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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn

SZn.
S-MHMP-O85615/2008/00PNI/EIA/521-2Nè

Vyøizuje/ linka
Mgr. Vèislaková /
4490

Datum
11.4.2008

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: Rezidence

Blankyt,

Praha 18

- Letòany

Zaøazenízámìru dle zákona:
Bod 10.6, kategorie II, pøílohaÈ. 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.
Charakter a kapacita zámìru: Pøedmìtem zámìru je výstavba 9 bytových objektù
oznaèených jako A - I. Jednotlivé objekty mají 5 NP a 1 PP a jsou v 1. PP èásteènì
propojeny hromadnými garážemi. Celková plocha zámìru èiní 24 049 m2 a zastavìná plocha
3 656 m2. Celkem je navrženo 198 bytových jednotek a 246 parkovacích stání (z toho 206
v garážích a 40 na povrchu). Nové bytové domy budou dopravnì napojeny na novou
obousmìrnou obslužnou komunikaci, která bude v prodloužení pøipojenav jihovýchodní èásti
na stávající bezejmennou silnici vedoucí k místním prùmyslovým objektùm, na západní
stranì bude tato nová komunikace napojena na ulici Beranových.
Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Oznamovatel:

COVENTINA a.s.
IÈ: 27886581
Perucká 2196/14

Praha
Praha
Praha 18
Letòany

Praha 2

Sídlo:Mariánské
námìstí2, 11001 PrahaI
Pracovištì: Jungrnannova35/29, III 21 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

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

Prùbìh zjišt'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 pøíslušnézájmové ú4emí, 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 (únor 2008) bylo zpracováno Ing. Jiøím Blažkem, CSc., držitelem
autorizace dle zákona. Z oznámení vyplývá, že vliv zámìru na životní prostøedí bude
minimální a že pøi dodržení opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci
nepøíznivýchvlivù nemùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedía veøejnézdraví.
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný vliv na
evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti.
K pøedloženémuoznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízenívyjádøily následující subjekty
. hlavní mìsto Praha
(vyjádøeníè.j. MHMP 184502/2008 ze dne 26.3.2008)
. mìstská èást Praha 18
(vyjádøenízn. MC18-3691/2008/0KS-Hr ze dne 17.3.2008)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - sever
(vyjádøeníè.j. S.HK/537/20873/08 ze dne 3.3.2008)
. Èeská inspekce životního prostøedí- oblastní inspektorát Praha
(vyjádøenízn. ÈIŽP/41/IPP/0803781.001/08/PMP ze dne 4.3.2008)
. odbor ochrany prostøedíMagistrátu hl. m. Prahy
(vyjádøeníSZn. S-MHMP-085615/2008/1/00PNI ze dne 12.3.2008).
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 vyjádøeních jsou 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 uvádí, že navržený zámìr je
v souladu s platným ÚPn HMP a lze jej akceptovat.
Z akustického hlediska HMP 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 vytisknout i vrstvu s
objekty a komunikaèní
sítí. Vlastní pracovní grafické výstupy z programu Hluk+ nejsou pro
celkové hodnocení situace pøehledné.

Z hlediska ochrany ovzduší uvádí, že vzhledem k pøedpokladu,že na území Letòan lze
oèekávatzvýšený zájem o parkováníP+R, je nutno zajistit, aby parkovacímísta nesloužila
k tomuto úèelunávštìvníkùmz mimopražskýchoblastí.
Z hlediska mìstské zelenì HMP konstatuje, že souèástí oznámení není projekt sadových
úprav.
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Z hlediskaochranypøírodya krajiny bez pøipomínek
Z hlediska ochranyzemìdìlského pùdního fonduje zámìr v souladu s platným ÚPn HMP a
lze jej akceptovat.
Z geologickéhohlediska bez pøipomínek.HMP pouze uvádí, že v dalším stupni projektové
dokumentaceje tøeba provést podrobný inženýrsko-geologický
prùzkum a prùzkum
radonovéhoindexu lokality.
Z hlediska hospodaøení s odpady bez pøipomínek.

Z dopravního hlediska má HMP k pøedloženémuoznámení následující pøipomínky:
Vzhledem k tomu, že v oznámení nejsou uvedeny žádné konkrétní údaje o celkovém
dopravním zatížení komunikaèní sítì v širším spádovém území, HMP upozoròuje, že
v pøípadì potøeby tìchto dat je tøeba za úèelem hodnocení vlivù na životní prostøedí
vycházet z oficiálních hodnot, které poskytuje ÚRM.
Dále HMP postrádá alespoò orientaèní informace o rozsahu a režimu staveništní dopravy.
V oznámení není komentováno výhledové uspoøádání komunikaèní sítì dle platného ÚPn
HMP, jímž je pøedpokládáno založení nové komunikace u východního okraje øešené
lokality, která by mìla propojit ul. Beranových s Èakovicemi a zároveò nabídne dopravní
vazbu na pøipravované nové komunikaèní propojení mezi Letòany a Kbely. Je tøeba ovìøit,
jakým zpùsobem z hlediska automobilového zatížení tato skuteènost ovlivní navrhovanou
zástavbu, zejména ve východní èásti øešenélokality.
Z hlediska odkanalizování a vodních tokù bez pøipomínek
Z hlediska zásobování teplem, zemním plynem a elektrickou energií bez pøipomínek

Z hlediska nadøazenýchtelekomunikaèníchsítí HMP uvádí, že pøesdotèenoulokalitu vede
páteøníradioreléová trasa, kterou je nutno respektovat.
Mìstská èást Praha 18 nemá k pøedloženémuoznámení žádné pøipomínky
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy nemá k oznámení žádné pøipomínky.
Èeská

inspekce

životního

prostøedí

uplatnila

k pøedloženému

oznámení

následující

pøipomínky:
Z hlediska odpadového
hospodáøství pouze upozoròuje,
že v tabulce "Pøehled a
kategorizace odpadù vznikajících pøi stavebních pracích" nebyly uvedeny odpady, které
svým charakterem mohou odpovídat odpadu kat. È. 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené
pod èíslem 17 05 03.

Z hlediska ochrany vod požaduje, bude-Ii koneèným recipientem splaškových vod ÚÈOV,
zhodnotit vliv nárùstu odpadních vod na funkci ÚÈOV a z toho vyplývající následné ovlivnìní
povrchových vod.
Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy (OOP MHMP) uplatnil
k oznámení zámìru následující pøipomínky:
Z hlediska nakládání s odpady upozoròuje na neúplný seznam odpadù vznikajících pøi
výstavbì a na chybné oznaèení a zaøazení nìkterých druhù odpadù.
V dalším stupni projektové dokumentace požaduje OOP MHMP doplnit seznam odpadù
vznikajících v prùbìhu výstavby.
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Z hlediska ochranypøírodya krajiny OOP MHMP upozoròuje,že ze situace nelze s urèitostí
odvodit, zda jsou objekty A - E svou hranou umístìny pøímona hranici funkèníchploch (tj.
OB a ZMK), èi nikoliv. Je to však velmi pravdìpodobné a stavba tak negativnì ovlivòuje
prostorovépodmínkyv ploše, která má sloužit pro zeleò. Pøiumis•ovánístavby na hranici
funkèníchplochtedy nebylo, což je v rozporus ÚPn SÚ HMP, pøihlédnutok funkci n~vazující
funkèníplochy.
Oznámení postihuje všechny významné aspekty sledované z pohledu zákona è.114/1992
Sb., o ochranì pøírodya krajiny,v platnémznìní, a k jeho zpracovánínemáOOP MHMP
kromì výše uvedenéhopøipomínky.
Z hlediska ochrany vod OOP MHMP požadujepøedprojednánímzámìru v rámci územního
øízení ovìøit navržený zpùsob zasakování srážkových vod vypracováním

hydrogeologického

posudku a dále projednat se správcem a provozovatelemveøejnékanalizace podmínky
pøipojení objektu na veøejnou jednotnou kanalizaci.
Dále 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, 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.
Dále upozoròuje, že v dalším stupni projednávání projektové dokumentace navržená
pøeložka veøejného vodovodu, vybudování
nových veøejných vodovodù a veøejných
kanalizaèních stok podléhají pøedchozímu projednání ve vodoprávním øízení u pøíslušného
vodoprávního úøadu Mìstské èásti Praha 18.

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.

pøírody a krajiny, zeleò
Dle sdìlení oznamovatele byly bytové domy a navazující zeleò vèetnì sadových úprav
v ploše ZMK navrženy tak, aby stavba bytových objektù v žádném pøípadì nenarušovala
funkci území ZMK jako celku. Výsadba zelenì v této ploše bude provedena v dostateèné
vzdálenosti od bytových domù tak, aby byl plnì zachován požadovaný prostor pro rùst a
zdravý vývoj døevin. V prostoru plochy ZMK bude podél novì vybudované cyklostezky
vysázena alej stromù osázených s dostateèným balem do výkopu spoleènì se zavlažovacím
potrubím.
Orgán ochrany pøírody považuje uvedené doplòující informace za dostaèující a s navrženým
øešenímsouhlasí.
Ochrana

Odkana/izováni
Z bilance odtokového množství (viz str. 48 oznámení) vyplývá, že nárùst odpadních vod
spojený s realizací posuzovaného zámìru je v bilanci všech odpadních vod, které jsou
svedeny na ÚÈOV Praha, naprosto zanedbatelný a nebude mít vliv na funkènost ÚÈOV.
Doprava
Automobilová doprava v širším pojetí daného území bude v souladu s ÚPn HMP øešenatak,
že v místì napojení ul. Beranových s ul. Veselskou dojde k prodloužení ul. Veselské dále na
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východ smìrem na Kbely a Brandýs nad Labem. Po zøízení této komunikace se výraznì
omezí provoz v ul. Toužimská a dojde tak k celkovému zklidnìní provozu v dotèeném území.
Doprava bìhem výstavby bude probíhat po zpevnìných vnitrostaveništních komunikacích
(štìrková stabilizace nebo silnièní panely) a následnì po hrubé konstrukci nové komunikace
budované v rámci posuzované stavby. Tato komunikace bude navazovat na stávající
komunikaci - ul. Beranových. Trasy dopravy a umístìní výkopkù bìhem výstavby budou
urèeny v rámci projektu organizace výstavby, který bude souèástí dalšího stupnì projektové
dokumentace - projektu pro stavební povolení.

Závìr:
Zámìr

"Rezidence

Blankyt, Praha 18 - Letòany" naplòuje dikci bodu 10.6, kategorie

pøílohy è. 1 zákona è.
nìkterých souvisejících
znìní. Proto bylo dle
bylo zjištìní, zda zámìr
Na základì

II,

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

"Rezidence Blankyt, Praha 18 - 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 dotèených orgánù
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.

~.'

Ing.

_..0

státní

správy,

'i/l7
Jan W i n k I e r

øeditel odboru

n,

Pr
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