní. Celková zastavìná plocha objektù se nepatrnì snižuje (cca o
1,7%). V objektu A zùstává obchodní hala firmy Kaufland, v objektu B bude nyní umístìna
pouze administrativa a restaurace.
Oproti pùvodnímu zámìru se neuvažuje s prostorem fitness, øemeslnou výrobu, opravny a
prostorem pro sklady. Tento prostor bude využit pro administrativu.
Celkový poèet parkovacích míst (dále jen PS) se zvyšuje z 432 PS na 675 PS. Z toho poèet
podzemních PS se zvyšuje ze 146 stání na 370 stání pøi zvìtšení pùdorysného rozsahu
podzemních garáží, poèet parkovacích míst na povrchu narùstá z 286 PS na 305 PS.
S ohledem na zmìny ve funkèní náplni nárùst parkovacích míst nevyvolá navýšení
obrátkovosti vozidel, dojde jen k nepatrnému nárùstu indukované dopravy (o ménì než 1%).
Zmìna zámìru si nevyžádá další kácení døevin.
Oproti pùvodnímu návrhu bude souèástí realizace komerèního centra i úprava plochy zelenì
u køižovatky Bìlohorská/Kukulova.
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Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území

Oznamovatel:

Metrostav, a.s., divize 6
U Elektry 830/2b
190 00 Praha 9 - Hloubìtín
IÈ:00014915

Praha
Praha
Praha 6
Bøevnov

Prùbìh zjiš•ovaciho
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 obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených
územních samosprávných celkù.

Oznámení zámìru (leden 2008) bylo zpracováno Ing
autorizace dle zákona s týmem spolupracovníkù.

Richardem

Kukem,

držitelem

V pøedloženém oznámení byly na základì dohody s pøíslušným úøadem posouzeny
pøedevším ty vlivy na životní prostøedí a veøejné zdraví, které jsou ovlivnìny zmìnami
zámìru. Jedná se zejména o zmìny související se zvýšením poètu parkovacích míst.
Ostatní vlivy, které nejsou navrženými zmìnami z pohledu dopadù na životní prostøedí
prakticky ovlivnìny, jsou pouze komentovány z pohledu jejich vyøešení v rámci projektu pro
územní a stavební povolení. Souèástí oznámení byla aktualizovaná rozptylová a hluková
studie.
Ze závìru oznámení vyplývá, že navržená zmìna areálu nebude, pøi dodržení opatøení pro
minimalizaci a kompenzaci negativní vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví, navržených
v kapitole O.IV oznámení, mít prakticky žádné významnìjší negativní vlivy na životní
prostøedía ve vìtšinì sledovaných vlivù se neprojeví vùbec.
Zpracovatel oznámení doporuèuje na základì provedených hodnocení s navrhovanými
zmìnami zámìru souhlasit bez dalšího posouzení zámìru.
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný vliv na
evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti (viz SZn. S-MHMP-588678/2007/1/00PNI
ze dne 10. 12. 2007).
K pøedloženémuoznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízenívyjádøily následující subjekty:
hlavní mìsto Praha
(vyjádøeníè.j. MHMP 145496/2008 ze dne 7. 3. 2008)
mìstská èást Praha 6
(vyjádøeníze dne 10.4.2008)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - sever
(vyjádøeníè.j. SZ.HK/60238/08 ze dne 14. 2. 2008)
. Èeská inspekce životního prostøedí,oblastní inspektorát Praha
(vyjádøeníè.j. 41/ØI/ISA/0802134.001/08/PMP ze dne 11. 2. 2008)
. odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu
(vyjádøeníS-MHMP 64 300/2007/Kol ze dne 7.2.2008)
. odbor ochrany prostøedíMHMP
(vyjádøeníè.j. SZn. S-MHMP-040421/2008/1/00PNI ze dne 7. 3. 2008)
. Josef Jùza
(vyjádøeníze dne 2.2.2008).

.
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Jednotlivá

vyjádøení obsahují

následující pøipomínkya podmínky k realizaci stavby

Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) v úvodu vyjádøení požaduje komentovat do jaké míry
dochází ke zmìnì nárokù na rozsah zpevnìných ploch v rámci areálu. Dále je tøeba ke
grafickým pøílohám doložit pøíèný øez areálem, dokládající výškovou polohu navrhovaných
objektù vùèi Bøevnovské radiále. HMP postrádá komentáø ke zpùsobu realizace' trasy pøi
výjezdu návštìvníkù komerèního centra smìrem na západ do oblasti Bílé Hory a pøíjezd
návštìvníkù do areálu od východu z centrální oblasti od Bøevnova v období, kdy ještì
nebude zprovoznìna Bøevnovská radiála. Dále má HMP pøipomínky z hlediska hospodaøení
s odpady, geologie, mìstské zelenì a z hlediska ochrany ovzduší.
HMP žádá, aby vznesené pøipomínky byly zaøazeny do závìru zjiš•ovacího øízení a chybìjící
údaje byly doplnìny v další fázi projektové pøípravy stavby.

Z hlediska urbanistické koncepce a funkèních systémù je pøedložený zámìr v souladu
s ÚPn. HMP upozoròuje, že na povrchovém parkovišti v jižní èásti území lze pøedpokládat
výrazné oslunìní a zvýšené ohøívání. Z tohoto dùvodu HMP doporuèuje realizovat
parkovištì pomocí zatravòovací dlažby s výsadbou stromù.

Z akustickéhohlediska bez pøipomínek
Z hlediska ochrany ovzduší HMP sdìluje, že na základì výsledkù rozptylové studie nebude
po uvedení komerèního centra do provozu docházet k pøekraèování limitù pro koncentrace
NO2. V území dochází již v souèasnosti k pøekraèování limitù pro PM1o,emise z vytápìní a
dopravní obsluhy komerèního centra budou k této koncentraci pøispívat minimálnì. Zvýšený
poèet parkovacích míst mùže zvyšovat poèet kongescí a zastávat funkci P + R, což v tomto
územ í nen í žádoucí.
HMP požaduje redukci poètu navržených PS a dopravní obsluhu pøi výstavbì a provozu
zámìru organizovat tak, aby nedocházelo ke zhoršení kvality ovzduší pro stávající obytnou
zástavbu podél ul. Bìlohorská a Bolívarova. HMP požaduje posoudit možnost zavedení
pøípadných nápravných opatøení pro zlepšení kvality ovzduší, napø. ochranné tøípatrové
zelenì pro pøilehlouobytnou zástavbu.
Z hlediska mìstské zelenì se ve výpoètu koeficientu zelenì (KZ) neprojevilo pøesunutí
objektù trafostanic do ploch zelenì.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny bez pøipomínek.

Z hlediska ochrany ZPF je uvedený zámìr v souladu s platným ÚPn a neznamená žádný
negativní vliv.
Z geologického hlediska HMP požaduje do dalšího stupnì zhodnocení radonového indexu
lokality.

Z hlediska hospodaøenís odpady HMP uvádí, že pøedložené oznámení nereflektuje na
zmìnu legislativy, ke které došlo od doby pùvodního posouzení. Se zámìrem výstavby
z tohoto dùvodu nesouhlasí a chybìjící informace požaduje doplnit do dalšího stupnì
projektové pøípravy.
Z dopravního hlediska HMP pøipomíná fakt, že z doložených údajù v oznámení vyplývá, že
navržené rozšíøení kapacity parkovacích stání má pouze nepatrný vliv na rozsah indukované
dopravy, protože se pøedpokládá nižší prùmìrné využití rezervních parkovacích ploch pro
obchodní funkce. Vyšší poèet stání tedy nabízí vìtší standard pro návštìvníky, dojíždìjící za
obchodem autem. HMP požaduje uvedené údaje doplnit o komentáø, do jaké míry dochází
ke zmìnì nárokù na rozsah zpevnìných ploch v rámci areáluo
S ohledem na pohledovou exponovanost lokality a budoucí prùbìh Bøevnovské radiály je
žádoucí ke grafickým pøílohám doložit pøíènýøez dokládající výškovou polohu navrhovaných
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objektù vùèi budoucí Bøevnovskéradiále.
Dále je postrádán komentáø ke zpùsobu realizace trasy pøivýjezdu návštìvníkù komerèního
centra smìrem na západ do oblasti Bílé Hory a pøíjezd návštìvníkù do areálu od východu
z centrální oblasti (od Bøevnova) v období, kdy ještì nebude zprovoznìna Bøevnovská
radiála.

Z hlediskazásobovánívodoua z hlediskaodkanalizováníbez zásadníchpøipomínek
Mìstská èást Praha 6 nepožaduje, aby byl zámìr posuzován podle zákona a akceptuje
úpravy navržené v souvislosti se zmìnou zámìru.
Z hlediska dopravních opatøení a životního prostøedí MÈ Praha 6 upozoròuje, že popínavá
zeleò by mìla být také umístìna podél jihozápadní opìrné zdi parkovištì.
Vzhledem k tomu, že pøi výstavbì dojde pravdìpodobnì k pøekraèování hlukových limitù,
mìstská èást požaduje instalaci doèasné protihlukové stìny na západní stranì pozemku.
Z dùvodu snížení vlivu výstavby na okolí je nutné v dalších stupních projektové pøípravy
stavby zpracovat projekt organizace výstavby, eliminovat sekundární prašnost pravidelným
kropením prostoru staveniš•, zabezpeèit využívání veškerých stavebních strojù výhradnì
v denní dobì a stavební práce neprovádìt ve dnech pracovního klidu.
Zámìrem útvaru MÈ Praha 6 byla vždy snaha využít parkovací kapacitu areálu i pro
návštìvníky obory hvìzda. S ohledem na skuteènost, že pøes mnohé pokusy se nepodaøilo
pøi oboøe kultivované parkovací plochy zøídit. Navýšení kapacity PS v areálu tak, jak je nyní
pøedkládáno, tuto možnost zajistí. Staveništní doprava bude zajiš•ována výhradnì z ulice
Kukulova.
V závìru vyjádøení MÈ Praha 6 shrnuje, že se zmìnou zámìru souhlasí za pøedpokladu
splnìní výše uvedených podmínek a podmínek rozhodnutí o kácení (OOP ÚMÈ è.j.
MCP65374/2006 ze dne 14. 4. 2006).
Hygienická stanice hlavniho mìsta Prahy, poboèka Praha - sever uvádí, že území kolem
Vypichu je extrémnì zatížené hlukem z pozemní dopravy po komunikaci Bìlohorská a
Kukulova. V chránìném venkovním prostoru staveb sousedících s areálem budoucího
komerèního centra jsou dnes významnì pøekroèenylimity pro starou hlukovou zátìž i imisní
limity suspendovaných èástic PM1o (pøekroèení krátkodobého limitu). Z akustické studie
v oznámení vyplývá, že ani po dostavbì Bøevnovské radiály se nepodaøí snížit intenzitu
hluku z dopravy (zvláštì v noèní dobì) na úroveò dnes platných hygienických limitù, které
jsou nižší, než jsou limity pro starou hlukovou zátìž. Zvýšení kapacity parkingu by bylo
dalším - by• malým pøíspìvkem zhoršujícím kvalitu životního prostøedí v daném území.
Navíc v pøedkládané dokumentaci chybí jakékoliv argumenty zdùvodòující rozhodnutí
navýšit poèet parkovacích míst.
Èeská inspekce životního prostøedí (dále jen ÈIŽP) nemá k pøedložené zmìnì zámìru
žádné pøipomínky.
Odbor kultury, památkové
žádné pøipomínky.

péèe a cestovního

ruchu MHMP nemá k uvedenému zámìru

Odbor ochrany prostøedí MHMP (dále jen OOP MHMP) má následující pøipomínky
k pøedloženémuoznámení.
Z hlediska ochrany ovzduší se konstatuje, že z pøedložené rozptylové studie vyplývá, že
provoz komerèního centra nebude mít zásadní vliv na kvalitu ovzduší.
Orgán ochrany ovzduší pokládá navýšení poètu parkovacích stání za nepøimìøené. Výpoèet
požadovaného poètu stání podle vyhlášky È. 26/1999 Sb. HMP, je koncipován tak, aby byl
zajištìn dostateèný poèet parkovacích stání pro funkce navrhovaného objektu, jak je to
reálné a v praxi vyzkoušené. Zámìr je sice umístìn v zónì 4, kde není použit žádný
restrikèní koeficient, ale automobilová doprava je v pražské aglomeraci výrazným zdrojem
zneèiš•ování ovzduší a zpùsobuje na vìtšinì území pøekraèovánízákonných imisních limitù
sledovaných škodlivých látek. Orgán ochrany ovzduší nepokládá proto navržené navýšení
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za správné, i když je dle vyhlášky È. 26/1999 Sb. ve 4. zonì pøípustné a dle provedených
modelových výpoètù by nemìlo docházet k pøekraèováníimisních limitù.
Z hlediska ochrany ovzduší je návrh zmìny zámìru pøijatelný. Provedené hodnocení vlivu
zmìny zámìru na kvalitu ovzduší považuje orgán ochrany ovzduší za dostateèné.
Josef Jùza v úvodu vyjádøení uvádí, že daná zmìna nevyžaduje další posuzování a není
žádoucí postup výstavby oddalovat. Z textu oznámení však vyplývá, že byla pøi pøípravì
zámìru porušena podmínka è. 7 pùvodního stanoviska EIA, týkající se provìøení potøeby
zøízení pøístupových cest jižním smìrem k nemocnici Motol. Není uvedeno, kdo a jak potøebu
provìøoval, ani výsledek odhadu poètu osob pravdìpodobnì
využívajících pøístup k jihu, ani,
kdo s kým problematiku projednával, než realizace nebyla navržena.
Pokud by se uskuteènilo prodloužení trasy metra A k nemocnici Motol v nesmyslné a
cestujícím nepøátelské podobì bez stanice na køížení s Bìlohorskou ul. u køižovatky Vypich
v blízkosti pøipravovaného komerèního centra, stal by se odmítnutý jižní pøístup jednou
z hlavních pøístupových cest od nejbližší stanice metra.
Vzhledem k omezeným parkovacím
možnostem
u plánovaných
stanic metra dojde
k poptávce po parkování v komerèním centru na Vypichu. To je i dùvodem, podporujícím
zvýšení poètu PS, jež je pøedmìtem zmìny zámìru.
Jak bylo zmínìno i v pùvodních pøipomínkách, autobusové linky ve smìru Motol nemají u
Vypichu spoleènou zastávku:
Nejfrekventovanìjší
linky (è. 174,180) staví v Bìlohorské ul. mezi køižovatkami s ul. na
Vypichu a Ankarskou, další 2 linky (è. 179,184) v Ankarské, poslední linka (è. 347) projíždí
Vypichem bez zastávky a mìla by stavìt v nových zastávkách pøímo pøed komerèním
centrem. Nejbližšími spoleènými zastávkami linek jsou Šafránecká (kromì linky è. 180) a
Nemocnice Motol, kam by vedly odmítnuté pøístupové cesty.
Pan Jùza požaduje, aby byla v souladu se závìry pùvodní EIA øádnì øešena otázka pøístupu
ke komerènímu centru z jižnì ležících oblastí, a to:
1) zøízením regulérních cest od nemocnice Motol a Šafránky
2) zøízením spoleèné zastávky pro všechny autobusové
linky ve smìru
Motol
v Kukulovì ulici za køižovatkou s ul. Bìlohorskou.
Autor vyjádøení se domnívá, že je v zájmu investora, aby se do jeho centra mohly adekvátnì
dostat všechny skupiny uživatelù a pøipomíná, že odpovídající pøipomínky byly uplatnìny i
do procesù EIA souvisejících staveb - prodloužení trasy metra A do Motola a Bøevnovská
radiála.
Pøíslušný úøad zhodnotil jednotlivá vyjádøení a konstatuje, že v obdržených vyjádøeních jsou
formulovány pøedevším pøipomínky pro další projektovou pøípravu stavby. Hodnocení vlivù
stavby na životní prostøedí a veøejné zdraví a závìry z toho vyplývající nejsou rozporovány
kromì vyjádøení HMP z hlediska odpadù. Problematika odpadù nebyla, vzhledem k
zvolenému metodickému pøístupu v hodnocení zmìny zámìru, podrobnìji rozpracovávána.
V nìkterých vyjádøení (HMP, Hygienická stanice HMP, OOP MHMP, p. Jùza) je vyjádøena
nevhodnost rozšíøení parkovištì vzhledem ke stávajícímu zatížení území z hlediska hluku a
ovzduší. Požadavek posuzovat pøedloženou zmìnu zámìru dále v procesu EIA nebyl
v žádném vyjádøení uplatnìn.

Pøíslušný úøad po 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.
Doplòující
informace
se týkaly
jednotlivých
pøipomínek
posuzovaného zámìru a vyplývají z nich následující skuteènosti:

z vyjádøení

k oznámení

. doprava
V rámci pøedloženého oznámení byla hodnocena zmìna zámìru spoèívající pøedevším
v navýšení poètu PS (viz výše) a zmìnì funkèní náplnì komerèního centra, spoèívající
v posílení administrativní funkce a redukci nìkterých doplòkových funkcí areálu. V rámci
pøedloženého oznámení bylo doloženo, že navržené rozšíøení kapacity parkování má jen
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nepatrný vliv na rozsah indukované dopravy pøi zohlednìní menšího prùmìrného využití
rezervních parkovacích ploch pro obchod.
Dle sdìlení oznamovatele je navýšení poètu PS navrženo z dùvodu vyššího standardu pro
návštìvníky centra, èást zvýšené kapacity PS bude nyní možno využít i pro návštìvníky
obory Hvìzda, a tak pøispìt k zpøístupnìní této významné kulturní památky.
K nevhodnosti rozšíøení poètu PS a k obavì, že tato PS budou fungovat v lokalitì ja,ko P+R
oznamovatel uvedl, že je i v zájmu stavebníka, aby rezervní parkovací stání nebyla
blokována motoristy, kteøí pøijedou za jiným úèelem, než je nákup zboží a služeb
v komerèním centru. Stavebník navrhuje pøedejít takovému jevu zpracováním provozního
øádua organizace provozu na parkovištích, který napøíkladomezí dobu stání, zpoplatní delší
stání nad urèitou dobu a podobnì.
Požadavek na øádnou organizaci dopravní obsluhy v dobì stavby je øešen v rámci plánu
organizace výstavby. Vydané stavební povolení ukládá povinnosti pro minimalizaci vlivù
výstavby, spoèívající v redukci stavebního hluku, exhalací, snížení prašnosti apod. Toto je
pro zhotovitele stavby závazné a bude realizováno.
Navrhovaná zmìna zámìru nevyvolá zmìnu dopravního napojení areálu a byla podrobnì
øešenav rámci územního øízenía stavebního povolení.
K pøipomínce ohlednì zøízení cest od nemocnice Motol a Šafránky ke komerènímu centru
Vypich oznamovatel sdìlil, že jediný prostor pro umožnìní pøístupu z jihu od Motolské
nemocnice by byl východním smìrem k plánovanému podjezdu pod ul. Kukulova, nebo•
v pøímémjižním smìru budou veškeré pøístupyznemožnìny otevøenýmtìlesem Bøevnovské
radiály v hlubokém záøezu. Dále bude v rámci realizace projektu obnovena poutní cesta
Loreta - Hájek, a to v úseku spojení ulic Bolívarova a Kukulova. Další pìší komunikace jsou
budovány v rámci propojení novì budovaných objektù smìrem k podchodu pod ulicí
Bìlohorská (umožnìní bezbarierového pøístupu do prostor obory Hvìzda) a východním
smìrem k plánovanému podjezdu pod ulicí Kukulova.

.

ochrana ovzduší

V rámci zpracovaného oznámení byla vypracována rozptylová studie pro èasový horizont r.
2015, zohledòující navrhovanou zmìnu zámìru. Z výsledkù této studie vyplývá, že zmìnou
zámìru nedojde ke zmìnì významnosti vlivu na ovzduší a vliv zámìru na kvalitu ovzduší lze
i nadále kvantifikovat jako nevýznamný. Maximální krátkodobý pøíspìvek imisních
koncentrací NO2 bude menší než 0,43% imisního limitu, pøíspìvek k prùmìrné roèní
koncentraci NO2bude menší než 0,12% imisního limitu.
U suspendovaných èástic PM1o jsou imisní limity (24 hodinový limit) pøekraèovány již
v souèasném stavu. Provoz komerèního centra zpùsobí imisní pøíspìvky této škodliviny
zcela minimální a na imisní situaci v okolí se témìø neprojeví. Naopak úprava stávajících
ploch mùže vést ke snížení sekundární prašnosti oproti stávajícímu stavu.
Zmìna funkcí objektu B komerèního centra nevyvolá navýšení obrátkovosti vozidel, a proto
lze konstatovat, že nedojde ke zmìnì vlivu na ovzduší, oproti zámìru, na který bylo vydáno
souhlasné stanovisko EIA v roce 2003.
V rámci další projektové pøípravy stavby je nutné vìnovat patøiènou pozornost plánu
organizace výstavby, v kterém budou specifikována opatøení pro minimalizaci vlivù na
ovzduší po dobu výstavby.

.

hluk
V rámci pøedloženéhooznámení byla zpracována aktualizovaná hluková studie, zohledòující
navrženou zmìnu zámìru pro období výstavby i provozu.
Hluková studie pro období výstavby potvrdila nutnost potøeby výstavby protihlukové stìny
pøedzapoèetím výstavby podél západní a jihozápadní strany pozemku o výšce 4 m.
V rámci další projektové pøípravy stavby je nutné vìnovat patøiènou pozornost plánu
organizace výstavby, v kterém budou specifikována opatøení pro minimalizaci vlivù na hluk
po dobu výstavby.
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Z provedeného hlukového posouzení pro vliv provozu areálu vyplývá, že vliv navržených
zmìn zámìru se na celkových dopadech provozu areálu na akustickou situaci témìø
neprojevil. Hluk emitovaný areálem komerèního centra v denní i noèní dobì nepøekroèí
hygienické limity. V místech, kde dnes dochází k pøekraèováníhygienických limitù pro starou
zátìž se provoz areálu ve výpoètech neprojevil, to znamená, že nedošlo ke zhoršení
stávající situace vlivem provozu areálu.
.
K výraznému zlepšení akustické situace v lokalitì dojde až po vybudování Bøevnovské
radiály, kdy je pøedpokládáno výrazné snížení dopravy na ul. bìlohorská. Snížení dopravy
vyvolá snížení ekvivalentní hladiny akustického tlaku až o 6 dB u objektù v ul. Bìlohorská.
Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chránìném venkovním prostoru staveb se
pohybují mezi 60 až 66 dB v denní dobì (fasády orientované do ul. Bìlohorská) a v noci
mezi 56 - 60 dB. V dobì denní bude hygienický limit pro starou hlukovou zátìž dodržen.
V dobì noèní hygienické limity s korekcí na starou hlukovou zátìž nebudou pøekroèeny,ale
výsledné hodnoty s nejistotou výpoètu jsou na hranici nebo mírnì pøekraèujícítento limit.

.

zeleò
V pøedloženém oznámení se konstatuje, že navrhovanými zmìnami zámìru nedojde ke
zmìnì dopadù na faunu a floru. Navržené zmìny prakticky jen mírnì ovlivòují KZ.
V pùvodní dokumentaci EIA èinil KZ 0,482 bez Bøevnovské radiály a 0,454 s Bøevnovskou
radiálou.
KZ aktualizovaného návrhu zámìru èiní 0,45, což je zároveò požadovaný KZ ve funkèní
ploše lOS-Co

. ostatní
K doložení pøíènéhoøezuareálem, který by dokládal výškovou polohu navrhovaných objektù
vùèi Bøevnovské radiále oznamovatel sdìlil, že pøi pøípravì zámìru probíhá koordinace
s pøipravovanou stavbou Bøevnovské radiály. Její poslední známý stav je v øešení
komunikací a organizaci vjezdu/výjezdu do a z komerèního centra zohlednìn a je provedena
i technická koordinace. Bøevnovská radiála je v dotyku s øešeným území vedena v záøezu pøi
jeho jižní hranì, pøed køížením Bìlohorská-Kukulova je zahloubena pod úroveò terénu a
tunelem podchází uvedenou køižovatku. Místní vztahy pak budou i nadále realizovány po
stávající komunikaèní síti. Stávající SSZ na køižovatce Kukulova-Bìlohorská bude
zachováno.
Požadovaný pøíènýøezbude doložen pøidalší projektové pøípravì zámìru.
Shrnutí:
Na základì obdržených podkladù a informací dospìl pøíslušný úøad k závìru, že v prùbìhu
zjiš•ovacího øízení byly identifikovány vlivy zmìny zámìru na životní prostøedí a veøejné
zdraví. Pøi aplikaci opatøení k prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci nepøíznivých vlivù,
které jsou podrobnì rozvedeny v oznámení a které vyplývají z provedeného zjiš•ovacího
øízení lze konstatovat, že realizace zámìru i s návrhem zmìny zámìru je z hlediska vlivù na
životní prostøedía veøejnézdraví akceptovatelná.
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 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 vyjádøení oznamovateli zámìru.

Závìr:

Zámìr "Komerèní centrum Vypich, Praha 6 - zmìna zámìru" 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), ze
dne v platném znìní. Proto bylo dle § 7. citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení,
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jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr

bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základì provedeného zjiš•ovacího øízenídospìl pøíslušnýúøadk závìru, že zámìr

"Komerèní centrum Vypich, Praha 6 - zmìna zámìru"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeních dodržet opatøení k prevenci,
vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù na životní prostøedí navržených
v oznámení (Ing. Richard Kuk
- leden 2008) a zohlednit pøipomínky v jednotlivých
vyjádøeních k oznámení.

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

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 Praha1
Pracovištì: Jungmannova35/29, 11121 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

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

