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HLAVNí MESTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MESTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTRED(

Váš dopis zn. SZn.
S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin

Vyrizujeninka
Bc. Unda/S911

Datum
30.10.2009

ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO RíZENí

podle § 7 zákona C.10012001Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene
nekterých souvisejících zákonu (zákon o posuzování vlivu na životní prostredí),

v platném znení (dále jen zákon)

Název: Soubor staveb TESLA,k. ú. Hloubetín, Praha 9

Zarazení zámeru dle zákona:
Bod 10.6,kategorie II,prílohaC.1

Umístení:
kraj:
obec:
Oznamovatel:
TESLA PROPERTIESa.s., IC:28212657, Podebradská 56/186,18066 Praha9

Hlavnímesto Praha
hlavní mesto Praha

mestská cást:
katastrální území:

Praha 9
Hloubetín

Charakter a kapacita zámeru:
Zámer zahrnuje území jižne od ulice Podebradská mezi ulicí U Elektryna západe a
obchodním domem Platforma na výchódní strane. Plocha zámeru má rozmery 440 m ve
smeru východ - západ a 140 - 160 m ve smeru sever - jih. Celková plocha dotcených
pozemkuje 67 492 mZ.Zastavená plocha predstavuje 22 588 mZ.
Zámerzahrnuje výstavbu17 domu, rozdelenýchdo skupinA- G.. domy A1 a A2 - 4 nadzemní podlaží. dumB- 3 nadzemní podlaží. domy C1 až C4 -12 nadzemních podlaží. domy Di a D2- 6 nadzemních podlaží. domy E1 až E6- 3 nadzemní podlaží

. dum F- 6 nadzemních podlaží. dum G -10 nadzemních podlaží
Pro bydleníje urceno cca 75 000 mZhrubých podlahovýchploch (768 služebních bytu),pro
ateliérya studia je navrženo cca 12 800 m2,pro administrativuje navrženo cca 24 500 mZ,
pro obchod 5 090 mZ.Vjednom objektubude umístena materská školka.
V podzemí budou vybudovánadve podlaží podzemních garáží s predpokládanou kapacitou
1 350 parkovacíchstání. Celkovebude v areálu umísteno cca 1 700 parkovacíchstání.

'-

Zjíšfovací rízení:
Pri zjištovacím rízení u zámeru ve smyslu § 4 odst. 1 písmob), c), d) a e) se zjištuje, zda
a vjakém rozsahu muže zámer vážne ovlivnitživotníprostredí a verejné zdraví a zda bude
posuzován podle zákona. Používají se pritom kritéria, která jsou stanovena v príloze c. 2
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k zákonu a která charakterizujína jedné strane vlastní zámer a príslušné zájmové území,
na druhé strane z toho vyplývajícívýznamné potenciální vlivyna verejné zdraví a životní
prostredí.. Pri urcování, zda zámer má významné vlivy, dále príslušný úrad prihlíží
k okolnosti, zda zámer svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u zámeru
príslušného druhu kategorie II v pr~oze C.1 k zákonu a dále k obdrženým vyjádrením
verejnosti,dotcených správníchúradu a dotcených územních samosprávných celku.

Oznámení zámeru (kveten2009) bylo zpracováno podle pr~ohyC.3 zákona Ing.Václavem
Píšou, CSc., držitelemautorizace dle zákona.

Podle príslušného orgánu ochrany prírodypredložený zámer nemuže mít významný vlivna
evropskyvýznamné lokalityani na ptací oblasti.

Kpredloženémuoznámení se v prubehuzjištovacího rízenívyjádrilynásledujícísubjekty:
. hlavnímesto Praha

(vyjádreníc.j. MHMP592519/2009ze dne 15. 07.2009),. mestská cást Praha 9
(vyjádrení c.j.. P09039492/2009 ze dne 13. 08. 2009),

. mestská cást Praha 14 .

(vyjádrení SZn. KS OÚR/130/09/L ze dne 01. 07.2009),. Hygienická stanice hlavního mesta Prahy
(vyjádrení c.j. S.HK/1861/23710/09ze dne 30.06.2009),. Ceská inspekce životního prostredí
(vyjádrení c.j. CIŽP/411IPP/0911223.001l09/PKJ ze dne 01.07.2009),

. odbor ochrany prostredí Magistrátu hlavního mesta Prahy
(vyjádrení SZn. S-MHMP-50004112009/1/00PNI ze dne 18.08.2009).

Podstata jednotlivýchvyjádreníje shrnuta v následujícímtextu.

Hlavnímesto Praha (HMP)má k predloženému oznámení následujícípripomínky.

Z hlediska urbanistickékoncepce a funkcníchsystému HMPkonstatuje, že oznámený zámer
. "není v souladu s platným ÚP, který v této lokalite požaduje funkcní využitíVN - služeb a

nerušící výroby,umožnujícíbydlenípouze formou služebních bytu. Nicménezámer ale plne
odpovídá koncepci nového územního plánu, navrhujícíhocelkovou transformaciVysocan na
atraktivní plnohodnotnou mestskou ctvrt vcetne obcanského vybavení a pracovních
pr~ežitostí,s mestskýmifunkcemipodél komunikacía s bydlenímve vazbe na zelen.
Z urbanistickéhohlediska(vsouladus konceptemnovéhoúzemníhoplánu)by HMPuvítalo
redukcikapacityzástavby tak, aby koeficientpodlažních ploch nepresáhl hodnotu KPP=1.6,
snížení výškovýchobjektu na max. 8 - 10 podlaží a rešení parteru mezi objekty s vetším
podílemnezpevnených ploch.

Z akustického hlediska HMP nemá zásadní pripomínky.

Zhlediskaochranyovzduší HMPuvádí,že je v predloženérozptylovéstudiikonstatováno,
že emise z vyvolané dopravní obsluhy nebudou mít za následek prekracování limitu pro
kvalitu ovzduší v oblasti obytné zástavby. Prumerné rocní koncentrace N02 a PMIOse
pohybujípod stanovenýmlimitem40 jJg.m-3.Také krátkodobé maximálníkoncentrace N02
nebudou dosahovat limitníchhodnot.
Ve studii nejsou uvedeny hodnotypro krátkodobé prekracování koncentrací PMIO,i když se
podle jiných zdroju predpokládá, že kjejich prekracování dochází na tomto území již
v soucasnosti. Studie vyhodnocuje tyto koncentrace pouze pro období výstavby. Vzhledem
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,
k tomu je nutno hodnoty pro maximálni denní koncentrace PM10v období provozu do
rozptylovéstudiedoplnit.
Vzhledem k predpokládanýmhodnotám maximálních denních koncentrací PM10je vhodné
doporucit co nejvetší rozšírení ochranné trípatrové zelene. Vobdobí výstavby je nutno
dodržovatvšechnaopatreníke sníženíprašnosti.

Z hlediska mestské zelene HMP uvádí, že zámer je situován do funkcní plochy VN bez
stanovené míry využití územÍ. V soucasné dobe není tento zámer v souladu s ÚP, navíc
zámer neuvažujes navrhovanouplochouparku pri východníhraniciúzemÍ.
Celková plocha dotcených pozemku má výmeru 67 492 m2. Rozsah zelene na rostlém
terénu má být 18 602 nf, celkem pak 24 209 m2.Koeficientzelene (KZ) je 0,35. Soucástí
oznámeníje dendrologickýpruzkum, který zachycuje 100 exempláru stromu. Inventarizací
bylo dále zachyceno 50 taxonu keru. V dendrologickémpruzkumuHMP postrádá vyznacení
drevin, kterébude nutnopri realizacizámeruodstranit.

Z hlediska ochrany pnrody a krajiny bez pripomínek.

Z hlediska ochrany zemedelského pudního fondu HMP konstatuje, že zámer neznamená
žádný negativnívliv.

Z geologického hlediska bez pripomínek.

Z hlediska hospodarení s odpady HMP uvádí, že predložený zámer nezasahuje do ploch
urcených v platném ÚP hlavního mesta Prahy pro sber, zpracování ci skládkování odpadu.
HMP upozornuje, že vareálu Tesly Hloubetín byla v minulosti lokalizována kontaminace
hominového prostredí, podzemních vod a stavebních konstrukcÍ. Dle dostupných podkladu
byla kontaminace sanována, avšak HMP doporucuje pred zahájením demolic stávajících
objektu provést pruzkum možné kontaminace stavebních konstrukcí a hominového prostredí
a prípadne navrhnout další sanacní opatrenÍ. Pri provádení demolic a výkopových prací HMP
doporucuje zajistit kontinuální monitoring možné kontaminace.

Z dopravního hlediska HMP uvádí, že.v oznámení (viz str. 10) je uvedeno, že navrhovaný
, 'Obytný soubor je v docházkové vzdálenosti stanice metra Hloubetín. K tomu HMP uvádí, že

východní okraj navrhovaného areálu je od stanice metra Hloubetín ve vzdálenosti cca 800 m,
západní cást areálu ve vzdálenosti více než 1 km. Areál proto není z tohoto pohledu
v docházkové vzdálenosti stanice m~tra, což potvrzuje i doložený vypocet dopravy v klidu,
kde podle vyhlášky C. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na
výstavbu v Praze se v daném prípade neuplatnuje redukcní koeficient vlivu docházkové
vzdálenostistanic metra. '. .
Navrhovaná zástavba vyvolá velký nárust nové automobilové dop'ravy v územÍ. Vzhledem
k tomu, že k realizaci navrhované zástavby dojde dríve, než bude dobudována dopravní
infrastruktura mesta dle ÚP hl. m. Prahy, bude treba návrh doplnit o kapacitní posouzení
provozne znacne zatížených križovatek Podebradská x Kbelská a Podebradská x Freyova x
K Žižkovu v dobe predpokládaného uvedení navrhovaného areálu do provozu.
V další fázi prípravy bude treba venovat pozornost šírkovému usporádání jižní cásti vozovky
prilehlého úseku ul. Podebradské tak, aby nedocházelo k jejímu nadmernému rozširování a
nedocházelo ke zbytecnému rozširování zpevnených ploch na úkor ulicní zelene. Pokud se
prokáže nezbytnost potreby odbocovacího pruhu u vjezdu do nových objektu z ul.
Podebradské, bude žádoucí jeho šírku navrhnout v parametrech odpovídajících pouze
nárokum osobních vozidel. Pripojovací pruh u výjezdu z podzemních parkovacích podlaží

, (garáží)na ul. PodebradskouHMPpovažujeza zbytecný,protoževyjíždejícívozidlamusí
dávat prednostvozidlum projíždejícímul. Podebradskoua chovat se primerene mestskému
provozu.
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V oznámeníje uvedeno, že dle odborného odhadu areál vyvolá celkem 5 356 cest denne,
z nichž budou prevážnoucást tvorit osobní automobily.Je treba doložit,jakým zpusobembyl
tentoúdaj (s presnostína jednotky)odvozen.
Na str. 26 oznámeníje uvedeno, že intenzity dopravy pred a po výstavbe souboru budova
rozpad zdrojové a cílové dopravy je uveden na výkresu c. 9. Výkresová cást oznámení
výkres C. 9 neobsahuje, výkresy 9.1 a 9.2 predstavují ortofoto a další fotografické zábery
predmetnélokality.Kartogramyzatíženíjsou soucástívýkresu 10.1- 10.3.
Pri jižní strane ul. Pode~dské je treba vytvont podmínky(pruh) pro cyklistickoudopravu.

. "

Z hlediska zásobování vodou, z hlediska zásobování teplem, zemním plynem a elektrickou
energii, z hlediska nadrazenýchte/ekomunikacnichsití, z hlediska odkanalizovánía vodních
toktI bez pnpomínek. - . """.. =

Mestská cást Praha 9 (MC9) nepožaduje pokracovat v posuzování zámeru dle zákona
C.100/2001 Sb., v platném znení, v dalším stupni projednávání však požaduje splnit
následujícípodmínky,kterépož:;ldujezahrnoutdo projektovéprípravy.

. Posoudit zámer z hlediska pravdepodobné kumulace vlivu s dalšími stavbami
pripravovanýmiv území k realizaci. Jedná se zejména o následující projekty, které
jsou již rozpracovány: »Polyfunkcníkomercní areál Harfa" a »Polyfunkcníareál U
Elektry",oba na západní strane území, »Obytnýsoubor Hloubetín(Nademlejnská)"na

. východní strane území a »Hloubetínský park" na jihovýchode. Realizace techto
zámeru bude znamenat výrazné zatížení oblasti z hlediska dopravy, hluku a dalších
vlivu, protoje s nimi treba pri príprayezámeru pocítat.

. Doplnit hlukovou studii - chybí napríklad zahrnutí vlivu výše uvedených
pripravovanýchprojektu'azahrnutíhlukového zatíženíz provozuletište Kbely. o.

. . DopraCova,ta konkretizovat protihlu~ová opatrení na objektech a n.a pozemcích
investorana základehlukové studie. o . ~ .

. Doložit casovou koordinaci realizace tohoto zámeru se zámerem modernizace
:ž~leinicní trati. na kterou jsou vázána protihluková opatrení. Upresnit návrh
protitllukovýchopatrení na základe zpresnujících'informací z prubehu Í'nodernizace
železnicní trate.

. Zpracovat podrobný pruzkum,a zajistit zdroje kontaminace v areálu, zajistit provedení
dekontaminace. Dosažené výsledky by mely splnovat metodický pokyn MŽP pro
obytnou zónu. .

.. Z hlediska dopravy požaduje predevším posoudit kapacitu místní komunikace I. trídy
Podebradská, na kterou se soubor napojuje, kde se napríklad již v soucasné dobe -
tvorí kolony vozidel v dusledku nedostacující propustnosti knžovatky Podebradská x
Kbelská x Prumyslová. Dále je nutné mimo jiné posoudit i kapacitu križovatky
Podebradská x U Elektry, která bude v rámci projektu upravena. Na základe výsledku
posouzení je treba zpracovat a predložit návrh rešení situace.

. Posoudit potrebné posílení dopravní obslužnosti a navrhnout úpravy MHD. V textu
uvádené umístení stanice metra Hloubetín v docházkové vzdálenosti je zavádející
(vzdálenost cca 1.2 km).

. Do projektu zahrnout rekonstrukci ulice U Elektry, na kterou bude areál také napojen.

. Do projektuzapracovatpripravovanourealizaci cyklostezkyv ulici Podebradská.

. V textu uvedený závorový systém pro regulaci parkování v garážích, jenž je
uvažován jako zpoplatnený,nesmí narušit bezpecnost a plynulost dopravy. Zároven
závorový systém nesmí ovlivnit dopravu v klidu, aby nedocházelo k odstavování
vozidel v prostoru místních komunikací. Množství volne prístupných parkovacích
stání v prostorumístníchkomunikacímusí splnovatplatné predpisy.

. Velikost povrchových i garážových stání, stejne jako rozmery areálových a
garážových komunikací, musí být navrženy pro vozidla podskupiny 02.
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. Kontejnerová stání na smesný komunální odpad musí být umístena v souladu

s platnou legislativou.
. Navrhované stromoradí v ulici Podebradská musí být realizovatelné, tzn., že

výsadbová místa musí být bez kolize s inženýrskými sítemi s optimální velikostí
rabátek.

. Navržené množství zelene je z hlediska velikosti bytového souboru velmi malé a park
je nevhodne navržen mezi bytové domy, kde bude výrazne omezena možnost použití
stromu s velkou korunou. Požaduje predložit variantní rešení.

. Použití stromu v kontejnerech je z hlediska následné údržby velmi problematické a
vhodné pouze pro dekorativní úcely. Požaduje proto minimalizaci použití takto
vysázených stromu ve prospech jiného rešení zelene.

. Konecné rešení zelene požaduje zpracovat ve spolupráci se zahradním architektem.

. Požaduje minimalizovat množství oplocených predzahrádek ve prospech verejne
prístupné zelene.

. Vzhledem k poctu bytu požaduje vybudovat v obytném souboru dostacující množství
verejne prístupných detských hrišt a sportovišt odpovídající velikosti a vybavit
verejne prístupná prostranství parkovým mobiliárem.

Mestská cást Praha 14 (MC14) konstatuje, že se seznámila s oznámením zjištovacího
rízení dle zákona C. 100/2001 Sb., v platném znení a požadujepodmínit transformaciúzemí
areálu Tesla Hloubetín zprovoznením plánovaných dopravních staveb ve východní oblasti
hlavního mesta, predevším provedením rekonstrukce Kbelské, aby nedošlo ke zvýšení
hladiny akustického tlaku v území a k znecištení ovzduší a tím k neprípustnému prekrocení
hygienických limitu u stávajicí nejbližší obytné zástavby, lj. v severozápadním kvadrantu
križovatky Podebradská x Kbelská.

Hygienická stanice hlavního mesta Prahy (HS HMP) uvádí, že zámer byl posuzován
z hledisek, které jsou chráneny orgánemochrany verejného zdraví dle zákona c. 258/2000
Sb., o ochraneverejnéhozdraví a o zmene nekterýchsouvisejícíchzákonu.
HS HMP uvádí, že obsáhle je zpracována problematika hluku, která vyhodnocuje vliv
dopravy na posuzovaný zámer, hluk ze stavební cinnosti a vliv zámeru na okoli. výpocty
pocítají napr. s protihlukovýmiclonami'podél železnicní trate, ochranou fasády objektu F. šmerující k ulici Podebradská, s bariérovým rešením, s vyloucením umístení bytových
prostor na hlucnou fasádu apod. Pro další stupne projektové dokumentace musí zpracovatel
brát v úvahu závery akustické studie a rešit bytové objekty a objekt MŠ s ohledem na
zdravotní rizika plynoucí z nadlimitních emisí hluku.

Ceská inspekce životního prostredí (CIŽP) uvádí ve svém vyjádrení následující
pripomínky. '.

~

Z hled;ska odpadového hospodárství CIŽP upozornuje, že je treba specifikovat "program
odberu vzorku" zemin pro provádení rozboru dle požadavku vyhlášky c. 294/2005 Sb. a
požadavku Narízení Evropského parlamentu c. 850/2004, pred jejich predáním
k odstranení/využiti. Poprípade by bylo vhodné provádení rozboru dle požadavku prílohy C.9
zákona o odpadech, pri jejichž splnení by se na nakládání s vyteženými zeminami
nevztahoval zákon o odpadech.

Z hled;ska ochrany ovzduší bez pripomínek.

Z hled;skaochrany vod CIŽPpožaduje, aby pred zahájením prípravy stavební dokumentace
polyfunkcního souboru byl proveden podrobný pruzkum lokality, který vymezí ohniska
znecištení chlorovanými uhlovodíky, težkými kovy a ropnými látkami saturované a
nesaturovanézóny. Soucástízprávy o dopruzkumu musí být posouzení rizikovosti zjištené
kontaminace, návrh opatrení smerující k eliminaci znecištení (sanacní zásah) a návrh
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cílovýchlimitupro ukoncení sanacního zásahu. Cílovélimitymusí být navrženy ve vazbe na
nový zpusob využitízájmového území (obytná zástavba, materská školka, atd.). Zprávu o
~opruzkumuCIŽPpožaduje predlo~i~ke stanovisku.
CIZP požaduje, aby stanovisko CIZP 01 Praha ke zpráve o dopruzkumu bylo soucástí
žádosti o odstranení stavby neutralizacní stanice a žádosti o stavební povolení
polyfunkcníhosouboru. CIŽP upozornujena nutnost provádet rozboryvypouštenýchvod ze
stavebních jam do kanalizace se zamerením i na chlorované uhlovodíky,uhlovodíkyC10-
C40 a težké kovy. Zbytkové hodnoty znecištení vypouštených vod do kanalizace pro
verejnoupotrebu musí býtv souladu s limityplatného kanalizacníhoradu hl. m. Prahy.

Z hlediska ochrany pnrody CIŽP uvádí, že z textu na strane 29 vyplývá,že deštová voda
bude odvádena pomocí deštové kanalizace. Vzhledem k navrhovanýmplochám zelene by
bylolepší alespon cástecné zasakování na míste.

CIŽPuvádí, že k predloženému oznámení má zásadní pripomínkyze strany ochrany vod a
oddelení odpadového hospodárství a upozornení ze strany ochrany prírody. Inspekce
požaduje další posuzovánívlivuzámeru na ŽP podle zákona C.100/2001Sb.

Odbor ochrany prostredí Magistrátu hlavního mesta Prahy (OOP MHMP)jako dotcený
správní úrad má kzámeru následujícípripomínky:

Z hlediska ochrany zemedelského pudniho fondu, z hlediska lesu a lesniho hospodárství bez
pripomínek.

Z hlediska nakládání s odpady se uvádí, že se v areálu pravdepodobne nachází zemina
kontaminovanáchlorovanýmiuhlovodíky.Odstranení této zeminy je treba provést v souladu
s právnímipredpisy prostrednictvímprávnické osoby. Není požadováno další pokracování
v procesu EIA.

Z hlediska ochranyovzduší se konstatuje,že zámer je z hlediska kvalityovzduší situován do
lokality imisne stredne zatížené, charakterizované dle modelových výpoctu ATEM
(aktualizace2008) prumernýmirocnímikoncentracemi N02, pohybujícímise v rozmezí 26 -
30 tJg/m3. .
Vliv výstavby i provozu navrhovaného souboru staveb byl v predloženém oznámení
posouzen na základe modelových výpoctu rozptylové studie (modelové výpocty byly
provádeny ve výhledu k roku 2015 - pro výpocet imisní situace byla použita vstupní data
z poslední aktualizace studie Modelovéhodnocení kvalityovzduší na území hl. mesta Prahy,
v rámci rešeného území pak bylaaktualizovánasestava liniovýchzdroju- tj. do sestavy byly
zapracovány ocekávané intenzitydopravy ve výhledu k roku 2015). Ze záveru rozptylové
studie vyplývá, že zprovoznení zámeru povede k mírnému nárílstu imisních koncentrací v
jeho okolí(v prípade prumernýchrocníchkoncentrací se jedná o nárust nejvýše o 0,22 tJg/m3
- pouze vyvolaná doprava) a nepovede k prekracování imisních limituv okolí zámeru.
Ve studiibylhodnocen také vlivstavebních prací na zmeny imisníchhodnot u okolníobytné
zástavby (prívýpoctech byla uvažována situace, kdy budou použityvšechny stavební stroje,
jejichž nasazení je predpokládáno v prubehu dané etapy prací, za suchého dne).
Modelovými výpocty byly stanoveny príspevky k denním koncentracím PMIO(vcetne
sekundární prašnosti) a max. hod. koncentracím N02, které v prípade denních koncentrací
PMIOmajícinitnejvýše 1,1 tJg/m3a v prípade max. hod. koncentrací N02 15 tJg/m3.
Po prostudování predloženého oznámení orgán ochrany ovzduší konstatuje, že bylo
vypracováno v dostatecné kvalitea podrobnosti. Stavba nevyžaduje komplexní posouzení
v dalších fázích procesu EIA. Zámer o navržených parametrech je z hlediska ochrany
ovzduší v dané lokaliteprijatelný.
Opatrení k minimalizacinegativníchvlivurealizace stavby na ovzduší v okolíorgán ochrany
ovzduší stanoví v rámcistanovisek k následujícímfázím prípravystavby.

,-
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, Z hlediska ochrany prírody a krajiny se uvádí, že v území je zachována stávající dominanta
objektu Tesla o 10 nadzemních podlažích, která bude nastavena o dve nadzemní podlaží.
Celý prostor zámeru je doplnen navrhovaným parkem. Celková plocha rešeného území je
67.492 m2, plocha zastavená objekty 22.588 m2. Dle územního plánu sídelního útvaru
hlavního mesta Prahy (ÚPn SÚ) je zámerem dotceno území náležící do plochy VN /služeb a
nerušící výroby/ -. bez regulativu a cástecne do plochy PP /parky a parkove upravené
plochy/, která je v návrhu výhledu funkcního využití rovnež jako plocha VN.
Jedná se o lokalitu, která je v soucasné dobe zastavena objekty areálu Tesla, velká cást
povrchu je tvorena zpevneným asfaltovým povrchem, doplneným nekolika drevinami.
Oznámení obsahuje dendrologický pruzkum, zpracovaný Ing. Samuelem Burianem, Ružová
388,25243 Pruhonice, v breznu 2009 (viz príloha c. 4). Pro sadovnické ocenení drevin bylo
použíto kritérií podle Machovce. Na ploše bylo vyhodnoceno 100 stromu a 50 ks kerových
struktur. Z pruzkumu vyplývá, že výsadby jsou relativne pestré s vysokým podílem
introdukovaných drevin, velká cást stromu je znicena nevhodným rezem (viz
fotodokumentace, která je soucástí dendrologického pruzkumu). Zámer uvažuje všechny
vyhodnocené dreviny odstranit (100 ks stromu. 50 ks kerových struktur) a v rámci nových
výsadeb uvažuje k výsadbe celkem 324 stromu. z toho 171 stromu ve zpevnených plochách
a 153 stromu na rostlém terénu. Stromy jsou podle predloženého oznámení uvažovány
predevším s ohledem na tolerantnost vuci stanovištním podmínkám.
OOP upozornuje, že kácení drevin muže být provedeno pouze na základe povolení
príslušného orgánu ochrany prírody mestské cásti Praha 9. Dále se upozornuje ohledne
nových výsadeb na vhodnost umístení drev,in do parkovište prilehlého ze západní strany
k objektu F. Výsadba nových drevin musí vycházet ze situace inženýrských sítí tak. aby byly
dreviny funkcní (zejména se jedná o dreviny ve zpevnených plochách).
Biotop lokality je velmi silne antropicky ovlivnený s velmi nízkou ekologickou hodnotou.
Oznámení vylucuje prítomnost zvlášte chránených druhu rostlin a živocichu (oznámení str.
48 - 50, 71 - 72) na základe orientacního pruzkumu lokality.
Oznámení obsahuje kapitolu, která se dostatecne zabývá vlivem stavby na krajinu a krajinný
ráz (str. 61-62, 73), je doložena vizualizace stavby i zákres stavby do letecké fotografie
stávajícího stavu.
OOP MHMP konstatuje, že oznámení, v predložené podobe postihuje dostatecne všechny

, ",významné aspekty sledované z pohledu zákona c.114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny,
v platném znení.

("

Z hlediska myslivosti bez pripomínek.

Z hlediska ochrany vod se konstatuje. že pripojení jednotlivých objektu na verejný vodovod je
navrženo ve dvou variantách: zokruhováním' verejných vodovQdu vokolních ulicích a
prevedením verejného vodovodního radu z chodníku ulice Podebradská pres stred areálu.
Splaškové odpadní vody budou odvedeny kanalizacními prípojkami, které budou napojeny
na nove navrženou verejnou splaškovou kanalizaci DN 500. napojenou na stávající verejnou
splaškovou kanalizacní stoku v ulici Podebradská. Cást areálu bude napojena na jednotný
kanalizacní rad DN 300 vedený v ulici U Elektry.
Likvidace srážkových vod ze zpevnených ploch je navržena k odvedení deštovou kanalizací
do jednotné kanalizace. Podle výpoctu bilance srážkových vod dojde po realizaci zámeru ke
snížení množství odtékající vody v porovnání se soucasným stavem.
V jihozápadní cásti navrženého zámeru je zjištena stará ekologická zátež. a proto je
navrženo provedení podrobného hydrogeologického pruzkumu podloží, na základe kterého
bude v dalších fázích projektové prípravy proveden návrh postupu zemních prací s ohledem
na prípadné cerpání vody ze stavební jámy a nakládání s kontaminovaným materiálem.
OOP MHMP požaduje návrh likvidace srážkových vod z areálu provést na základe výsledku
podrobného hydrogeologického pruzkumu lokality a soucasne s ohledem na výskyt staré
ekologické záteže. V prípade zjištení nevhodných podmínek pro zasakování uprednostnuje
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provedení návrhu odvedení prebytecných srážkových vod do vodního toku pred odvedením
do kanalizace, z duvodu nezatížení kanalizacního systému vodami, které z pohledu
cistírenského jsou vodami balastními. Návrh odvedení splaškových odpadních vod je nutné
projednat se správcem a provozovatelem verejné kanalizace a možnost odvedení
srážkových vod do vodního toku je nutné projednat s jeho správcem.
Upozornuje se, že v prípade potreby dodávky pitné vody a vypouštení odpadních vod do
stokové síte v prubehu realizace stavby musí být uzavrena s PVK, a.s. Smlouva o dodávce
vody a odvádení odpadn\ch vod.
Požaduje se, aby byla zpracována analýza rizik kontaminovaného území a stanovena
nápravná opatrení s ohledem na predpokládaný zpusob funkcního využití kontaminované
lokality (napr. i v souvislosti s navrhovaným zasakováním srážkových vod).
V rámci provádení a uŽívání stavby navrženého zámeru bude zacházeno se~závadnýn1i
látkami. Uživatel závadných látek má povinnost podle ust. § 39 zákona c.254/2001 Sb., o
vodách, vypracovat plán opatrení pro prípady havárie (havarijní plán), v rámci kterého budou
konkretizovány prostory s výskytem závadných látek. Havarijní plán uživatel závadných látek
vypracuje podle vyhlášky C.450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, zpusobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodnování
a odstranování jejich škodlivých následku, a zašle ke schválení zdejšímu vodoprávnímu
úradu OOP MHMP.

. Z hlediska zájmu chránených zákonem o vodách není požadováno' dále pokracovat

. v procesuEIA. . .

Príslušný úrad na podklade oznámení, vyj~drení k nemu obdržených, doplnujících informací
ód oznamovatele zámeru a podle hledisek a merítek uvedených v.príloze C.2 k zákonu došel
k následuiícím záverum, pficeniž je venována pozornost pouze tem pripomínkám, ktere se
dotýkajíhodririceni vlivu na životní prostredí a' verejné zdraví nebo které mohqu zpochybnit
závery oznámení. Ve vyjádreních jsou vša"k další pripomínky; které nejsou predmetem
posuzování vlivu na životní prostredí a které lze povážovat za požadavky ci doporucení

, pro ná$l~dná správní rízení o po,,:olen!zámeru. . .

Zámera ieho umístení

ZámeremJevýstavbaobytnéhosouboru,která zahrnuje 17 domu. Pro bydleníje urceno cca
75 000 m2 hrubých podlahových ploch (768 služebních bytu), pro ateliéry a studia je
navrženo cca 12 800 m2, pro administrativu je navrženo cca 24 500 m2, pro obchod
5090 m2. .
V podzemí budou vybudovánadve podlaží podzemníchgaráží s predpokládanoukapacitou
1 350 parkovacíchstání, celkem bude v areálu umístenocca 1 700 parkovacíchstání.
Zámer zahrnuje území jižne od ulice Podebradská mezi ulicí U Elektry na západe a
obchodnímdomem Platformana východnístrane. '.

Podle príslušného stavebního úfadu je zámer v souladu s ÚPn (viz vyjádrení odboru
výstavby a územního rozvoje Uradu mestské cásti Praha 9 c.j. OVURlKKl3110/P09
027457/2009 ze dne 04.06.2009).

K urbanistickému hledisku, regulativum ÚPn, požadavkum na koordinaci staveb v území
a dopravní rešení príslušný úrad konstatuje, že posouzení souladu s vydanou územne
plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, koordinace zmen v území,
výstavby a jiných cinností ovlivnujících rozvoj území, posouzení souladu s požadavky
na verejnou dopravu, technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních predpisu
je predmetemrízení podlestavebníhozákona,které provádí stavební úrad.
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VIiw na ovzduší a klima

Pro potreby oznámení zámeru je predloženo modelové hodnocení kvality ovzduší (kveten
2009). Které zpracoval ATEM - Ateliér ekologických modelu, s.r.o. Ve studii byl hodnocen
vliv stavebních prací na zmeny imisních hodnot okolní obytné zástavby. Pri výpoctech byla
uvažována situace, kdy budou soucasne použity všechny stroje nasazené v prubehu etapy
zemních prací za podmínek suchého dne. V tomto prípade lze u okolní zástavby ocekávat
nejvyšší nárust denních koncentracísuspendovanýchcástic PM1Q ve výši do 1,1 ~g.m-3,u
maximálních hodinových koncentrací N02ve výši maximálne 15 ~g.m-3.
Dále studie posuzovala vliv provozu zámeru na danou lokalitu. Z hlediska celkové úrovne
imisní záteže lze hodnocenou lokalitu v roce 2015 charakterizovat v rámci Prahy jako
stredne zatíženou. Nebudou zde prekroceny imisní limity žádné ze sledovaných látek. Pri
vyhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší byly uvažovány intenzity dopravy k roku 2015
zpracované ÚRM. V techto intenzitách je zohlednen i rozvoj území podle návrhu územního
plánu, tzn. že všechny rozvojové projekty jsou zahrnuty ve forme kapacit funkcních ploch
územního plánu jako zdroje a cíle dopravy. Modelové hodnocení kvality ovzduší je
provedeno se zahrnutím dalších plánovaných zámeru v jejich obecné forme.
Vlivem zprovoznení zámeru dojde v jeho okolí k mírnému nárustu imisních hodnot. V prípade
prumemých rocních koncentrací oxidu dusicitého je ocekáván nárust nejvýše o 0,22 ~.m-3
(tj. 0,55 % imisního limitu), u benzenu o 0,05 ~g.m-3 (1 % limitu) a u suspendovaných cástic
frakce PM1Q0,50 ~g.m-3(1,25 % limitu).V prípade maximálníchhodinovýchkoncentracíbyl
vypocten v prípade nejméne príznivých podmínek nárust do 1,7 ~g.m-3(0,85 % limitu)
Vlivem provozu zámeru nebylo vypocteno prekrocení imisního limitu v žádné cásti rešeného
území.
Správní orgán ochrany ovzduší považuje predložené oznámení za dostatecné.
Vlivy na ovzduší považuje príslušný úrad za prijatelné.

Vliw na hlukovousituaci

Soucástí oznámení jsou dve akustické studie. Akustická studie - hluk z provozu objektu
(duben 2009, EKOLAgroup, s.r.o.) a Akustickástudie - hluk ze stavební cinnosti (duben
2009, EKOLA group, s.r.o.). výpocet akustické situace byl proveden ve výpoctovém
'ProgramuCadna/Averze3.7.
Zájmovéúzemí je v soucasnédobe silne hlukove zatíženo. Hlavním zdrojem hluku je
automobilová doprava na ulicích, Podebradská, Kbelská a Prumyslová. V blízkosti
plánovanéhozámerubyla vypoctenahladinaakustickéhotlaku na úrovni 54 -71 dB.
Pri vyhodnocení hlukovézáteže byly uvažoványintenzity dopravy k roku 2015 zpracované
ÚRM. V techto intenzitáchje zohledneni rozvoj území podle návrhu územníhoplánu, tzn. že
všechny rozvojovéprojektyjsou zahrnutyve forme kapacit funkcní~hploch územního plánu
jako zdroje a cíle dopravy. Modelovéhodnoceníhlukovézáteže je provedenose zahrnutím
dalšíchplánovanýchzámeruv jejich obecnéforme
Lze ocekávat, že limitní hodnoty v území budou v roce 2015, kdy se prepokládádokoncení
výstavby, prekrocenyjiž ve stavu bez výstavby zámeru. V nocní dobe odpovídá rozložení
hlukovézáteže denní dobe, kdy se v území pohybují hladiny akustickéhotlaku na úrovni 52
- 67 dB.
V dobe výstavby, která má probíhat v 5 etapách, budou na akustickou situaci pusobit
stavební stroje, pricemžmaximálnídoporucenýpocet stavebníchstroju pro jednotlivé etapy
je 16 v denní dobe od 7 do 21 hodin a maximálnídoporucený pocet stavebníchstroju pro
soucinnost stavebníchetap je 32, a nákladní doprava odvážející a privážejícímateriál. Pro
splnení hlukových limitu je maximální doporucená intenzita nákladní dopravy vyvolaná
výstavbou 12 NA/hod (nákladníchautomobiluza hodinu) obousmerne pro jednu etapu, pro
soucinnost etap je maximální denní intenzita 24 NA/hod. Vypoctené ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A ze stavební cinnosti splnují hygienický limit pro venkovní chránený
prostora venkovníchránenýprostorubytovnyseverne od Podebradské.
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Nejvícezasažené budovyzámeru hlukem z výstavby pri 3. a 4. etape budou bytové domy
C1 - C4, a to predevším z duvodu jejich výšky a blízkosti stavenište v dalších etapách
výstavby. V prípade, že by byly tyto objekty v dobe realizace 3. až 5. etapy v provozu, je
treba v dalších stupních projektovéprípravy u techto objektu podrobneji posoudit vliv hluku
z výstavbya prípadnenavrhnoutprotihlukováopatrení.

Akustickástudie - hluk z provozuobjektu podrobne hodnotívliv automobilové~tramvajovéa
železnicní dopravy a stacionámích zdroju umístených vareálu. Zároven je navržena rada
protihlukových opatrení, mj. vybudování 4 protihlukových clon u železnicní trati a úplné
uzavrenído cástecnéhonadzemníhotunelu u vjezdudo garáží z ulice U Elektry.
Provozemareálu narostehlukovázátež u objektuubytovnyo 0,7 dB v denní dobe a o 0,4 dB
v nocní dobe. Ostatní stávající objekty nejsou chráneny a v denní dobe nedojde vlivem
zámeruk prekrocenílimitu 70/60 dB. V nocní dobe je limit prekrocenjiž v soucasnosti.
V areáluTESLA budehygienickýlimit presaženna severníchfasádáchobjektu C3, C4 a D1.
V dalších fázích projektové prípravy musí být navrženo dispozicní rešení objektu tak, aby
byly splnenyhygienickélimity. U ostatníchobjektuje hygienickýlimit pro hluk z automobilové
a tramvajovédopravysplnenv denní i nocnídobe.
U stacionámíchzdroju jsou navrženaopatrení, díky kterým bude možno splnit limity hluku
v denní i nocní dobe. .

Príslušný úrad považuje vlivy na hluk pri dodržení podmínek z akustické studie za
akceptovatelné. Neprekrocení hygienických limitu hluku musí být overeno dle požadavku
orgánuochranyverejnéhozdraví v dalších stupních prípravyprojektu.

~

Vliw na faunu. flóru. ekosvstémv a kraiinu

Dotcené území je v soucasné dobe ovlivneno lidskou cinností. Jedná se o areál TESLA, kde
je velká cást povrchu tvorena zpevneným asfaltovým povrchem.
Zámer významne negativne neovlivní zvlášte chránená území, prírodní parky, územní
systém ekologické stability ani evropsky významné lokality ci ptací oblasti.

Faunaje výrazneovlivnenalidskoucinností. Pri orientacnímpruzkumu lokalitynebyl zastižen
žádný zvlášte chránený živocišný ttruh dle vyhlášky C. 395/1992 Sb. Celkove lze lokalitu
charakterizovatjako antropicky silne ovlivnený biotop s nízkou druhovou diverzitou a nízkou
populacní hustotou malého poctu synantropních druhu, které zde nacházejí vhodné
podmínkypro trvalou existenci.

Soucástí oznámeníje dendrologickýpruzkum (Ing. Samuel Burian, brezen 2009). Na ploše
zámeru bylo vyhodnoceno 100 stromu a 50 ks keru. Z pruzkumu vyplývá, že výsadby jsou
relativne pestré s vysokým podílem introdukovanýchdrevin, velká cást stromu je znicena
nevhodnýmrezem.Všechnyvyhodnocenédrevinyjsou navrženyk odstranení.

Zámer zasahuje funkcní plochu územního plánu VN, na níž není stanoven kód míry využití
území. Koeficient zelene (KZ) byl stanoven na 0,35. Tato hodnota je odvozena od
voznámení predpokládaného vymezení ploch zámeru jako SV. Predpokládá se využití
odpovídající kódu míry využití území H (KPP 1,86) s prumernou podlažností 6. Minimální
plocha zelene pro výše stanovený koeficient zelene KZ=0,35 ciní 23 622 m2. Celkem je
navrženo 24 209 m2 zelene. KZ je tedy splnen. V rámci nových výsadeb se uvažuje
s výsadbou 324 stromu, z cehož 171 stromu bude ve zpevnených plochách a 153 stromu
na rostlém terénu. Dále se pocítá s vysázením 25 stromu narostlém terénu ve zpevnených
plochách s malou korunou podél Podebradské ulice. Pres výše uvedené príslušný úrad
upozornuje na požadavky MC9 týkající se navrhovaného rešení zelene, a to zejména
požadavkytýkajícíse jejího množstvía zpusobu výsadby.
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Požadavek na kácení drevin, projekt vegetacních úprava míra kompenzace za likvidovanou
zelen budou predmetem posouzení príslušným orgánem ochrany prírody v rámci následných
správních rízení.

Oznámení se zabývá vlivem stavby na krajinu a krajinný ráz, jsou doloženy vizualizace a
zákresy stavby do letecké fotografie stávajícího stavu.
Orgán ochran prírody považuje predložené oznámení za dostatecné.
Z hlediska ochrany prírody a krajiny je zámer akceptovateIný .

Vlivv na pudu, hominové prostredí a prírodní zdroie

Stavbou nebude dotcen zemedelský pudní fond ani pozemky urcené k plnení funkcí lesa.
Témer 40 % povrchu tvorí zastavené plochy, dalších 50 % pak tvorí manipulacní plochy.
Zelen zabírá cca 0,5 % plochy, roste na nezemedelské pude.
Príslušný úrad považuje vlivy na pudu, hominové prostredí a prírodní zdroje za
akceptovatelný.

Vlivv na povrchové a podzemní vody

Splaškové odpadní vody budou odvedeny kanalizacními prípojkami, které budou napojeny
na nove navrženou verejnou splaškovou kanalizaci ON 500, napojenou na stávající verejnou
splaškovou kanalizacní stoku v ulici Podebradská. Cást areálu bude napojena na jednotný
kanalizacní rad ON 300 vedený v ulici U Elektry.

Príslušnému úradu byly doloženy doplnující informace týkající se množství srážkových vod
odtékajících z území, vsaku deštových vod a zpusobu jejich odvodu. Likvidace srážkových
vod ze zpevnených ploch je navržena k odvedení deštovou kanalizací do jednotné
kanalizace. Umelé zasakovací objekty nejsou navrženy, avšak v porovnání se stávající
situací dojde vlivem vetších ploch zelene a nezpevnených ploch k zvýšení celkového
množství vsakovaných vod v území. Dle orientacního odhadu se v soucasné dobe na ploše
areálu vsakuje cca 10 000 m3/rok, po dokoncení výstavby areálu toto množství stoupne na
cca 15500 m3/rok.

.
. .. Príslušný vodoprávní úrad požaduje návrh likvidace srážkových vod z areálu provést na

základe podrobného hydrogeologického pruzkumu lokality a soucasne s ohledem na výskyt
staré ekologické záteže. V prípade zjištení nevhodných podmínek pro zasakování
uprednostnuje provedení návrhu odvedení prebytecných vod do vodního toku pred
odvedením do kanalizace.

Stará ekologická zátež, zejména kontaminace podloží chlorovanými uhlovodíky, byla zjištena
pri dlouhodobe probíhajícím monitorování podzemních vod. Zj.eho výsledku vyplývá, že
nejvyšší kontaminace byla zjištena v jihozápadní cásti areálu, kde byla v minulosti umístena
galvanovna a neutralizacní stanice. Koncentrace znecištení ve vodách se pohybuje
v posledních letech na stálé úrovni 1 000 !-lg/I. Dle doplnujících informací, které obdržel
príslušný úrad, bude v rámci prípravy stavby proveden pruzkum podloží v takové
podrobnosti, aby byl urcen plošný rozsah a hloubka kontaminace chlorovanými uhlovodíky.
Rozsah, zpusob provedení a casový plán pruzkumu bude upresnen v rámci stavebního
povolení. Pri hloubení stavební jámy pak bude postupováno v souladu s výsledky pruzkumu.
Zemina, která je v soucasnosti kontaminována, bude vytežena oddelene a bude s ní
nakládáno jako s nebezpecným odpadem. Pri hloubení jámy bude odtežena všechna
zemina, u níž bude pruzkumem prokázán obsah chlorovaných uhlovodíku nad limit
stanovený v príloze C. 9 zákona C. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znení pro zeminu
urcenou do zásypu tj. 50 !-lg/kg sušiny.
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Príslušný úrad konstatuje, že vlivy na povrchové a podzemní vody jsou akceptovatelné s tím,
že odvodnenína základe podrobnéhohydrogeologickéhopruzkumu bude detailne dorešeno
v dalších stupníchprípravyprojektu.

Vliw na obvvatelstvo

Za predpokladu dodržení opatrení pro prevenci, vyloucení, snížení a kompenzaci
nepríznivýchvlivu navriených v oznámení (jak pro fázi výstavby, tak pro fázi provozu) jsou
vlivy na obyvatelstvoakceptovatelné.

Vliv na dopravní situaci-"

Dle výpoctu dopravyv klidu dle vyhláškyc. 26/1999 Sb. HMP mus.í být vybudováno pro daný
areál1 629 parkovacích stání. V soucasné fázi projektové prípravy se pocítá s vybudováním
1 700 stání, která pokryjí potrebu areálu a cástecne nedostatek parkovacích stání pro okolní
areály v souvislosti se zrušením stávajících parkovacích stání v dusledku výstavby obytného
souboru.
Dopravne bude areál rozdelen na samostatné celky, vareálu budou vytvoreny napojovací
body predevším na obslužné komunikace procházející po východní a západní hranici areálu.
Pomo.cí techto komunikací bude doprava odvedena na hlavní ulici v zájmovém území, tj. ulici
Podebradskou. Budou provedeny rekonstrukce križovatek tj Elektry x Podebradská a
Podebradská x U Tesly, soucasne je navržen výjezd umožnující pouze pravá .odbocení ve
strední cá~ti areálu, kde je umístena nejvetší /3reálová garáž. Na základe poctu parkovacích
stání a obrátkovosti prirazené jednotlivým typum využití parkovacích stání byla odvozena
vyvol~ná doprava areálem na 5356 cest denne (2678 príjezdu, 2678 odjezdu). Z tohoto
poctu tvorí vetšinu osobní ~utomobily. Zásobování budou zajištovat pre"devším lehké
nákladní automobily dodávkového typu. Odhadnuto je cca 130'-cest za den (65 príjezdu, 65
odjezdu). Ve výhledovém stavu pro rok 2015 nejsou predpokládány významné zmeny

, v doprav,e vyvolan~ areálem. Squcástí oznámení jsou int~nzity dopravy pred a.po výstavbe
areálu a rozpad zdrojOvé a cílové dopravy. Tytopcidklady byly zpracovány Útvarem rozvoje
hlavního mesta Prahy. V další fázi projektové prípravy bude zpracováno kapacitní posouzení
križovatek Podebradská x Kbelská a Pot;lebradská x ~reyovax K Žižkovu.

~ Z výše uvedeného vyplývá, že vliv posuzovaného zámeru na dopravní situaci je
akceptovatelný

Shrnutí

Podle príslušného úradu byly v prubehu zjištovacího rízení identifikovány potenciálne
významné vlivy zámeru, které byly zváženy ve vztahu k charakteru''"Zámerua jeho umístení
s ohledem na jejich rozsah, velikost a složitost, pravdepodobnost, dobu trvání, frekvenci
a vratnost. Pri aplikaci opatrení k prevenci, vyloucení, snížení a kompenzaci nepríznivých
vlivu, která jsou uvedena v oznámení a která vyplývají z provedeného zjištovacího rízení,
nebude mít posuzovanýzámer negativnívliv na životní prostredía verejnézdraví.
V prubehu zjištovacího rízení byly uplatneny pripomínky, které nezakládají duvod k tomu,
aby bylo nutné pristoupit ke zpracování dokumentace ve smyslu § 8 zákona. Vznesené
pripomínky jsou rešitelné v návazných správních rízeních a mely by být posouzeny
príslušnými dotcenými správními úrady. Z tohoto duvodu predává príslušný úrad s tímto
záveremzjištovacího rízení kopie vyjádreníoznamovatelizámeru.
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Záver:
Zámer "Soubor staveb TESLA, k. ú. Hloubetín,Praha 9" naplnuje dikci bodu 10.6, kategorie
II, prílohy C.1 zákona C. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene
nekterých souvisejících zákonu (zákon o posuzování vlivu na životní prostredí), v platném
znení. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjištovací rízení, jehož cílem
bylo zjištení, zda zámer bude posuzovánpodlecitovanéhozákona.

Na základeprovedenéhozjištovacího rízenídospel príslušnýúrad k záveru,že zámer

"Soubor staveb TESLA,k. ú. Hloubetín, Praha 9"

nebude posuzován

podle citovaného zákona. Pritom je nezbytné dodržet opatrení k prevenci, vyloucení, snížení,
poprípade kompenzaci nepríznivých vlivu navržených v oznámení (ATEM - Ateliér
ekologických modelu, s.r.o., kveten 2009) a zohlednit vyjádrení k oznámení zámeru.

Za podstatné považuje príslušný úrad splnit následující podmínky:

. Zpracovat podrobný pruzkum podloží tak, aby byl urcen plošný rozsah a hloubka
kontaminace chlorovanými uhlovodíky a navrhnout opatrení vedoucí k eliminaci
znecištení.

. Zpracovat kapacitní posouzení križovatek Podebradská x Kbelská a Podebradská x
Freyovax K Zižkovu. ~

. Zpracovat podrobný hydrogeologický pruzkum a na jeho základe vypracovat návrh
likvidace srážkových vod.

. Zpracovat sadové úpravy v soucinnosti s mestskou cástí Praha 9.

Záver zjištovacího rízení nenahrazuje vyjádrení dotcených orgánu státní správy,
ani príslušná povolení podle zvláštních predpisu.

rlvi~. Jan W i n k
reditel odboru

Magistrát - HL Prahy
odbor ochrany prostredí
Mariánské nám. 2
Praha 1 '.
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