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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Vyøizuje/ linka Datum
Ing. Beranová /4443 30.9.2008

Váš dopis zn SZn.
S-MHMP- 74658/2008/00PNI/EIA/519-2/Be

ZÁVÌR ZJIŠ•OVACíHO ØíZENí

podle § 7 zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na žívotní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v

platném znìní (dále jen zákon)

Identifikaèní údaje:

Název: LETOV BUSINESS PARK, Praha 18, k. Ú. Letòany

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.

Charakter a kapacita zámìru: Pøedmìtem zámìru je výstavba 7 samostatných blokù
(budov) pro 57 samostatných obchodních jednotek. Souèástí návrhu je øešení
vnitroareálových komunikací a parkoviš• a objekt restaurace. Území má plochu 56 354 m2,
celková výmìra zastavìné plochy je 22553 m2 a je navrženo 404 míst pro osobní
automobily. Vytápìní je z ClI.

Umístìní: Hl. m. Praha
hl. m. Praha
Praha 18
Letòany

kraj:
obec:
mìstská
katastrál

tel.: +420-236 004 245
fax: +420-236 007 074

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha 1
Pracovištì: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
E-mail: ooo@citvoÍDra!!Ue.cz

èást:
ní území:
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Oznamovatel: UNIURIS, s.r.D.
V Celnici 1031/4
11000 Praha 1

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 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 (listopad 2007) bylo zpracováno Ing. Petrem Hosnedlem, držitelem
autorizace dle zákona. Z oznámení vyplývá, že pøi dodržení opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù nemùže zámìr vážnì ovlivnit životní
prostøedí a veøejné zdraví.

Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný vliv na
evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti (stanovisko SZn. S-MHMP-
462408/2007/1/00PNI/ ze dne 19.11.2007).

K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující subjekty:
. hlavní mìsto Praha

(vyjádøení è.j. MHMP 184506/2008 ze dne 26.3.2008)
. mìstská èást Praha 18

(vyjádøení zn. MC18-3230/2008/0KS-Hr ze dne 12.3.2008, zápis ze 7. schùze Rady MÈ
Praha 18 ze dne 12. bøezna 2008)

. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - sever

(vyjádøení è.j. S.HK/537/20895/08 ze dne 3.3.2008)
. Èeská inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha

(vyjádøení zn. ÈIŽP/41/IPP/0803487.001/08/PMP ze dne 29.2.2008)
. odbor ochrany prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy

(vyjádøení SZn. S-MHMP-074658/2008/1/00PNI ze dne 20.3.2008).

Podstata jednotlivých vyjádøení je shrnuta v následujícím textu, pøièemž jsou uvedeny pouze
ty pøipomínky, které se dotýkají hodnocení vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví
nebo které mohou zpochybnit závìry oznámení.

Hlavní mìsto Praha (HMP) uplatnilo k pøedloženému oznámení následující pøipomínky:
Z hlediska urbanistické koncepce a funkèních systémù se uvádí, že pøedmìtné území je
v souèasné dobì zaøazeno jako brownfields - území urèené ke znovuvyužití. Navržený park
pøedstavuje vhodnou možnost revitalizace starých prùmyslových ploch na kvalitativnì vyšší
úroveò. Pøedpokládá se realizace v navazujících etapách. Zámìr se považuje
z urbanistického hlediska za pøínosný pro celkový rozvoj území.

tel.: +420-236 004 245
fax: +420-236 007 074

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha 1
Pracovištì: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz
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Z akustického hlediska nejsou k zámìru zásadní pøipomínky. Doporuèuje se doplnit studii o
grafický výstup z plošného výpoètu (z programu Hluk+). Dále se doporuèuje pro pøehledné
zobrazení 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. Uvádí se, že vlastní
pracovní grafické výstupy z programu Hluk+ nejsou pro ostatní profese a celkové hodnocení
situace dostateènì pøehledné.

Z hlediska ochrany ovzduší se upozoròuje, že zhledem ke zvýšeným koncentracím PM1o je
nutno požadovat vybudování co nejširší ochranné zelenì.

Z hlediska mìstské zelenì HMP uvádí, že je v pøedložené textové èásti provedený výpoèet
koeficientu zelenì (KZ), kde hlavní dùraz je kladený na zeleò na rostlém terénu. Ponìkud
v kolizi s tímto výpoètem je tvrzení, že novì bude provedena výsadba stromù ve zpevnìných
plochách.
S výstavbou objektù dojde k likvidaci vìtšiny døevin a keøových skupin, které v daném území
rostou a pøedstavují dnes velmi cenný funkèní prvek biologického charakteru. Souèástí
dokumentace je podrobný dendrologický prùzkum s vyhodnocením základních charakteristik
døevin a výpoètem jejich aktuální finanèní hodnoty. V tabulkovém zpracování se postrádá
vyznaèení døevin odstraòovaných s vyèíslením jejich celkové finanèní hodnoty.
Návrh sadových úprav vytváøí kostru výsadeb pouze ze 3 stromových druhù, nespecifikuje
druhovì støední keøové patro. Pokud se týká rozsahu, je obtížné posoudit k jakému úbytku
zelenì skuteènì dochází, nebo• se jedná o území s deficitem zelenì. Z hlediska mìstské
zelenì lze se zámìrem souhlasit.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny bez pøipomínek

Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu bez pøipomínek.

Z geologického hlediska a z hlediska hospodaøení s odpady bez pøipomínek.

Z dopravního hlediska HMP se uvádí:
Navržený poèet parkovacích stání je vyšší než pøedepisuje vyhláška È. 26/1999 Sb. hl. m.
Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. Vzhledem k tomu,
že se jedná o zónu 4, nepøedstavuje návrh vìtšího poètu stání rozpor s uvedenou vyhláškou.
Pøesto však s ohledem na minimalizaci nezbytného rozsahu zpevnìných ploch se
doporuèuje navržený poèet stání alespoò mírnì zredukovat ve prospìch vìtšího podílu
zelenì, èímž by bylo možné dosáhnout i vyšší kvality veøejnì pøístupných prostorù v rámci
areálu.
V rámci návrhu komunikaèních úprav prostoru vjezdu do areálu v ul. Toužimské se
doporuèuje zvážit možnost oddìlení pøilehlého úseku chodníku od vozovky boèním dìlicím
nezpevnìným pásem zelenì.
Problematika staveništní dopravy v kapitole B.II.4 je komentována pouze v obecné poloze.
Bylo by vhodné uvést alespoò orientaènì pøedpokládaný rozsah této dopravy bìhem
výstavby v pracovních dnech.

Z hlediska zásobování vodou, odkanalizování a vodních tokù bez pøipomínek. Pouze se
upozoròuje, že je zámìr nutné projednat se správcem Mratínského potoka.

Sídlo: Mariánské námìstí 2,11001 Praha 1
Pracovištì: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236004245
fax: +420-236 007 074
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Z hlediska zásobování teplem, zemním plynem a elektrickou energií HMP uvádí, že støety s
distribuèními plynovými sítìmi a zaøízeními je nutno projednat s provozovatelem Pražskou
plynárenskou, a.s" ve smyslu zákona è. 458/2000 Sb.

Z hlediska nadøazených telekomunikaèních sítí HMP pro úplnost uvádí, že pøes uvedenou
lokalitu vedou páteøní i místní radioreléové spoje.

Mìstská èást Praha 18 s posuzovaným zámìrem souhlasí za následujících podmínek:
a) zajistit opatøení k omezení negativních vlivù na životní prostøedí pro období výstavby i

provozu,
b) ve fázi stavebního øízení doložit projekt sanaèních prací, který bude øešit zpùsob

nakládání s kontaminovanými stavebními sutìmi, zpùsob sanace podzemních vod a
zemin bìhem stavebních prací, možnosti dalšího postupu k zabránìní prùniku
kontaminantù do životního prostøedí bìhem pøípravy území pøi výkopech,

c) zajistit vytápìní souboru CZT,
d) v maximální možné míøe urychlit pøípravu výstavby komunikace "Nová Toužimská"

pro zlepšení akustické i dopravní situace v území, nebo• již souèasné akustické
zatížení území ze stávající dopravy je nadlimitní,

e) všechna ochranná opatøení proti nepøíznivým vlivùm dle dokumentace zámìru musí
být zapracována do podmínek stavebního povolení.

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy nemá k posuzované stavbì pøipomínky.

Èeská inspekce životního prostøedí uplatnila k pøedloženému oznámení následující
pøipomínky:
Z hlediska odpadového hospodáøství bez pøipomínek.

Z hlediska ochrany ovzduší bez pøipomínek

Z hlediska ochrany pøírody pøipomíná, že zákonná ochrana ptákù se týká nejen druhù zvláštì
chránìných, ale všech druhù volnì žijících (§ 5a zák. è. 114/1992 Sb.). Za pøedpokladu
realizace sadových úprav v minimálnì navrženém rozsahu nejsou další pøipomínky.

Z hlediska ochrany vod upozoròuje, že ÈOV Miškovice, kam mají být odvádìny odpadní
vody, je v souèasné dobì pøetížená, 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. V oznámení není rovnìž obsažen návrh opatøení na snížení
odtoku srážkové vody ze zájmového území.
Pøed zahájením demolièních prací se požaduje pøedložit ke stanovisku provádìcí projekt
sanaèního zásahu, který bude obsahovat i návrh cílových hodnot jednotlivých polutantù pro
ukonèení sanace saturované i nesaturované zóny.

Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy (OOP MHMP) uplatnil
k oznámení zámìru následující pøipomínky:
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu a z hlediska lesù a lesního hospodáøství
bez pøipomínek.

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha 1
Pracovištì: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236.004 245
fax: +420-236 007 074
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Z hlediska nakládání s odpady pouze upozoròuje na nepøesné oznaèení a zaøazení
nìkterých druhù odpadù.

Z hlediska ochrany ovzduší OOP MHMP uvádí, že souhlasí s umístìním a parametry
zámìru za podmínky, že bude v dalších fázích projektové pøípravy vìnována maximální
pozornost eliminaci negativních vlivù demolic a stavby na zneèištìní ovzduší.
Orgán ochrany ovzduší koQstatuje, že hodnocení vlivù stavby z hlediska jím chránìných
zájmù bylo provedeno v dostateèné šíøi a podrobnosti a proti jeho výsledkùm nemá žádné

zásadní pøipomínky.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny OOP MHMP nemá pøipomínky.

Z hlediska ochrany vod OOP MHMP uvádí, že v kapitole B.I.6. v èásti Deš•ová kanalizace je
navržena likvidace srážkových vod tak, že srážkové vody ze støech blokù III.-VII. a ze
zpevnìných ploch jsou navrženy k odvedení do stávající pøeložené jednotné areálové stoky
a srážkové vody ze støech blokù I. a II. jsou navrženy k odvedení do dvou suchých poldrù -
zatravnìných terénních žlabù umístìných do ploch zelenì pøi severní stranì areálu, které
umožní èásteèné zasakování a výpar. Pro pøípad nadmìrných srážek budou oba poldry
vybaveny bezpeènostním pøepadem s øízeným odtokem do jednotné areálové kanalizace.
Tento návrh není v souladu s výsledky inženýrsko-hydrogeologického prùzkumu, v jehož
závìru je uvedeno, že v severní èásti zájmového území se horninové prostøedí vyznaèuje
nízkými hodnotami koeficientu filtrace a zasakování není vùbec doporuèeno nebo jen v malé
míøe, spoleènì s jiným zpùsobem zneškodnìní srážkových vod. Zasakování srážkových vod
v jižní èásti území je doporuèeno do nesaturované zóny, kde koeficient filtrace je vyšší.
Z tohoto dùvodu nelze posoudit øešení likvidace srážkových vod. Vodoprávní úøad požaduje
údaje o zpùsobu likvidace srážkových vod doøešit vèetnì projednání možnosti navýšení
odtokù do jednotné kanalizace s jejím správcem a provozovatelem.
Pøed projednáním zámìru v rámci územního øízení požaduje pøedložit analýzu rizik a projekt
sanaèních prací, který podléhá projednání ve vodoprávním øízení u zdejšího vodoprávního
úøadu odboru ochrany prostøedí MHMP.
Dále se upozoròuje, že pøeložky veøejných vodovodních øadù a veøejné jednotné kanalizace
a realizace odluèovaèe tukù podléhají pøedchozímu projednání ve vodoprávním øízení
u pøíslušného vodoprávn ího úøadu Mìstské èásti Praha 18.
Dále se požaduje doplnit návrh zpùsobu likvidace srážkových vod ze staveništì bìhem
výstavby, a to v souladu s èlánkem 14 odst. 4 vyhlášky OTPP, který stanovuje, že odvádìní
srážkových, odpadních a technologických vod ze staveništì musí být zabezpeèeno tak, aby
se zabránilo rozmoèení pozemku staveništì vèetnì vnitrostaveništních komunikací,
nenarušovala a nezneèiš•ovala se odtoková zaøízení pozemních komunikací a jiných ploch
pøiléhajících ke staveništi a nezpùsobovalo se jejich podmáèení. Upozoròuje se, že v pøípadì
potøeby dodávky pitné vody a vypouštìní odpadních vod do stokové sítì v prùbìhu realizace
stavby musí být uzavøena s PVK, a.s. smlouva o dodávce vody a odvádìní odpadních vod.
Upozoròuje se, že v rámci provozu areálu bude zacházeno se závadnými látkami. Uživatel
závadných látek má povinnost podle ust. § 39 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách, vypracovat
plán opatøení pro pøípady havárie (havarijní plán). Havarijní plán uživatel závadných látek
vypracuje podle vyhlášky è. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami
a náležitostech havarijního plánu, zpùsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodòování
a odstraòování jejich škodlivých následkù, a zašle ke schválení zdejšímu vodoprávnímu
úøadu OOP MHMP.
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Podle pøíslušného úøadu byly v prùbìhu zjiš•ovacího øízení identifikovány potenciálnì
významné vlivy zámìru, které byly zváženy ve vztahu k charakteru zámìru a jeho umístìní
s ohledem na jejich rozsah, velikost a složitost, pravdìpodobnost, dobu trvání, frekvenci
a vratnost. 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, zámìr pøedstavuje z hlediska životního prostøedí pøijatelnou investici
v dané oblasti.

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 uspokojivì 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 øízení kopie vyjádøení oznamovateli zámìru.

Závìr:
Zámìr "LETOV BUSINESS PARK, Praha 18, k.ú. Letòany" 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 provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že zámìr

"LETOV BUSINESS PARK, Praha 18, k.ú. Letòany"

nebude posuzován

podle citovaného zákona a 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
ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

dotèených orgánù státní správy

.. 1,./7
,

Ing. arch. Jan W i n k I e r
øeditel odboru

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Mariánské nám. 2
Praha 1
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