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HLAVNÍ MESTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MESTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTREDÍ

ISPD s.r.o.
Ing. Michal Lec
jednatel spolecnosti
Na Klaudiánce 8/598
14700 Praha 4

Váš dopis zn. SZn.
S-MHMP-898924/2009/1/OOPNI/EIA/838P-1 /Kub

Vyrizuje/linka Datum
Ing.Kubícková/5860 08.12.2009

Vec: "Studentský dum - Barrandov, parc.c. 887/3, 839/1, 942/2, 939/2, 1671, 954/1,
k.ú. Hlubocepy" - sdelení dle § 6 odst. 3 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

Dne 05.11.2009 obdržel odbor ochrany prostredí Magistrátu hlavního mesta Prahy oznámení
s náležitostmi dle prílohy c.3a, a to podlimitního zámeru k bodu 10.6 (Skladové nebo
obchodní komplexy vcetne nákupních stredisek, o celkové výmere nad 3 000 m2zastavené
plochy; parkovište nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v souctu pro celou
stavbu) kategorie II prílohy C. 1 k zákonu 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.

Identifikacní údaie:
. .. Charakter zámeru:

Zámerem je novostavba bytového domu o šesti nadzemních a dvou podzemních podlažích.
Vobjektu budou umísteny samostatné byty a služby Oídelna, ordinace lékaru apod.).
Zastavená plocha ciní 1 830 m2,Doprava v klidu je rešena 71 PS v podzemí objektu a 6 PS
bude umísteno pred objektem. Vytápení objektu je rešeno nízkoteplotním topným systémem
s kaskádou tepelných cerpadel v suterénu objektu. .
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Umístení: kraj:
obec:
mestská cást:
katastrální území:

hlavní mesto Praha
Praha
Praha 5
Hlubocepy

Oznamovatel: URSUS REAL S.r.o.
Tleskacova 16
323 00 Plzen
IC: 27995461

Zpracovatel oznámení: Ing. Samuel Burian

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

tel.: +420 236 004 245
fax: +420 236 007 074
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Na základe predloženého oznámení a s prihlédnutím k zásadám uvedeným v príloze c.2
Vám jakožto príslušný úrad dle § 22 písmoa) cit. zákona sdelujeme, že pod limitní zámer

"Studentský dum -Barrandov, parc.c. 887/3, 839/1, 942/2, 939/2,1671,954/1, k.ú.
Hlubocepy"

nepodléhá zjištovacímu rízení dle cit. zákona.

Sdelení dle § 6 odst. 3 cit. zákona nenahrazuje vyjádrení dotcených orgánu státní správy,
ani príslušná povolení podle zvláštních predpisu a není ani rozhodnutím vydaným
ve správním rízení, nelze se proto proti nemu odvolat.
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Ing. Jana Ci b u I k o v á

vedoucí oddelení posuzování vlivu na ŽP

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostredí
Mariánské nám. 2
Praha 1
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Sídlo:Mariánské námestí 2, 11001 Praha 1
Pracovište: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420236004245
fax: +420236007074


