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podle § 7 zákona ì. 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 (dále jen zákon)

Identifikaèní údaje:
Název: Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice (øíjen 2006)

Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 9.2, kategorie II, pøíloha è. 1
Novostavby (zámìry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo
modernizace železnièních drah; novostavby nebo rekonstrukce železnièních a
intermodálních zaøízení a pøekladiš•.

Charakter zámìru: Pøedmìtem zámìru je vybudování kontejnerového pøekladištì
v Praze - Malešicích. Nový kontejnerový terminál bude souèástí sítì veøejných
kontejnerových terminálù urèených pro pøekládku kontejnerù ISO tøídy 1 v režimu
silnice - železnice - silnice a nahradí stávající pøekladištì, které je situováno
v prostorech nákladového nádraží Praha - Žižkov. Výstavba kontejnerového

terminálu je plánována ve 3 etapách. Cílem 1. etapy je zajistit fungování
kontejnerového pøekladištì v minimálním rozsahu tak, aby bylo možné vymístìní
stávajícího pøekladištì z prostoru žižkovského nákladového nádraží. Pro provoz
terminálu budou v jižní èásti areálu vybudovány dvì koleje, každá o obslužné délce
550 m. Podél severní hrany areálu bude vybudována pøíjezdová komunikace, na
které bude probíhat øazení kamionù. Obsluhu pøekladištì budou zajiš•ovat 2 kolové
pøekladaèe typu KALMAR. Projekt pøedpokládá pohyb 2-3 vlakových souprav dennì
a prùmìrnou obrátku 110 kamionù dennì.

Kapacita (rozsah) zámìru:

Umístìní: kraj: Praha
obec: Praha
mìstská èást: Praha 10
katastrální území: Malešice, Hrdloøezy, Hloubìtín
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Oznamovatel: axioHM s.r.o.
V Podbabì 63/29a
160 00 Praha 6
IÈ:27186113

Souhrnné vypoøádání pøipomínek:

K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:
. hlavní mìsto Praha
. mìstská èást Praha 10
. mìstská èást Praha 9
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
. Èeská inspekce životního prostøedí, oblastní inspektorát Praha
. odbor ochrany prostøedí MHMP
. odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu MHMP

Jednotlivá vyjádøení obsahují následující pøipomínky a podmínky k realizaci stavby.

Hlavní mìsto Praha (HMP) z akustického hlediska doporuèuje v dalších fázích
projektové pøípravy zámìru pøesnì specifikovat parametry a umístìní protihlukových
opatøení i v souvislosti s noèním provozem. Upozoròuje, že z dùvodu zajištìní
shodnosti a správnosti výsledkù mìøení je tøeba napøíštì dokládat, že mìøení hluku
provedla osoba akreditovaná nebo autorizovaná ve smyslu zákona È. 258/2000 Sb.

Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že již v souèasnosti mùže v širším území
docházet za nepøíznivých situací k pøekraèování limitních koncentrací PM1o a
vyvolaná doprava kontejnerového pøekladištì tuto situaci bude zhoršovat. HMP proto
doporuèuje situaci sledovat i do budoucna a pøípadné problémy operativnì øešit.

Z hlediska mìstské zelenì doporuèuje zvážení možnosti zachování cennìjších
døevin (napø. è. 8 - Acer platanoides).

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny nemá HMP zásadních pøipomínek

Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu konstatuje, že pozemky dotèené
výstavbou posuzovaného zámìru jsou podle údajù z katastru nemovitostí evidovány
jako orná pùda a jsou tedy souèástí ZPF. V platném ÚPn HMP je toto území urèeno
na základì zmìny ÚPn HMP è. Z 1000/00 pro OZ - tratì a zaøízení železnièní
dopravy, vleèky a nákladní terminály a ZMK - zeleò mìstská a krajinná a v rámci
pøipomínkového øízení k ÚPn HMP bylo opatøeno pøedbìžným souhlasem MŽP
s odnìtím ze ZPF podle § 5, odst. 2 zákona è. 332/1992 Sb., o ochranì ZPF pro
výše uvedené funkce. Z hlediska ochrany ZPF je proto uvedený zámìr v souladu
s ÚPn HMP a zábor pùdy lze akceptovat.

Z hlediska hospodaøení s odpady postrádá HMP specifikaci a kvantifikaci odpadù
z provozu pøekladištì a zpùsoby nakládání s nimi - doporuèuje doplnit v dalších
fázích projektové pøípravy zámìru.

Z dopravního hlediska HMP k pøedloženému oznámení uvádí:
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Zprovoznìní terminálu Malešice se projeví nárùstem dopravního zatížení n.a
komunikacích ve spádovém území pøedevším na ulicích Teplárenská, Tiskaøská a
Prùmyslová. Nárùst intenzity provozu na ulici Prùmyslové nebude ve vztahu
k celkovému zatížení této komunikace významný, zmìní se však pøedevším podíl
tìžké kamionové dopravy. Vzhledem k tomu, že kapacity nìkterých køižovatek na
ulici Prùmyslové jsou již pøi souèasném provozu vyèerpány, mùže další pøitížení
Prùmyslové znamenat nárùst kongescí v dopravních špièkách.
Vzhledem k tomu, že první fáze výstavby terminálu má umožnit vymístìní stávajícího
pøekladištì z prostoru Žižkovského nádraží, lze kontejnerové pøekladištì v dané
lokalitì akceptovat. Ke komplexnímu posouzení je však tøeba v další fázi projektové
pøípravy zámìru doložit, k jak velkému poklesu poètu jízd kamionù dojde v oblasti
Žižkova v dùsledku vymístìní kontejnerového pøekladištì z prostoru Žižkovského
nádraží.
V pøílohách oznámení je doloženo dopravnì-inženýrské posouzení køižovatky
Prùmyslová - Teplárenská. Z tohoto posouzení vyplývá, že kapacita pøedmìtné
køižovatky je ve vztahu k souèasnému automobilovému zatížení vyèerpána.
Z uvedeného dùvodu je tøeba, aby navrhované kontejnerové pøekladištì, které
pøedstavuje významný zdroj tìžké nákladní automobilové dopravy v území, bylo
urèeno pøedevším pro Prahu, pøípadnì pøilehlou èást pražského regionu.
V další fázi projektové pøípravy je tøeba rozšíøit posouzení návrhu ve vztahu
k výhledovému zatížení komunikaèní sítì. Pro potøeby hodnocení vlivù na životní
prostøedí je tøeba vycházet z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikaèní sítì,
které pro daný úèel poskytuje ÚOI nebo ÚRM.
HMP dále upozoròuje, že dne 14.9.2006 byla Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy
è. 40/14 schválena zmìna è. Z 1000/00 ÚPn HMP. Podle této zmìny ÚPn HMP byly
funkèní plochy OZ1 (tratì a zaøízení železnice), OZ2 (vleèky) a DON (pøekladištì,
kontejnerové terminály, nákladové obvody) pøeklasifikovány na plochy OZ (tratì a
zaøízení železnièní dopravy, nákladní terminály), funkèní plocha ZN (pøírodní nelesní
plochy) na ZMK (zeleò mìstská a krajinná), SVQ (smíšené obchodu a služeb) na SV
(všeobecnì smíšené).

Z hlediska zásobování vodou pouze pøipomíná, že je nutno s dodavatelem vody
projednat možnost odbìru vody jak ve fázi výstavby, tak i pøi vlastním provozu.
Definitivní nová vodovodní pøípojka a její umístìní by mìlo být souèástí dokumentace
pro územní rozhodnutí stavby a místo napojení na stávající vodovodní øad musí být
projednáno s provozovatelem veøejného vodovodu. Rovnìž je nutno respektovat
stávající Káranské vodovodní øady (2 x DN 1100), které jsou trasovány pøi jižním
okraji staveništì.

Z hlediska odkanalizování a ochrany vodních tokù konstatuje, že pøi pøípravì a
realizaci stavby je nutno respektovat a provést ochranná opatøení navržená v oddílu
O.IV. V dokumentaci pro územní rozhodnutí je nutno stanovit jak pro fázi výstavby,
tak i pro vlastní provoz potøebná množství vody a odtoková množství odpadních vod
(splaškových a deš•ových) a projednat s provozovateli veøejného vodovodu a
kanalizace jejich odbìr a vypouštìní (vèetnì potrubní retence s øízeným odtokem) a
místa napojení.

Z hlediska zásobování teplem je nutno respektovat stávající tepelné napajeèe TN
Tøeboradice - Malešice a TN Malešice - západ.
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Z hlediska zásobování elektrickou energií, zemním plynem a z hlediska
telekomunikací bez pøipomínek. Upozoròuje pouze na vysokotlaké plynovody è. 28
ON 300 a È. 226 ON 150 zasahující do zájmového území, které je nutno respektovat
vèetnì jejich ochranného bezpeènostního pásma ve smyslu §§ 68 a 69 zákona è.
458/2000 Sb.

Mìstská èást Praha 10 uvádí, že oznámení nevyhodnotilo možné zpùsoby pøímého
napojení na ulici Prùmyslovou a soustøedilo se pouze na napojení areálu pøes ulice
Tiskaøskou a Teplárenskou. Navržené øešení napojení kontejnerového pøekladištì na
Prùmyslovou ulici pøes uilci Teplárenskou a Tiskaøskou není pro MÈ Praha 10
pøijatelné pro riziko ohrožení životního prostøedí a bezpeènosti na pøilehlých
mìstských ulicích. MÈ Praha 10 proto požaduje pøímé dopravní napojení
navrhovaného areálu kontejnerového pøekladištì na Prùmyslovou ulici. Jen tak je
možné minimalizovat riziko, že by si øidièi tìžké kamionové dopravy zkracovali cestu
pøes Strašnice.
MÈ Praha 10 z výše uvedených dùvodù se zámìrem nesouhlasí a požaduje jeho
posouzení dle zákona è. 100/2001 Sb.

Mìstská èást Praha 9 uplatnila ve svém vyjádøení k oznámení zámìru následující

pøipomínky:
. V souèasné dobì je prùmyslový polookruh již plnì vytížen a pøidáním 110

kam ionù dennì se situace dále zkomplikuje. Navíc pøedložené oznámení
uvádí, že se jedná pouze o první etapu. MÈ Praha 9 upozoròuje, že doložený
výpoèet kapacity køižovatky Prùmyslová - Teplárenská hodnotí NA stejnì jako
OA a pøi pøevodu na jednotková vozidla nepoužívá pøepoèet. Tím je výsledek
silnì zkreslen. Pøitom pøekroèení kapacity køižovatky je již dnes závažné. Pro
výhled je uvedeno pøitížení NA vázanými na pøekladištì pouze na výjezd na
Prùmyslovou z Tiskaøské, nikoliv však pro odboèování z Prùmyslové do
Teplárenské. S hodnocením proto nelze souhlasit. Bez prokázání kapacitní
dostateènosti køižovatek Kbelská - Podìbradská a Kbelská - Kolbenova

nebude možné vydat další souhlasná stanoviska až do doby vybudování MÚK

v tìchto uzlech.
. Vytvoøením kontejnerového pøekladištì se zvýší i poèet vlakù na "Malešické

spojce". Tyto vlaky budou pøejíždìt pøes Rokytku po starém železnièním
mostì. Podle mìøení, které probìhlo již pøed nìkolika lety, pøekraèuje hluk
z projíždìjících vlakù povolené hranice. Proto dokud tento most nebude
opraven, MÈ Praha 9 s vybudováním kontejnerového pøekladištì nesouhlasí.

. Støedem dotèeného území vede v podzemí odpadní voda z Malešické
teplárny, která je hlavním vodním zdrojem Malé Rokytky a pøedmìtem
dlouhodobých složitých jednání. Pøesto v oznámení o ní není ani zmínka.
Navíc zpevnìná plocha pøekladištì je pomìrnì velká a pravdìpodobnì bude

nutné vybudovat i urèitý retenèní prostor.
. MÈ Praha 9 už nìkolik let plánuje vybudovat v této lokalitì systém obytných

pøípadnì rodinných domù. Z hlediska územního plánu je zde sice zeleò, ale
fakticky jsou zde pouze skládky a zpevnìné plochy. MÈ Praha 9 proto
pøipravuje návrh na zmìnu územního plánu s ohledem na skuteèné využití
území. Podle hlukové studie v noci a noèního svìtelného zatížení bude tento

návrh zmìny prakticky znemožnìn.
. Vzhledem ke stavu komunikací a èastému pøetìžování NA MÈ Praha 9

požaduje, aby výjezd z pøekladištì byl opatøen vážním zaøízením a dalšími
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technickými úpravami, které zabrání výjezdu pretíženého NA na veøejnou
komunikaèní sí•.

. Vzhledem k blízkosti celého areálu a spolupùsobení vlivù èinností v nìm
plánovaných MÈ Praha 9 požaduje, aby byla zahrnuta nejen do øízení
v dalších etapách, ale též do dalších stupòù povolovacího øízení vèetnì
stavebního povolení.

Závìrem MÈ Praha 9 uvádí, že z výše uvedených dùvodù s pøedloženým
oznámením nemùže souhlasit a požaduje, aby byla dopracována dokumentace EIA.

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy konstatuje, že z hlediska zájmù
ochrany veøejného zdraví je nutno klást nejvìtší dùraz na vyhodnocení akustické
zátìže z provozu posuzovaného zámìru, a to vèetnì navazující dopravy. Po
zhodnocení souladu pøedložené dokumentace s požadavky pøedpisù v oblasti
ochrany veøejného zdraví Hygienická stanice hl. m. Prahy doporuèuje zpracování
dokumentace zámìru podle zákona È. 100/2001 Sb.

Èeská inspekce životního prostøedí Praha uplatnila hlediska ochrany pøírody
následující pøipomínky:
Dotèená lokalita je v místním mìøítku významná ze zoologického hlediska - jedná se
o útoèištì pøedevším polního ptactva v jinak zastavìné oblasti. Pøi místním šetøení
bylo pracovníky ÈIŽP bìhem krátké doby vyplašeno 10 jedincù bažanta obecného.
Z trvale se vyskytujících druhù obratlovcù patøí mezi zákonem chránìné ohrožená
koroptev polní, slavík obecný a z obojživelníkù silnì ohrožená ještìrka obecná. Je
proto nutné dodržet èasový rozvrh prací uvádìný v kapitole 0.1.5, aby nedocházelo
k nadmìrnému úhynu jedincù, pøípadnì nièení jejich snùšek. Stejnì tak je nezbytné
dodržet zastínìní noèního osvìtlení, aby nedocházelo k rušení živoèichù. Dále ÈIŽP
upozoròuje, že dle § 5 odstavce 3 zákona È. 114/1992 Sb. jsou fyzické a právnické
osoby povinny pøi provádìní stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo
k nadmìrnému úhynu rostlin a zraòování nebo úhynu živoèichù. Toto se týká všech
živoèichù obecnì.

Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy (OOP MHMP) uplatnil
následující pøipomínky:
Z hlediska ochrany ovzduší - vzhledem k tomu, že mìl orgán ochrany ovzduší
k dispozici pøedcházející verzi rozptylové studie vypracovanou k plánovanému
zámìru, je nutno konstatovat následující:
V textu aktuální rozptylové studie je sice uvažováno s pojezdem 110 tìžkých
nákladních automobilù a dle toho jsou èásteènì upraveny i tabulky dopravní zátìže,
ovšem následnì vyèíslené imisní koncentrace dosahují totožných hodnot jaké byly
uvedeny v pøedcházející verzi rozptylové studie. Na základì toho se orgán ochrany
ovzduší domnívá, že uvádìné imisní koncentrace jsou vyèísleny spíše pro pojezd
165 tìžkých nákladních automobilù tak, jak bylo prezentováno v pøedchozí verzi.
Toto lze akceptovat jen proto, že výpoèet se pohybuje na stranì bezpeènosti.
I pøes tento nedostatek lze pøi pøihlédnutí k výše uvedenému z rozptylové studie
vypozorovat, že provoz zámìru nepovede k pøekraèování imisních limitù v dotèené
lokalitì u vìtšiny zneèiš•ujících látek.
K problematice imisních koncentrací suspendovaných èástic PM1o orgán ochrany
ovzduší uvádí, že s pøihlédnutím k výhledovì dosahovaným prùmìrným roèním
koncentracím této zneèiš•ující látky v roce 2010 dle matematického modelu ATEM
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nebude v tomto roce pravdìpodobnì pøekroèen v zájmové lokalitì pøíslušný imisnílimit, a to i s provozem navrhovaného zámìru. .

Realizací zámìru dojde k vymístìní pojezdù urèité èásti tìžkých nákladních vozidel z
blízkosti centra mìsta do vìtší vzdálenosti od centra. Nové pøekladištì je umístìno
do prùmyslové zóny. To je z hlediska ochrany ovzduší jednoznaènì pozitivním
krokem.
Z pøedloženého oznámení lze získat pøehled o vlivu popisovaného zámìru na kvalitu
ovzduší. Z hlediska ochrany ovzduší OOP MHMP nepožaduje pokraèovat v procesu
posuzování vlivù na životnrprostøedí dle zákona è. 100/2001 Sb., v platném znìní.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny uvádí, že v zájmovém území bylo provedeno
biologické hodnocení zpracované Ing. Jiøím Vojnarem v kvìtnu 2006. Byl prokázán
výskyt zvláštì chránìných druhù živoèichù, a to ještìrky obecné (silnì ohrožený
druh), bìloøita šedého (silnì ohrožený druh), koroptve polní (ohrožený druh), slavíka
obecného (ohrožený druh) a prskavce (Brachinus spp., ohrožený druh). Byla
navržena ochranná opatøení spoèívající v pøíhodném termínu realizace zemních
prací a likvidace porostu v jednotlivých biotopech, èímž by mìlo dojít k eliminaci
nepøíznivých vlivù na jednotlivé druhy, tj. ještìrku obecnou, koroptev polní a slavíka
obecného.
Jelikož se jedná o škodlivý zásah do pøirozeného vývoje zvláštì chránìného druhu
živoèicha-prskavce, bylo požádáno o udìlení výjimky ve smyslu § 56 zákona
è.114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, v platném znìní, a tato byla OOP
MHMP udìlena pod è.j. S-MHMP-281607/2006/00P-V-773/R-213/Pra ze
dne 27.10.2006. V dalším stupni projektové dokumentace je tøeba více rozpracovat
podklady týkající se návrhu vegetaèních úprav v území, vèetnì bilance
zpevnìných a nezpevnìných ploch pøed realizací stavby a po ní. Tyto pøipomínky
nejsou zásadní povahy a lze je zohlednit v dalších stupních projektové
dokumentace, nepožadujeme pokraèovat v hodnocení procesem EIA.

Z hlediska ochrany vod konstatuje, že navržené øešení není zcela v souladu s
èlánkem 11 odst. 7 vyhlášky è. 26/1999 Sb., hlavního mìsta Prahy, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hlavním mìstì Praze (OTPP), ve znìní
pozdìjších pøedpisù, který stanovuje, že stavby musí být napojeny na veøejnou
deš•ovou nebo jednotnou kanalizaci, pokud nelze deš•ové vody likvidovat jinak, tj.
pøednostnì vsakem, pokud to hydrogeologické pomìry, velikost pozemku a jeho
výhledové využití prokazatelnì umožní, popø. akumulací nebo odvedením do
vodního toku.
V dalším stupni požaduje OOP MHMP projektovou dokumentaci doplnit o výpoèet
množství odvádìných deš•ových vod a zvýšit jejich využití tak, aby byl dodržen
soulad s èlánkem 11 odst. 7 OTPP. Doporuèuje využití èásti akumulovaných
deš•ových vod napø. pro závlahu zelenì.
Dále upozoròuje, že pøes pozemky navrženého zámìru prochází kanalizace (viz
snímek è.5 Pøílohy è.4, èásti Biologické hodnocení), která odvádí drenážní vody ze
systému drenážního potrubí areálu spoleènosti Pražská teplárenská, a.s. a je vedena
do rybníka školní botanické zahrady Støedního odborného uèilištì. Povolení této
kanalizace bylo pøedmìtem rozhodnutí odboru vodního hospodáøství a energetiky
Národního výboru hl.m.Prahy pod è.j. OVHE-947/60-St ze dne 11.10.1960, které bylo
vydáno pro teplárnu Malešice. OOP MHMP doporuèuje provìøit možnost odvedení
deš•ových vod do této kanalizace a zjistit její souèasný technický stav až k místu
jejího napojení na koneèný recipient - vodní tok Malá Rokytka.
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Dále uvádí, že v seznamu odpadù vznikajících ve fázi provozu jsou uvedeny látky,
které jsou podle ustanovení § 39 zákona È. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì
nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších zmìn a doplòkù (vodní zákon), látkami
závadnými. Uživatel tìchto látek je povinen zejména vypracovat plán havarijních
opatøení pro pøípad havárie a uèinit odpovídající opatøení, aby závadné látky nevnikly
do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoøí souèást
technologického vybavení výrobního zaøízení.

Odbor kultury, památk.c;>vé péèe a cestovního ruchu HMP upozoròuje, že
pøíslušné organizaci bude umožnìno provedení archeologického výzkumu. Jeho
zajištìní je nutno projednat v dostateèném pøedstihu pøed zahájením zemních prací.

Závìr:
Zámìr "Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice (øíjen 2006)" naplòuje dikci bodu
9.2, 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.

dospìl pøíslušný úøad k závìru,Na základì provedeného zjiš•ovacího øízení
že zámìr

"Kontejnerové pøekladištì Praha Malešice (øíjen 2006)"

posuzovánbude

podle citovaného zákona, nebo• v prùbìhu zjiš•ovacího øízení nebylo dostateènì
prokázáno, že zámìr nemùže vážnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví.

Pøíslušný úøad požaduje zpracovat dokumentaci vlivu zámìru na životní prostøedí
(dále jen dokumentace) podle pøílohy È. 4 k citovanému zákonu, která bude
zahrnovat zjištìní, popis, posouzení a vyhodnocení pøedpokládaných pøímých
a nepøímých vlivù zámìru na životní prostøedí vèetnì navržených opatøení s dùrazem
na provìøení možnosti napojení areálu pøímo na ulici Prùmyslovou, prokázání
kapacitní dostateènosti okolních køižovatek, vyhodnocení vlivù na kvalitu ovzduší,
vod a akustickou situaci. Souèasnì je tøeba zohlednit pøipomínky k oznámení
zámìru, které pøíslušný úøad obdržel v prùbìhu zjiš•ovacího øízení.

Ve smyslu § 7 odst. 6 cit. zákona a s ohledem na poèet dotèených správních úøadù a
dotèených územních samosprávných celkù stanovuje pøíslušný úøad poèet
dokumentací pro pøedložení na 12 výtiskù.

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

/

Ing. ~~~er;r;:d i~:lnOd boruMagistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Mariánské nám. 2
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