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Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení 

Výroková část: 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“), jako 
příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších změn (dále také jen „zákon“), po provedeném 
zjišťovacím řízení rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona takto: 

Záměr „Zařízení k odstraňování, sběru, výkupu a mechanické úpravě odpadů“ nepodléhá 
posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona. 

 
Identifikační údaje: 
 
1. Název záměru 

Zařízení k odstraňování, sběru, výkupu a mechanické úpravě odpadů 

2. Oznamovatel: 

Cajdašrot s. r. o., V Parníku 1150/2, 153 00 Praha 5, IČO: 05329108 

mailto:posta@praha.eu
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3. Oznámení: 

zpracovatel: Marcela Čechová; datum zpracování: 15.03.2019 

4. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: 

Záměr naplňuje ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to jako záměr ve vztahu k  bodu 56 (Zařízení 
k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok) 
kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. 

5. Kapacita (rozsah) záměru: 

Záměrem je rozšíření stávajícího zařízení. Rozšíření spočívá v navýšení množství (objemu) 
odpadů, se kterými se v zařízení nakládá. Zařízení je určeno ke sběru, výkupu, úpravě 
(mechanické a třídění) a využívání odpadů kategorie ostatní a ke sběru a výkupu dvou 
nebezpečných odpadů. V zařízení nebude docházet k demontování elektrozařízení nebo 
elektroodpadů.  
 
Přijímané budou ostatní odpady („OO“) a nebezpečné odpady („NO“) od původců. Jedná se 
především o druhotné suroviny (železo, ocel, hliník a ostatní kovy). Roční kapacita zařízení bude 
40 000 t.  
Okamžitá kapacita zařízení (tj. max. množství OO i NO) bude 950 t a kapacita odstraňování 
ostatních odpadů je < 100 t denně. 
 
V současnosti je množství přijímaných odpadů 28 000 tun/rok a množství mechanicky 
upravovaných odpadů 650 tun/rok.  Ostatní odpady jsou pouze předávány dalším oprávněným 
osobám k využití nebo ke konečnému odstranění. 
 
6. Umístění: 

kraj: hlavní město Praha 
obec: hlavní město Praha 
městská část: Praha-Štěrboholy 
katastrální území: Štěrboholy 

Dotčené území se nachází v průmyslové části Prahy 10 Malešice. Záměr je situován do 
stávajícího areálu společnosti, který je umístěn v blízkosti ul. Průmyslová a Štěrboholské spojky. 
Oblast je napojena na hlavní pražské silniční tahy – především Jižní spojkou a Průmyslovým 
polookruhem (Průmyslová ul.). 
 
7. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Realizace záměru nezahrnuje instalaci žádných nových strojů nebo zařízení, výstavbu ani zábor 
půdy. Navrhovaný výrobní program zůstane shodný se stávajícím výrobním programem, tj. 



 
 
 
 

3/14 Č.j. MHMP 1872260/2019 

odstraňování, sběr a výkup odpadů. Stávající prostory jsou dostačující, nebude potřeba dalších 
prostor.  
 
Nebezpečné odpady vznikají provozem vlastních mechanizačních prostředků. Jejich odstranění 
je zajištěno smluvně u koncových zařízení.  
 
Areál je tvořen zpevněnou plochou (betonovými panely a asfaltem). Pro případ úniku 
provozních kapalin z provozovaných zařízení a automobilů je k dispozici havarijní souprava.  
 
Budou využívány stávající komunikace, manipulační a odstavné plochy.  
V areálu provozovny je vybudován prostor k manipulaci. Obslužná komunikace k areálu je 
dostačující pro plánované logistické zajišťování rozšíření přijímaných odpadů. Areál je napojen 
na stávající místní komunikaci a ul. Průmyslovou.   
Dopravu zahrnuje zejména dovoz surovin (odpadů) a expedici druhotných surovin. Tato doprava 
je a nadále bude prováděna nákladními i osobními automobily. 
 
Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru a jeho umístění není pravděpodobná kumulace vlivů 
s ostatními zařízeními, která jsou na dotečeném území v provozu.  
 
8. Stručný popis technického a technologického řešení: 

Navrhovaný výrobní program a technologické postupy zůstávají shodné se stávajícím výrobním 
programem, tj. odstraňování, sběr a výkup odpadů a jejich následná mechanická úprava a třídění 
v předmětném areálu.  
 
Nebezpečné odpady jsou pouze přebírány od původců a bez dalších úprav předány dalším 
oprávněným osobám k využití, popř. k odstranění.  
 
Odpady jsou dodávány dopravními prostředky původců. Po příjezdu do zařízení je dovezený 
odpad zvážen na digitální autováze a následně fyzicky přijímán obsluhou zařízení, která dle 
druhu odpadu určí místo jeho shromáždění, popř. umístění v plechových bednách či 
kontejnerech. V případě potřeby dochází k ručnímu třídění odpadů již při jejich přejímce. Pro 
manipulaci s rozměrnými odpady slouží kolový nakladač a k velikostní úpravě dochází 
prostřednictvím kontejnerových nůžek. Vlastní doprava vykupovaných odpadů je prováděna 
nákladními vozy s hydraulickou rukou. 
 
Prostory k realizaci záměru jsou již vybaveny veškerými inženýrskými sítěmi s dostatečnou 
kapacitou pro plánovanou činnost, včetně sociálního zázemí pro zaměstnance.  
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Odůvodnění: 
 
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad 

uvedených v příloze č. 2 k zákonu: 

Podle § 7 odst. 2 zákona je cílem zjišťovacího řízení u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 
odst. 1 písm. b) až h) zjištění, zda mohou mít významný vliv na životní prostředí, případně zda 
mohou samostatně nebo ve spojení s jinými záměry mít významný vliv na předmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a tedy zda podléhají posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí podle zákona. Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení 
a provádí se podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu. Při určování, zda záměr nebo jeho 
změna může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k povaze 
a velikosti a prostorovému rozsahu záměru, k jeho umístění, k obdrženým vyjádřením 
a k okolnosti, zda záměr nebo jeho změna dosahuje svou kapacitou limitních hodnot uvedených 
v příloze č. 1 k zákonu u záměrů příslušného druhu kategorie II. 

Příslušný úřad na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených, po ohledání místa samého 
a podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel k následujícím závěrům: 

Záměrem je rozšíření stávajícího zařízení, a to navýšení množství (objemu) odpadů, se kterými 
se v zařízení nakládá.  
 
Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením 
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2000, 
včetně platných změn i změny Z 2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/85 
dne 6. 9. 2018 formou opatření obecné povahy č. 55/2018 s účinností od 12. 10. 2018, se 
předložený záměr nachází v zastavitelném území v ploše s využitím SV – všeobecně smíšené, v 
území stabilizovaném.  
Předložený záměr, sběrna surovin a sběrný dvůr je v ploše SV podmíněně přípustný. Vzhledem 
k tomu, že sběrna je již v lokalitě provozována, dojde pouze k zefektivnění využití prostor bez 
navýšení plochy sběrny a k mírnému navýšení dopravy, záměr se nachází v Malešické 
průmyslové oblasti a stávajícím areálu produkce, a zároveň nedojde k znehodnocení nebo 
ohrožení využitelnosti dotčených pozemků, je tento záměr možné označit za přípustný (viz 
vyjádření MHMP, odboru územního rozvoje, sp. zn.: S-MHMP 838213/2019, ze dne 

04.06.2019). 
 
Záměr nevyvolá nároky na dobudování dopravní infrastruktury, využívány budou stávající 
komunikace, manipulační a odstavné plochy.  
Rozšířením kapacity zařízení dojde k mírnému navýšení intenzity dopravy především osobních 
automobilů, jelikož hlavními dodavateli odpadů jsou fyzické osoby. V případě právnických osob 
dochází k max. využití nákladních automobilů pro efektivní přepravu a manipulaci s odpady. 
Záměrem je navýšení kapacity přijímaných odpadů pro již provozované zařízení, což ovlivní 
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navýšení současné intenzity dopravy o max. 20 automobilů denně. Celkem se tedy předpokládá 
max. 170 automobilů denně. 
 
 
Plánované a předpokládané 
dopravní zatížení: Dopravní 
zatížení  

Počet osobních automobilů  Počet nákladních 
automobilů  

Současný stav  100  50  
Předpokládaný stav  110  60  
 
Z pohledu emisí do ovzduší dojde pouze k mírnému navýšení znečišťujících látek pocházející z 
provozu motorových vozidel. Dojde tak k mírnému navýšení dopravní intenzity, nevyžadující 
však žádné změny na příjezdových komunikacích.  
Shromažďované odpady jsou zabezpečeny před možnými úlety. Nejsou přijímány žádné sypké 
odpady, které by mohly mít vliv na produkci emisí. 
 
Dle map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací publikovaných Českým 
hydrometeorologickým ústavem (pětiletý průměr 2013 – 2017) dosahují v oblasti umístění 
zdroje průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého (NO2) hodnoty 26,7 μg/m3, poletavého 
prachu frakce PM10 hodnoty 23,6 μg/m3, poletavého prachu frakce PM2,5 hodnoty 17,1 μg/m3, 
benzenu hodnoty 1,3 μg/m3 a benzo(a)pyrenu hodnoty 0,8 ng/m3. U 24hodinových imisních 
koncentrací PM10 je 36. nejvyšší hodnota v úrovni 41,4 μg/m3.  
Z uvedených údajů je patrné, že se jedná v rámci pražských relací o vyhovující prostředí, 
s hodnotami koncentrací všech sledovaných látek pod imisními limity.  
 
Příslušný úřad obdržel souhlasné vyjádření orgánu ochrany ovzduší OCP MHMP (viz č. j. 
MHMP 1568934/2019, ze dne 19.07.2019).  
 
Na základě výše uvedených skutečností došel příslušný úřad k závěru, že navrhovaný záměr 
nebude mít významný negativní vliv na kvalitu ovzduší v dotčeném území. 
 
V rámci záměru přijímaných odpadů do zařízení nebudou instalovány žádné stroje a zařízení, 
které by byly dalším zdrojem hluku, nedojde tedy k významnému zvýšení akustické hladiny 
hluku. Rozšířením kapacity zařízení dojde k mírnému navýšení intenzity dopravy, kdy toto 
navýšení je vzhledem k místní situaci zanedbatelné z hlediska zvýšení akustické hladiny hluku. 
 
Příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení souhlasné vyjádření orgánu ochrany 
veřejného zdraví (viz sp. zn.: HSHMP 33425/2019, ze dne 10.07.2019), ve kterém Hygienická 
stanice hl. m. Prahy nepožaduje podrobit záměr dalšímu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.  
 
Z výše uvedených skutečností plyne, že záměr nebude mít významný negativní vliv na stávající 
akustickou situaci v dotčeném území a na veřejné zdraví. 
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Záměrem nedochází k záboru zemědělského půdního fondu. 
 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou záměrem dotčeny.  
 
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že vlivem záměru nedojde k významnému negativnímu 
ovlivnění zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Z předloženého oznámení plyne, že navržený záměr neovlivní negativním způsobem krajinný 
ráz území. Jedná se o realizaci záměru ve stávajícím zařízení. 

Podle příslušného orgánu ochrany přírody záměr nebude mít významný vliv na předmět ochrany 
a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 856545/2019 ze dne 15.05.2019). 

V Nálezové databázi ochrany přírody zřízené Agenturou ochrany přírody a krajiny České 
republiky není pro tuto lokalitu zaznamenaný výskyt jedinců zvláště chráněných druhů. 
Vzhledem k charakteru lokality se výskyt zvláště chráněných druhů ani nepředpokládá.  

V bezprostřední blízkosti plánovaného záměru se nenacházejí žádná chráněná území podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 
Z pohledu biologické rozmanitosti se druhová diverzita nezmění.  

Výstavbou nebude dotčen žádný památný strom. 
 
Na území posuzovaného záměru se nenachází žádný ze skladebných prvků ÚSES ani významný 
krajinný prvek. Nedojde ani k dotčení jejich ochranného pásma. 
 
Vzhledem k charakteru záměru, lze konstatovat, že záměr nebude mít významný negativní vliv 
na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost a krajinu. 
S ohledem na charakter záměru nejsou také předpokládány významné negativní vlivy na klima. 
 
Při provozované činnosti nejsou vypouštěny odpadní vody do vod povrchových ani podzemních 
a nejsou vypouštěny odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do 
kanalizace. 
Objekt není napojen na veřejný vodovodní řad. V technologii se voda nepoužívá.  
 
Pozemek stavby není v záplavové, území a nejsou na něm zařízení protipovodňové ochrany. 
 
Příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení souhlasné vyjádření vodoprávního úřadu 
OCP MHMP (viz č. j. MHMP 1568934/2019, ze dne 19.07.2019). 
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Z výše uvedených skutečností vyplývá, že záměr je akceptovatelný a nebude mít významný 
negativní vliv na povrchové a podzemní vody. 
 
Všechny odpady jsou dle katalogových čísel a kategorie odděleně shromažďovány v náležitě 
označených přepravních obalech před jejich odstraněním. Nebezpečné odpady jsou označovány 
ILNO a popiskou označených, zabezpečených kontejnerů v shromaždišti nebezpečných odpadů 
– nehrozí únik nebezpečných látek do okolí (stavebně zabezpečeno a samotný charakter 
shromažďovaných nebezpečných odpadů nepůsobí škodlivě na okolí. Jejich odstranění je 
zajištěno smluvně u koncových zařízení.  
 
Odpady přijímané do zařízení: 
 
Katalogové číslo  Kategorie  Název  
120101  O  Piliny a třísky železných kovů  
120102  O  Úlet železných kovů  
120103  O  Piliny a třísky neželezných kovů  
120104  O  Úlet neželezných kovů  
150101  O  Papírové a lepenkové obaly  
150104  O  Kovové obaly  
160117  O  Železné kovy  
160118  O  Neželezné kovy  
160214  O  Vyřazená zařízení neuvedená pod číslem 

160209 až 160213  
160216  O  Jiné složky odstraněné z vyřazených 

zařízení neuvedené pod číslem 160215  
160601  N  Olověné akumulátory  
160602  N  Nikl – kadmiové baterie a akumulátory  
160801  O  Upotřebené katalyzátory obsahující 

zlato, stříbro, rhenium, rhodium, 
paladium, iridium nebo platinu (kromě 
odpadu uvedeného pod číslem 160807)  

170401  O  Měď, bronz, mosaz  
170402  O  Hliník  
170403  O  Olovo  
170404  O  Zinek  
170405  O  Železo a ocel  
170406  O  Cín  
170407  O  Směsné kovy  
170411  O  Kabely neuvedené pod číslem 170410  
191001  O  Železný a ocelový odpad  
191002  O  Neželezný odpad  
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191202  O  Železné kovy  
191203  O  Neželezné kovy  
200101  O  Papír a lepenka  
200140  O  Kovy  
 
Při provozu zařízení mohou 
vznikat následující druhy 
odpadů: Katalogové číslo  

Kategorie  Název  

130208  N  Jiné motorové, převodové a 
mazací oleje  

150110  N  Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné  

150202  N  Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami  

170409  N  Kovový odpad znečištěný 
nebezpečnými látkami  

191204  O  Plasty a kaučuk  
191212  O  Jiné odpady (včetně směsí 

materiálů) z mechanické úpravy 
odpadu neuvedené pod číslem 
191211  

200101  O  Papír a lepenka  
200139  O  Plasty  
200301  O  Směsný komunální odpad  
 
S veškerým odpadem vznikajícím při provozu bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném znění a souvisejících vyhlášek, zejména vyhláškou MŽP ČR č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Z výše uvedeného vyplývá, že z pohledu odpadového hospodářství nedojde k významnému 
negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. 
 
V zájmovém území nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky. Záměr nebude mít 
významný negativní vliv na hmotný majetek ani kulturní dědictví. 
 
Hlavním rizikem (zdrojem havárie) v provozu je vznik požáru a tím únik škodlivin do ovzduší. 
Havarijní situace může dále nastat při provozu automobilů a manipulační techniky společnosti v 
průběhu provozu, parkování, manipulace s PHM a mazivy, při nenadálém poškození vozidla 
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nebo při dopravní nehodě. Pro případ vzniku takové situace jsou pracovníci pravidelně školení o 
zvládání havarijních situací a provoz je vybaven havarijní soupravou. 
Z charakteru záměru vyplývá, že předložený záměr nepředstavuje významný rizikový faktor 
z pohledu vzniku havárií nebo nestandardních stavů a nedojde k významnému negativnímu vlivu 
na životní prostředí a veřejné zdraví. 
 
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je zřejmé, že se záměrem nejsou spojeny vlivy 
na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky. 
 
Oznámení se věnuje posouzení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivů na životní 
prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, 
vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví a na jejich 
vzájemné působení a souvislosti. Z oznámení vyplývá, že záměr lze akceptovat. 
Z provedeného hodnocení vyplynulo, že vlivy předmětného záměru na jednotlivé složky 
životního prostředí budou nevýznamné, proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí. 
 
2. Úkony před vydáním rozhodnutí: 

 
Dne 13. 06. 2019 obdržel OCP MHMP od oprávněného zástupce oznamovatele záměru Marcely 
Čechové Oznámení záměru. Z obsahu Oznámení vyplynulo, že se jedná o záměr naplňující ust. 
§ 4 odst. 1 písm. c) zákona. 
 
Oznámení splňovalo náležitosti podle § 6 odst. 4 zákona, příslušný úřad proto oznámil dne 
19.06.2019 zahájení zjišťovacího řízení. Dále podle § 16 zákona zajistil zveřejnění informace 
o Oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet na úředních deskách dotčených 
územních samosprávných celků a na internetu. Elektronická podoba oznámení byla v souladu 
s § 6 odst. 6 zákona zveřejněna na internetu v Informačním systému EIA 
(https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) pod kódem PHA1093. Současně zaslal příslušný 
úřad informaci o Oznámení spolu s žádostí o vyjádření dotčeným územním samosprávným 
celkům a správním úřadům. Informace o oznámení byla na úřední desce Magistrátu hlavního 
města Prahy zveřejněna dne 19.06.2019. 
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohly zaslat 
písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace 
o oznámení, v daném případě do 19.07.2019. Podle § 6 odst. 8 k vyjádřením zaslaným po lhůtě 
příslušný úřad nepřihlíží. 
 
 
 
 
 

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr


 
 
 
 

10/14 Č.j. MHMP 1872260/2019 

3. Podklady pro vydání rozhodnutí: 
 

Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu bylo zpracováno v březnu roku 2019 Marcelou 
Čechovou. Podkladem pro vydání rozhodnutí bylo rovněž vyjádření dotčených územních 
samosprávných celků a dotčených správních úřadů obdržených během zjišťovacího řízení.  
V průběhu zjišťovacího řízení bylo příslušnému úřadu doručeno 5 vyjádření. Tato vyjádření byla 
zaslána ve lhůtě určené zákonem. Vyjádření Úřadu městské části Praha 15 (vyjádření č. j. ÚMČ 
P30278/2019/OŽP/VVa ze dne 19.07.2019) bylo zasláno po lhůtě určené zákonem. 
 
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení: 

 
• hlavní město Praha 

(č. j. MHMP 1462941/2019 ze dne 19.07.2019), 
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha 

(vyjádření č. j. ČIŽP/41/2019/8417 ze dne 10.07.2019), 
• Hygienická stanice hlavního města Prahy 

(vyjádření č. j. HSHMP 33425/2019 ze dne 10.07.2019), 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí 

(vyjádření č. j. MHMP 1568934/2019 ze dne 19.07.2019), 
• Úřad městské části Praha-Štěrboholy 

(vyjádření č. j. MČ P-Š 712/2019 ze dne 02.07.2019). 
• Úřad městské části Praha 15 

(vyjádření č. j. ÚMČ P30278/2019/OŽP/VVa ze dne 19.07.2019)  
 
5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení: 
 
Hlavní město Praha (HMP) nepožaduje další posouzení dle zákona. Pro další stupně projektové 
přípravy má tyto požadavky:  
 
1) Je třeba provést inženýrskogeologický průzkum. 

 
2) Doporučujeme prověřit nakládání se srážkovými vodami. V oznámení totiž jakákoliv 

informace o této věci chybí. Jak je uvedeno na str. 17 oznámení „Areál je tvořen zpevněnou 
plochou (betonovými panely a asfaltem)“. Pokud nejsou srážkové vody v plné míře 
vsakovány mimo zpevněné plochy, důrazně doporučujeme zvážit provedení opatření pro 
zpomalení odtoku nebo pro opětovné využití těchto vod. 

 
Příslušný úřad se ztotožňuje s výše uvedenou připomínkou a dále sděluje, že uvedená doporučení 
je možno realizovat v dalších fázích projektové přípravy záměru. Dle příslušného úřadu 
z vyjádření HMP nevyplývá nutnost záměr posuzovat.  
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Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha nemá k předloženému oznámení 
záměru připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.  
Z hlediska oddělení ochrany ovzduší konstatuje, že v případě realizace navrhované akce bude 
vyžadovat její řešení v souladu s platným právními předpisy o ochraně ovzduší. 
 
Podle příslušného úřadu z vyjádření ČIŽP OIP nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto 
ani není tímto dotčeným správním úřadem požadováno. Doporučení ČIŽP OP je směřováno do 
další fáze projektové přípravy záměru 

Hygienická stanice hl. m. Prahy nepožaduje podrobit záměr dalšímu posuzování dle zákona č. 
100/2001 Sb. Oznámení je zpracováno v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí z hlediska ochrany veřejného zdraví. V rámci řešeného území není 
předpokládán žádný výrazný negativní vliv záměru na veřejné zdraví. 

 
Podle příslušného úřadu z vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy nevyplývá nutnost záměr 
posuzovat, navíc toto ani není tímto dotčeným správním úřadem požadováno. 
 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“) jako 
dotčený správní úřad nepožaduje posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona. 
 
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, z hlediska lesů a lesního hospodářství, 
z hlediska ochrany ovzduší, z hlediska ochrany přírody a krajiny a hlediska myslivosti nemá 
OCP MHMP připomínky. 
 
Z hlediska odpadového hospodářství OCP MHMP Připomíná, že provoz zařízení pro nakládání s 
odpady na území HMP je možný pouze se souhlasem OCP MHMP dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech. K navýšení kapacity nemáme připomínek. 
 
Podle příslušného úřadu z vyjádření OCP MHMP nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto 
ani není tímto dotčeným správním úřadem požadováno. Připomínka OCP MHMP je směřováno 
do další fáze projektové přípravy záměru 
 
Z hlediska ochrany vod OCP MHMP uvádí, že části záměru, ve kterých dochází k zacházení se 
závadnými látkami (sklady, skládky, nádrže apod.), pokud jejich provoz může významně ohrozit 
jakost povrchových nebo podzemních vod, podléhají souhlasu vodoprávního úřadu dle ust. § 17 
odst. 1 písm. b) vodního zákona. Příslušným vodoprávním úřadem k udělení souhlasu je OCP 
MHMP. Souhlas nahrazuje závazné stanovisko. 
Dále OCP MHMP upozorňuje, že stavebník musí učinit přiměřená opatření, aby závadné látky 
nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí, tzn., umístí 
zařízení, v němž se zachází se závadnými látkami způsobem, který vyloučí možnost úniku 
používaných závadných látek ze zařízení do horninového prostředí nebo do kanalizace a dále 
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znemožní, aby byly závadnými látkami kontaminovány srážkové vody. Podlahy v prostorech, 
kde se bude zacházet se závadnými látkami, musí být izolované proti působení případných 
úkapů závadných látek, dále nesmí být odvodněny do kanalizace a musí být zabezpečeny i proti 
přítoku srážkových vod zevně objektu. Na volných zpevněných a nezastřešených plochách smějí 
být skladovány pouze takové odpady, z kterých se v důsledku atmosférických událostí nebudou 
uvolňovat (vymývat) zbytky závadných látek. 
Pokud bude v rámci užívání stavby zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo 
zacházení s nimi bude spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, 
má uživatel závadných látek povinnost podle ust. § 39 vodního zákona vypracovat plán opatření 
pro případy havárie (havarijní plán). Havarijní plán uživatel závadných látek vypracuje 
v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování 
a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů. Vypracovaný havarijní 
plán pak uživatel před započetím zacházení se závadnými látkami zašle ke schválení 
vodoprávnímu úřadu OCP MHMP. 
Projednávání záměru v dalších stupních procesu EIA nepožaduje. 
 
Podle příslušného úřadu z vyjádření OCP MHMP nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto 
ani není tímto dotčeným správním úřadem požadováno. Připomínky jsou směřovány do další 
fáze projektové přípravy.   

Úřad městské části Praha-Štěrboholy ve vyjádření konstatuje, že rozšířením kapacity zařízení 
dojde bezesporu k navýšení intenzity dopravy. V oznámení záměru je uvedeno, že realizace nové 
dopravní infrastruktury není nutná. Z hlediska městské části je zcela nedostatečné, že v záměru 
není uvažováno se stavbou vjezdové cesty do areálu. Zařízení v současné době využívá 
nezpevněnou prašnou cestu, což již nyní způsobuje v době sucha zvýšenou prašnost a po dešti 
znečišťování komunikace Průmyslové blátem. Další zvyšování znečištění ovzduší v již tak dost 
zatížené lokalitě není podle našeho názoru z hlediska ochrany životního prostředí přijatelné.  
 
Na základě místního šetření bylo zjištěno, že příjezdová cesta do areálu je zpevněná. Prašnost a 
znečišťování, které je MČ Praha-Štěrboholy zmiňováno, je možné snížit vhodným opatřením 
(např. oplach pneumatik…), které je možné navrhnou do další fáze projektové přípravy. Uvedené 
připomínky jsou řešitelné v další fázi projektové přípravy. Dle příslušného úřadu z vyjádření 
nevyplývá nutnost záměr posuzovat.  
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí mohou oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 
zákona podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u OCP 
MHMP. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V odvolání 
musí být uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Splnění podmínek podle 
§ 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. 

 
 
 
 
 
 
 
  
v z. Ing. Jana Cibulková  
RNDr. Štěpán Kyjovský 
ředitel odboru 
 
podepsáno elektronicky 
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Rozdělovník: 

• Oznamovatel – oprávněný zástupce  
Marcela Čechová, Pavla Wonky 2624, 470 06 Česká Lípa   

• Dotčená veřejnost veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Magistrátu hlavního města 
Prahy po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem od vyvěšení se písemnost považuje 
za doručenou 

První den zveřejnění: 

Poslední den zveřejnění: 

• Dotčené územní samosprávné celky ke zveřejnění na úřední desce pod dobu nejméně 15 dnů 
podle § 16 zákona (OCP MHMP žádá o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí) 
- Městská část Praha-Štěrboholy, František Ševít - starosta, Ústřední 527/14, 102 00 Praha, 

10-Štěrboholy, IDDS: ethakud 
- Městská část Praha 10, Renata Chmelová - starostka, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, 

IDDS: irnb7wg 
 

• Na vědomí 
• Hlavní město Praha, Ing. Petr Hlubuček - náměstek primátora, Mariánské náměstí 2/2, 

110 01  Praha 1  
• Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i 
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 

Praha 1 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 35/29, 

110 00  Praha 1  
• Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, 

IDDS: c2zmahu 
• Úřad městské části Praha 15, odbor ochrany životního prostředí, IDDS: nkybvp5 

 

• Spis 
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