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ZÁVÌR ZJIŠ•OVACíHO ØíZENí

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

v platném znìní (dále jen zákon)

Zámìr: Obchodní centrum Southgate, pøi ul. Komoøanská a Generála
Šišky, Praha 12, k. ú. Modøany

Zaøazení zámìru dle zákona: § 4 odst. 1 písmene d)

Oznamovatel: PROREAL s.r.o.
K Dolùm 901
143 00 Praha 4 - Modøany

Charakter a kapacita zámìru: Pøedmìtem pøedloženého zámìru je výstavba
šestipodlažního objektu obchodního centra. Objekt má 1 podzemní podlaží (PP) a 5
nadzemních podlaží (NP) a bude obsahovat obchodní (300,5 m2) a výstavní plochy
(3 318 m2). Pro øešení dopravy v klidu je navrženo 58 parkovacích stání (PS).
Z tohoto poètu má být 27 PS situováno v 1. NP stávajícího objektu hromadných
garáží, 27 PS je navrženo do 1. PP novostavby obchodního centra a zbývající 4 PS
mají být umístìna na terénu na vlastním pozemku investora. Zastavìná plocha èiní
1 477 m2.

Umístìní: kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 12
Modøany

Prùbìh zjiš•ovacího øízení: Pøi zjiš•ovacím øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu
mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom
kritéria, která jsou stanovena v pøíloze è. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné
stranì vlastní zámìr a pøíslušné zájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající
významné potenciální vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí. Dále pøíslušný úøad
pøihlíží k obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených
územních samosprávných celkù.
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Oznámení zámìru bylo zpracováno firmou ENVIGEA, s.r.o., pod vedením
RNDr. Miloslava Kuèery (prosinec 2007), autorizované osoby dle zákona. Dle
zpracovatele oznámení lze pøi posouzení všech v oznámení EIA uvedených aspektù,
souvisejících s realizací navrhované stavby, a za pøedpokladu splnìní opatøení
navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních dùsledkù na životní prostøedí
konstatovat, že navrhovaná stavba je akceptovatelná z hlediska vlivù na životní
prostøedí a její realizaci je možno doporuèit.

Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti.

Ke zveøejnìnému oznámení se bìhem zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:

. hlavní mìsto Praha
(vyjádøení è. j. MHMP 104039/2008 ze dne 19. 2. 2008)

. mìstská èást Praha 12
(usnesení Rady mìstské èásti Praha 12 è. 42.25.08 ze dne 22. 1. 2008)

. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení è. j. J.HK/1 01/30307/08 ze dne 15. 1. 2008)

. Èeská inspekce životního prostøedí
(vyjádøení è. j. ÈIŽP/41/IPP/0800482.001/08/PMP ze dne 18. 1. 2008)

. odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení è. j. S-MHMP-595585/2007/1/00PNI ze dne 24. 1.2008).

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. 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 øízení o
povolení zámìru.

Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) žádá vznesené pøipomínky a upozornìní zaøadit
do závìru zjiš•ovacího øízení a chybìjící údaje doplnit v další fázi projektové pøípravy
stavby.

Z hlediska ochrany ovzduší HMP uvádí, že dle výsledkù modelování kvality ovzduší
ATEM 2006 dochází již v souèasnosti k pøekraèování imisních limitù pro koncentrace
PM1o. HMP konstatuje, že ve výstavbì jsou další obytná a obchodní centra
v Modøanech se zvýšeným poètem ps. Tyto pøíspìvky ve studii postrádá. Vzhledem
k tomu, že již v souèasnosti dochází v dané oblasti k pøekraèování limitù pro
koncentrace PM1o, je pro vyhodnocení kvality ovzduší v daném území nutno
vypracovat komplexní hodnocení všech zdrojù zneèištìní v daném území a provìøit
tak, že vlivem navýšení automobilové dopravy nebude docházet k dalšímu
pøekraèování limitù podle zákona È. 86/2002 Sb. Vzhledem ke zvýšeným hodnotám
koncentrací PM1o HMP doporuèuje zavedení ochranné zelenì a redukci plánovaného
poètu 58 parkovacích míst tak, aby navržený areál nesloužil jako P+R návštìvníkù,
dojíždìjících z oblastí mimo Modøan a okolí.
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Z hlediska mìstské zelenì HMP konstatuje, že pro pøedmìtné území nebyla
stanovena míra využití území ani koeficient zelenì. V pøedloženém oznámení
postrádá projekt sadových úprav. Absenci materiálu považuje za významný
nedostatek a požaduje jeho doplnìní v dalších fázích projektové pøípravy zámìru.

Z dopravního hlediska HMP postrádá bilanèní výpoèet dopravy v klidu podle vyhlášky
è. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hlavním mìstì Praze, aby bylo možné pøehledným zpùsobem ovìøit, zda navržený
poèet parkovacích stání je odpovídající. HMP upozoròuje, že zatížení úsekù
komunikací v prostoru zájmové lokality mùže ovlivnit výhledové uspoøádání
komunikaèní sítì ve spádové oblasti, pøedevším definitivní výhledový prùbìh ul.
Komoøanské jižnì od ul. Generála Šišky a vazbu ul. Komoøanské na nadøazený
komunikaèní systém. V oznámení HMP postrádá údaje týkající se zatížení pøilehlých
úsekù sbìrných komunikací. Dále upozoròuje, že v souvislosti s pracemi na novém
konceptu ÚPn a novými podnìty na rozvoj v oblasti Komoøan se v souèasné dobì
øeší otázka nové tramvajové trati do Komoøan. Konstatuje se, že navrhovaný objekt
je v tìsné vazbì na køižovatku Generála Šišky - Komoøanská, kde mohou nastat

v souvislosti s provìøovanými možnostmi rozšíøení tramvajové sítì jižním smìrem do
Komoøan nové územní nároky. Pøed další projekèní pøípravou je proto nutné zámìr
projednat s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy.

Mìstská èást Praha 12 (MÈ Praha 12) ve svém usnesení nepožaduje další
posouzení tohoto zámìru z hlediska vlivù na životní prostøedí za podmínky provìøení
možnosti alternativního napojení obchodního centra na komunikaci Generála Šišky
z dùvodu, že komunikace Komoøanská je v úseku cca 30 m od ulice Generála Šišky
ve smìru k Obchodnímu námìstí jednosmìrná a má v úseku podél Husovy knihovny
k ulici U Domu služeb charakter obytné ulice, kde není žádoucí další dopravní
zatížení. Dále MÈ Praha 12 upozoròuje, že výsadba døevin podél komunikace
Generála Šišky nebude vzhledem k inženýrským sítím možná.

Hvgienická stanice hlavního mìsta Prahy (dále jen
s pøedloženým zámìrem je možno souhlasit.

HSHMP) konstatuje, že

Èeská inspekce životního prostøedí (ÈIŽP) sdìluje:
Z hlediska ochrany vod postrádá vyhodnocení vlivu nárùstu odpadních vod na funkci
Ústøední èistírny odpadních vod, a z toho vyplývající následné ovlivnìní povrchových
vod v toku Vltavy. Uvádí se, že oznámení neobsahuje hydrotechnické výpoèty
množství srážkových vod a posouzení kapacity deš•ové kanalizace pro veøejnou
potøebu.

ochrany vod pøiZávìrem ÈIŽP požaduje zohlednìní
hodnocení daného zámìru podle zákona.

pøipomínek z hlediska

Odbor ochrany prostøedí Maqistrátu hlavního mìsta Prahy (dále jen OOP MHMP)
uvádí:
Z hlediska ochrany ovzduší se konstatuje, že v blízkosti navrženého objektu se
nachází stávající vyšší dvanáctipodlažní bytový dùm (K Dolùm 919/12 a 937/10,
Praha 4). Sdìluje se, že z pøedložených podkladù jednoznaènì vyplývá, že za
urèitých meteorologických podmínek vleèka spalin z plynové kotelny narazí do oken

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



4

výše uvedeného bytového domu, kterými jsou vìtrány obytné místnosti (nejkratší
vzdálenost komínù plynové kotelny od fasády bytového domu èiní dle zpracovatele
rozptylové studie 39 m). Konstatuje se, že taková situace je z hlediska zájmù ochrany
ovzduší nepøijatelná, a proto s tímto øešením orgán ochrany ovzduší nesouhlasí.
K formálnímu zpracování oznámení se konstatuje, že chybí výpoèet dopravy v klidu
dle vyhlášky È. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na Výstavbu
v hlavním mìstì Praze. Dále se postrádá informace, zda-Ii pro øešení dopravy
v klidu navrhovaného obchodního centra budou sloužit i další podlaží sousedního
garážového domu. V takovém pøípadì by do návrhu dopravy v klidu mìla být
zapracována všechna uvažovaná parkovací stání.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny se uvádí, že oznámení neobsahuje výpoèet
koeficientu zelenì (KZ), pouze základní pøehled druhù zelenì. Konstatuje se, že
z výpoètu a ani z výkresové èásti oznámení nelze ovìøit naplnìní požadovaného KZ.
Upozoròuje se, že zatravòovací tvárnice nelze zapoèítat do plochy zelenì. Závìrem
se konstatuje, že oznámení v pøedložené podobì nepostihuje dostateènì všechny
významné aspekty sledované z pohledu zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a
krajiny, v platném znìní, a proto se požaduje informace o zámìru dále prohloubit a
na podkladì zjištìných skuteèností adekvátnì vyhodnotit pøípadné vlivy a navrhnout
odpovídající opatøení (viz pøipomínky ke KZ).

Z hlediska ochrany vod se konstatuje, že v oznámení zámìru je uvedena skuteènost,
že se zájmové území nachází v záplavovém území (chránìné neprùtoèné ve smyslu
vyhl. è. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné èásti územního plánu sídelního útvaru
hl.m. Prahy v platném znìní). OOP MHMP upozoròuje, že se zájmové území
nenachází v záplavovém území ve smyslu ust. § 66 zákona è. 254/2001 Sb., o
vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní pozdìjších zmìn a
doplòkù, stanoveným vodoprávním úøadem a dále se nenachází ani v území
zasaženém nejvyšší zaznamenanou pøirozenou povodní. Dále se uvádí, že pod
navrhovanou stavbou diagonálnì prochází zatrubnìný vodní tok - Libušský potok.
Dále se upozoròuje na obecné zákonné povinnosti. Závìrem OOP MHMP sdìluje, že
za pøedpokladu, že zámìrem nebude ohrožen zatrubnìný vodní tok nacházející se
pod navrhovanou stavbou a budou dodrženy zákonné povinnosti, nepovažuje se za
nutné dále zámìr projednávat v procesu EIA.

Pøíslušný úøad na podkladì oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených, doplòujících
informací a podle hledisek a mìøítek uvedených v pøíloze è. 2 k zákonu došel
k následujícím závìrùm.

Soulad s ÚPn:
Ve vztahu k ovìøení splnìní regulativù daných ÚPn pøíslušný úøad konstatuje, že
posouzení souladu s vydanou územnì plánovací dokumentací, s cíli a úkoly
územního plánování a s požadavky zvláštních právních pøedpisù je pøedmìtem øízení
podle stavebního zákona, které provádí stavební úøad. Podle pøíslušného stavebního
úøadu, odboru územního rozhodování Úøadu mìstské èásti Praha 12 je pozemek
parc. È. 112/1 k. ú. Modøany souèástí funkèní plochy OV - všeobecnì obytné.
Konstatuje se, že výstavba obchodního centra s plochou do 15 000 m2 prodejní
plochy je v daném území pouze výjimeènì pøípustná.

~

tel.: +~
fax: +~
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Ovzduší:
Souèástí oznámení byla rozptylová studie (RNDr. Novák, listopad 2007), ze které
vyplývá, že pro øešení dopravy v klidu je navrženo 58 PS. Z tohoto poètu má být 27
PS situováno v 1. NP stávajícího objektu hromadných garáží, 27 PS je navrženo do
1. PP novostavby obchodního centra a zbývající 4 PS mají být umístìna n,a terénu
na vlastním pozemku investora. Vìtrání suterénních garáží v novì navrženém
objektu má být øešeno jako nucené, s odtahem znehodnoceného vzduchu nad
støechu objektu (zaøízení è. 4). Vìtrání parkovacích stání v 1. NP stávajícího
garážového domu má být provedeno jako pøirozené. Dodávka tepla do objektu má
být dle rozptylové studie (RS) realizována z plynové kotelny (4. NP) o celkovém
instalovaném výkonu 620 kW. Je navrženo osazení dvou samostatných plynových
kotlù (2 x 310 kW). Odkouøení má být provedeno od každého z kotlù samostatným
kouøovodem, umístìným v prostoru kotelny a vyvedeným nad støechu objektu. Zámìr
má být dle rozptylové studie situován do lokality z hlediska kvality ovzduší zatížené
spíše mírnì až støednì, charakterizované dle modelových výpoètù ATEM -

aktualizace 2006 prùmìrnými roèními koncentracemi NO2 pohybujícími se v rozmezí
26 - 29 ~g/m3.
Pøíslušnému úøadu byla na základì pøipomínek orgánu ochrany ovzduší
zpracovatelem oznámení pøedložena doplnìná RS (duben 2008) vèetnì nového
návrhu vyústìní odtahu spalin od plynových kotlù. Dle zákresu v RS má být jeden
výduch situován na nároží jižní a západní fasády objektu, druhý výduch je navržen
pøi severní fasádì objektu ve vzdálenosti cca 40 m od sousedního bytového domu.
Odtah spalin je vyveden do výšky 27 m nad terénem. V doplnìné RS byl novì
posouzen vliv provozu spalovacího zdroje vèetnì dopravy vyvolané provozem
zámìru, a to pro zneèiš•ující látky NO2, CO, benzen. Z výsledkù modelových výpoètù
vyplývá, že nejvyšší pøíspìvky k maximálním imisním koncentracím NO2 mají èinit
11, 73 ~g/m3, a to v referenèním bodì, zvoleném na fasádì blízkého vyššího
bytového domu (ref. bod è. 3, výška cca 25 m nad terénem). Prùmìrné roèní
koncentrace NO2 mají v tomto bodì vzrùst nejvýše o 0,370 ~g/m3. Závìrem
rozptylové studie je konstatováno, že ani pøi uvažování pozaïových hodnot nedojde
vlivem provozu posuzovaného zámìru k pøekroèení limitních koncentrací
hodnocených zneèiš•ujících látek (NO2, CO, benzen). Po prostudování všech
pøedložených podkladù považuje orgán ochrany ovzduší navržený zámìr v daném
území za akceptovatelný za následujících podmínek:

. Pro minimalizaci negativních vlivù navrženého spalovacího zdroje na sousední
vyšší bytový dùm se požaduje použití nízkoemisních kotlù s emisemi NOx do
40 mg/m3 (v suchém plynu, za normálních stavových podmínek, pøi ref.
obsahu kyslíku 3% objemová).

. V projektové dokumentaci v dalších stupních pøípravy stavby se požaduje
umístìní a výšku výduchù odtahu spalin navrhnout v souladu s údaji
v pøedložené RS (duben 2008).

Zeleò:
V pøedloženém oznámení byly navrženy jednotlivé plochy zelenì a jejich základní
pøehled. Dle ÚPn je zámìrem dotèena plocha náležející do území OV (všeobecnì
obytné) bez urèení koeficientu míry využití území. Na základì pøipomínky orgánu
ochrany prostøedí OOP MHMP byly pøíslušnému úøadu zpracovatelem oznámení
pøedloženy 2 nové situace a tabulka s výpoètem KZ=0,4 (únor 2008). Z pøedložených
materiálù vyplývá následující:
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- výmìra zájmové plochy
- stanovený KZ dle podlažnosti
- rostlý terén
- popínavá zeleò
- ostatní zeleò - tvárnice
- ostatn í zeleò
- zatravnìná støecha
celkem

4 369 m2.
0,4
824 m2
562 m2
135,5 m2
16m2
250 m2
1777,1 m2

Vypoètený KZ: 1 777 /4 369 = 0,407>0,4

Vzhledem k tomu, že do výpoètu KZ se nezahrnují zatravòovací tvárnice, je skuteèný
KZ = 0,37. Orgán ochrany pøírody trvá na navrženém KZ = 0,4 a plochu zelenì tomu
požaduje pøizpùsobit, tj. o nìco navýšit v projektové dokumentaci pro územní øízení.

Doprava v klidu:
Poèet parkovacích stání byl vypoèten v souladu s vyhláškou È. 26/1999 Sb. hl. m.
Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním mìstì Praze
(OTPP).

v klidu:
Celková výmìra

-

Požadovaný poèet
stání na jednotku

olochv (m1

Poèet požadovaných
parkovacích stání

celkem
pS77Om 2-

PS/30 m2
~

10
57,7

'Výstavní plocha
Kanceláøská plocha

3318 m'"

300,5 m"

Celkem

Celkový poèet parkovacích stání, která musí být stavbou zajištìna, bude 58 PS.
Potøebný poèet parkovacích míst je zajištìn v 1.PP nového objektu (27 PS), z toho 4
jsou pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále bude
v pøízemí stávajících garáží v místech bývalého autoservisu 27 PS. Podél
jednosmìrné komunikace od ulice "U Kovárny" k ulici K Dolùm budou zøízena
podélná 4 PS.

Dopravní problematika:
Oznamovatel pøedložil pøíslušnému úøadu souhlasné stanovisko odboru dopravy
Mìstské èásti Praha 12 (zn. P12 7036/2007-0D/Øí) ze dne 15.2.2007.
Zajištìní vìcné a èasové koordinace jednotlivých staveb v území je v kompetenci
stavebního úøadu mìstské èásti Praha 12.

Souhrn: Uvažovaný zámìr je umís•ován do katastrálního území Modøany, na roh
ulic Komoøanská a Generála Šišky. Pozemek sousedí se stávajícím pìtipodlažním
objektem nadzemních garáží. Na dotèeném území nejsou žádné stromy èi keøe,
které by mohly být výstavbou ovlivnìny. V souèasné dobì se v prostoru budoucí
výstavby nachází parkovací plocha, pokrytá štìrkem. V dosahu zámìru a jeho
možných vlivù se nenachází žádné chránìné území vymezené v rámci soustavy
NATURA 2000. Hlavními identifikovatelnými potenciálními vlivy zámìru na životní
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prostøedí jsou vlivy automobilové dopravy vyvolané výstavbou a provozem na kvalitu
ovzduší a na hlukovou situaci. Realizací zámìru dojde k ovlivnìní výše uvedených
složek životního prostøedí, avšak jak vyplývá z provedených hodnocení, toto
ovlivnìní bude akceptovatelné. Vlivy posuzovaného zámìru na uvedené složky
životního prostøedí se tak promítají i do akceptovatelného ovlivnìní veøejného zdraví
vèetnì únosného ovlivnìní faktorù pohody. Pøedpokladem je však realizace'opatøení
k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù, která jsou
popisována v oznámení a v podmínkách závìru zjiš•ovacího øízení.

Závìr: "Obchodní centrum Southgate, pøi ul. Komoøanská a Generála Šišky,
Praha 12, k.ú. Modøany" naplòuje dikci § 4 odst. 1 písmene d) 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 dostupných podkladù a informací dospìl pøíslušný úøad k závìru,
že zámìr

"Obchodní centrum Southgate, pøi ul. Komoøanská a Generála Šišky,

Praha 12, k.ú. Modøany"

nebude posuzován

podle citovaného zákona, nebo• zámìr nemùže významnì ovlivnit životní prostøedí
a veøejné zdraví. Dále je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení,
popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení (RNDr. Kuèera,
prosinec 2007) a zohlednit výše citovaná vyjádøení, a to zejména:

dodržet navržený KZ (0,4) a tomu pøizpùsobit plochu zelenì,.

použít nízkoemisní kotle s emisemi NOx do 40 mg/m3,.

neohrozit zatrubnìný vodní tok nacházející se pod navrhovanou stavbou.

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

-
'ifiZJan W i n k r

øeditel odbor

- .!.~ hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Mariánské nám. 2
Praha 1
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