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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 „Přesun výroby betonu a modernizace technologie“ nepodléhá posouzení vlivů na 
životní prostředí podle zákona. 

Identifikační údaje: 
 
1. Název záměru 

Přesun výroby betonu a modernizace technologie  

2. Oznamovatel: 

Skanska Transbeton, s. r. o., Toužimská 664, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČO: 60471778 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor ochrany prostředí 
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

*MHMPXPEMIR7K* 
MHMPXPEMIR7K 
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3. Oznámení: 

zpracovatel: EKOLA group, spol. s r. o., datum zpracování: červen 2020 

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 41 (Zařízení 
na výrobu keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných 
cihel, dlaždic, kameniny, nebo porcelánu s kapacitou od stanoveného limitu; výroba ostatních 
stavebních hmot a výrobků s kapacitou od stanoveného limitu – 25 000 t/rok) kategorie II 
přílohy č. 1 k zákonu. 

5. Kapacita (rozsah) záměru: 

Předmětem záměru je přesun stávajícího areálu betonárny do nového areálu v těsné blízkosti 
původního a současná modernizace technologie betonárny.  
Rozloha budoucího areálu betonárny bude 5 193 m2 (stávající plocha areálu je o rozloze cca 2,5 
ha).  
Součástí areálu bude budova betonárny s cementovým hospodářstvím a velínem, 
administrativně-sociální zázemí, laboratoř, zásobníky kameniva, vodní hospodářství, zpevněné 
plochy pro pojezdy nákladních automobilů a nakladače, parkovací plochy pro osobní 
automobily, zelené plochy, přípojky inženýrských sítí, oplocení areálu, vjezdy a výjezdy.  
 
Předpokládaná průměrná roční kapacita výroby betonu je 50 000 m3 (cca 33 000 tun), tj. 
průměrná denní kapacita výrobu betonu v množství 167 m3.  Teoretický špičkový výkon 
betonárny je vyšší než reálná průměrná výroba, v tomto případě je s denní výrobou uvažováno 
jako s maximální špičkovou výrobní kapacitou v množství 835 m3/den. Tyto špičky nastávají 
v reálném provozu zcela ojediněle (cca 2x za rok). V rámci objemu měsíční a roční výroby jsou 
tyto špičky vyrovnány dny, kdy je snížená poptávka po betonové směsi, případně dny, kdy je 
betonárna zcela odstavena.  
 
Navýšením štítkového výkonu betonárny o + 10 % oproti současnému stavu je uvažováno ve 
smyslu urychlení výrobní kapacity betonárny v čase, nikoliv s navýšením vyrobeného množství 
betonu v m3/určité období. Tzn., že bez navýšení celkové roční výrobní kapacity v kratším čase 
vyrobí více betonové směsi a v končeném důsledku dojde k ušetření hodin provozu betonárny 
(tzn. cca o 10 % snížení vlastní doby provozu a doby zátěže dopravních cest). V tomto 
zkráceném čase bude zahrnut i management vlastního zásobování. 
 
Kapacita výroby v betonárně se odvíjí od reálných možností odbytu, tzn., že se jedná o 
rychloobrátkové zboží, které bude vyrobené až ve chvíli po objednání a těsně před expedicí. 
 
Základní bilance plocha záměru:  
Celková řešená plocha   6 110 m2 
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Plocha areálu betonárny  5 193 m2 

Zastavěné a zpevněné plochy v rámci areálu  4 659 m2 
Plocha zeleně   534 m2 
Předpokládaný počet osob v objektech  5 pracovníků v jedné směně (mimo řidičů 

autodomíchávačů) 
Navržený počet parkovacích stání  5 PS (pouze pro OA) 
 
6. Umístění: 

kraj: hlavní město Praha 
obec: hlavní město Praha 
městská část: Praha-Řeporyje 
katastrální území: Třebonice 

Nový areál provozu betonárny Řeporyje se bude nacházet v těsné blízkosti původního areálu. 
Bude však umístěn o cca 150 m severním směrem, tedy dále od chráněné zástavby a zároveň 
bude od nejbližší chráněné zástavby odcloněn stávajícím administrativním objektem investora.  
 
Zájmová lokalita je umístěna v prostoru areálu, který je ve vlastnictví Skanska a. s.. Tento areál 
přiléhá k ul. K Betonárně. Zájmové území je v současné době částečně zastavené skladovými 
halami, které budou demolovány.  
 
7. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Záměrem je přesun a modernizace stávající technologie. Účelem stavby je výroba čerstvých 
betonových směsí. Předpokládaná průměrná roční kapacita výroby betonu je 50 000 m3 (cca 
33 000 tun, tj. cca průměrná denní kapacita výroby betonu v množství 167 m3).  
Součástí areálu bude budova betonárny s cementovým hospodářstvím a velínem, 
administrativně-sociální zázemí, laboratoř, zásobníky kameniva, vodní hospodářství, zpevněné 
plochy pro pojezdy nákladních automobilů a nakladače, parkovací plochy pro osobní 
automobily, zelené plochy, přípojky inženýrských sítí, oplocení areálu, vjezdy a výjezdy.  
Záměr představuje významný úbytek zpevněných ploch oproti stávajícímu provozu, konktrétně 
z cca 2,5 ha na cca 0,6 ha.  
 
Betonárna bude vybavena moderním řídicím systémem, který zajistí výrobu betonové směsi 
v nejvyšší kvalitě požadované současnými normami a s minimalizovaným negativním vlivem 
na životní prostředí a zdraví obyvatel. Celá technologie mísícího jádra bude opatřena 
tepelněizolačním pláštěm z důvodu zamezení úniku hluku, prachu a výrazného zlepšení 
celkového vzhledu technologického celku betonárny.  
Všechny venkovní skládky kameniva budou zastřešené. Doprava kameniva bude zabezpečena 
zakrytováním v celé dopravní trase. Sila cementu budou osazena prachovými filtry s oklepem. 
V souladu s požadavky dokumentu Program zlepšování kvality ovzduší – Aglomerace Praha a 
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přílohou č. 8, bodem 4.5 vyhlášky č. 415/2012 Sb., je v rámci modernizace technologie 
uvažována řada dalších opatření za účelem snížení prašnosti (viz opatření uvedená v kap. B. I. 6 
oznámení).  
 
Kumulace ve fázi výstavby se blízkém okolí posuzovaného záměru se v současné době 
nepředpokládají.  
S kumulací ve fázi provozu lze uvažovat z hlediska dopravy.  
 
8. Stručný popis technického a technologického řešení: 

Betonárna a její technologické zařízení je funkčně spojený soubor, uspořádaný a ovládaný jako 
integrovaný celek. Technologické zařízení je členěno na několik provozních souborů.   
 
Mísící jádro (výrobní zařízení – betonárna) 
Mísící jádro je osazeno dvouhřídelovou žlabovou míchačkou BHS 2,5 DKX s objemem 3 750 l 
se štítkovým výkonem do 110 m3 čerstvého betonu za hodinu, s plně automatizovaným řízením 
výroby. Faktický (provozní) výkon je odhadován na cca 85 m3/hod. Celá technologie je 
opatřena tepelněizolačním pláštěm z důvodu zamezení úniku hluku, prachu a možnosti 
temperování v zimním období. Váhy cementu, vody a tekutých přísad jsou umístěny nad 
míchačkou na samostatných tenzometrických snímačích. Kamenivo je postupně dávkováno 
z jednotlivých částí zásobníků a po navážení dopraveno přímo do mísícího zařízení.  
 
Zásobníky a skládky kameniva 
Betonárna obsahuje uzavřený šestikomorový ocelový zásobník kameniva plněný pomocí 
elevátorového dopravníku do jednotlivých provozních sekcí dle druhu používaného kameniva. 
Celá technologie je opatřena tepelněizolačním pláštěm z důvodu zamezení úniku hluku, prachu 
a možnosti temperování v zimním období.  
Z důvodu možného výpadku navážení kameniva silniční dopravou jsou navrženy 
minimalizované venkovní skládky kameniva na zpevněném povrchu v objektu provozovny 
(celkem 6 kójí). Celková kapacita uloženého kameniva nepřesáhne cca 250t/frakce. Všechny 
venkovní skládky kameniva budou zastřešené, zhruba ve výšce 6 m nad zemí a budou skrápěné.  
Kamenivo bude na místo dopravováno velkoobjemovými návěsy a pomocí zapuštěné ocelové 
přejímací výsypky dopravováno krátkým podávacím pasem k vertikálnímu elevátoru. Doprava 
kameniva bude zabezpečena zakrytováním v celé dopravní trase. Průměrná roční spotřeba 
kameniva bude činit 87 850 t/rok. Při průměrné denní výrobě je tedy manipulováno s cca 241 t 
kameniva. Při maximální špičkové výrobě (ojediněle) je denně manipulováno s cca 1 205 t 
kameniva.  
 
Sklad přísad 
Sklad tekutých přísad (plastifikátorů) bude umístěn v kontejneru vedle betonárny a obsahuje 
samostatné plastové nádrže dle jednotlivých uložených druhů. Dávkování do vah přísad 
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zabezpečují speciální zubová čerpadla. Kontejner je zabezpečen speciální záchytnou vanou, aby 
byla zajištěna bezpečnost v případě havárie.   
 
Cementové hospodářství 
K mísicímu jádru bude přiřazeno šest ocelových sil na uskladnění cementu. Cement a plnivo 
budou dopravovány do cementové váhy z šesti samostatných sil, pomocí šnekových hermeticky 
uzavřených dopravníků. Sila cementu budou vybavena filtry s oklepem, tenzometrickým 
kontrolním systémem vážení uloženého cementu (nebo plniva). Dále je každé silo vybaveno 
indukční sondou „stavu maxima“ hladin cementu s bezpečnostním uzavíracím ventilem 
(pře)plnění při dosažení maximální hladiny kapacity každého sila.  
 
Vodní hospodářství 
Technologická voda pro výrobu betonu bude zajištěna primárně ze studny. Sekundárním 
zdrojem bude voda z akumulační nádrže dešťových vod a recyklingu. Terciálním zdrojem bude 
veřejný vodovod.  
Betonárna bude vybavena vodním hospodářstvím pro jímání dešťových vod, recyklačním 
zařízením a kalovou tříkomorovou jímkou na zbytkové vody z výplachů (nástaveb bubnu), které 
se zpětně používají do výrobního procesu. Část spotřeby technologické vody betonárny bude 
pokryta z vody srážkové zachycené v rámci areálu v akumulační nádrži dešťových vod. 
Součástí vodního hospodářství bude rovněž norná stěna přes celou provozní výšku nádrže, která 
zabezpečí jakost odváděných dešťových vod. Zřízen bude také podzemní vrt na možnost jímání 
této užitkové vody do zásobníku, který zabezpečí plynulé pokrytí potřeby výrobního procesu 
technologickou vodou i při maximální výrobě betonu.  
Maximální denní spotřeba technologické vody pro výrobu betonu 152 m3 (19,8 m3/hod) bude 
pokryta z vody ze studny a akumulované dešťové vody. Jde o výjimečný stav (cca 1-2 dny 
v roce). Předpokládá se zajištění potřebného akumulovaného objemu v předstihu v nádrži 
technologie výroby, nádrži recyklace a volném objemem akumulační nádrže, do kterých bude 
potřebné množství vody předem dopouštěno ze studny. Oproti maximální spotřebě je průměrná 
denní spotřeba vody pro výrobu betonu 30 m3, tj. 7 500 m3 za rok. Celková spotřeba 
technologické vody v celém areálu je 34 m3/den, tj. 11 070 m3/rok. Potřeba vody pro obsluhu 
betonárny a řidiče přestavuje 0,7 m3/den. V případě dlouhodobého nedostatku vody ze studny a 
akumulační nádrže bude výroba zastavena a přesunuta do stávajících betonáren stavebníka 
v blízkém okolí.  
Většina plochy areálu betonárny bude spádována k akumulační nádrži. Před nádrží bude 
předřazena sedimentační jímka. Bude zde udržována hladina trvalého nadržení (38 m3), která 
bude sloužit jako zásoba vody pro požární zásah. Zbylý objem nádrže (176 m3) slouží pro 
zachycení a akumulaci srážkových vod a jejich další využití při provozu technologie betonárny. 
Tento objem je naddimenzován proti minimálním požadavkům na potřebný objem (112 m3) tak, 
aby došlo k maximálnímu využití těchto vod. Menší část plochy areálu betonárny bude 
vyspádována k recyklingu a bude opět využita pro výrobu betonové směsi.  
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K technologii bude přivedena též přípojka z areálového vodovodu, ten bude sloužit jako 
terciální zdroj v případě přerušení dodávky z ostatních zdrojů.  
S napojením areálu na splaškovou kanalizaci se neuvažuje. Pod administrativně sociální 
objektem bude umístěna bezodtoková podzemní nádrž na splaškovou vodu. Nádrž je součástí 
dodávky sestavy buněk.  
Areál nebude napojen na dešťovou kanalizaci. Pouze jako bezpečnostní přepad z akumulační 
nádrže bude vybudována nová přípojka dešťové kanalizace pro areál betonárny. Přípojka je 
dimenzována na zachycení návrhové srážky s rezervou více než 30 %. Přípojka bude na 
stávající dešťové stoce vysazena přes novou odbočku. Přípojka bude ukončena v revizní šachtě. 
Na šachtu bude přepojen přepad z akumulační nádrže.  
 
Technologie ohřevu 
Celoroční provoz bude zabezpečen kontejnerovou plynovou kotelnou pro ohřev záměsové vody 
pro výrobu betonu a temperaci technologických prostor betonárny. 
Ohřev záměsové vody bude probíhat pomocí tlakového nízko-emisního hořáku o tepelném 
výkonu 246 kW. Měrná mezní spotřeba paliva (G20 – zemního plynu) při nepřerušovaném 
provozu hořáku je 24,6 m3/hod., maximální denní spotřeba je 196,8 m3/den, maximální roční 
spotřeba (uvažováno 120 topných dní) je 23 616 m3/rok. Vnitřní světlost komínu pro odvod 
spalin je 300 mm, vnější prostup střechou kontejneru má průměr 420 mm, výška komínu je cca 
4,0 m nad střechou kontejneru kotelny.  
Temperace prostoru betonárny bude probíhat teplovzdušným generátorem s radiálním 
ventilátorem a tlakovým hořákem o tepleném výkonu 103,5 kW. Měrná mezní spotřeba paliva 
(G20 – zemního plynu) při nepřerušovaném provozu hořáku je 12,1 m3/hod, maximální denní 
spotřeba je 96,8 m3/den, maximální roční spotřeba (uvažováno 120 topných dní) je 11 616 
m3/rok. Vnitřní světlost komínu pro odvod spalin je 250 mm, vnější prostup střechou kontejneru 
má průměr 330 mm, výška komínu je cca 4,0 m nad střechou kontejneru kotelny.  
 
Veškeré vytápění sociálního zázemí betonárny bude realizováno pomocí elektrických přímotopů 
umístěných v jednotlivých buňkách.  
 
Recykling 
K odstraňování veškerých zbytků betonové směsi z bubnů autodomíchavačů, čerpadel a 
z oplachu míchačky a prostoru pod míchačkou je navrženo bezodpadové recyklační zařízení 
typu RZS 12. Do recyklingu bude vyspádováním odváděna část plochy betonárny a výplachy 
z autodomíchavačů. Část užitkové vody pro výrobu betonové směsi bude odebíraná právě 
z nádrže recyklingu.  
Zbytek betonové směsi z bubnu autodomíchavačů je po zředění vylit do násypky separátoru, 
kde se šnekovým zařízením separuje kalová voda od štěrku. Kalová voda je potrubím svedena 
do přečerpávací jímky, ze které je čerpána do nadzemní jímky kalové vody. V té je čeřena 
čeřícím zařízením proti usazování cementu. Vymytý štěrk padá ze separátoru do betonové 
ohrádky, odkud je kolovým nakladačem přemístěn do zásobníku kameniva a je opět použit při 
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výrobě. V separačním zařízení je rovněž likvidován oplach míchačky po ukončení denního 
výrobního cyklu.  
Součástí technologie je rozvaděč pro řízení činnosti recyklingu.  
 
Napájení elektrickou energií bude zajištěno přípojkou z veřejné distribuční sítě. Distribuční 
rozvaděč bude umístěn na venkovní stěně velín, bude mít přívodní pole a vývody k mísicímu 
jádru, recyklingu, velínu a technologii ohřevu.  
Venkovní osvětlení bude umístěno na konstrukci betonárny a cementových sil.  
Celkový soudobý příkon betonárny bude 269 kW. V trafostanici je instalován transformátor    
630 kVA.  
 
Předpokládaný termín zahájení výstavby je v roce 2021/2022 a předpokládaný termín zahájení 
provozu je v lednu 2023. 
 
 
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 přesun stávajícího areálu betonárny Řeporyje za současné modernizace technologie 
do nového areálu v těsné blízkosti areálu původního.   
 
Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy se dotčené území záměru nachází 
v zastavitelném území v ploše s rozdílným způsobem využitím VS – výroby, skladování a 
distribuce, v území stabilizovaném, s územní rezervou pro plochu OB – B – čistě obytné se 
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stanovým kódem míry využití území B a ZMK – zeleň městská a krajinná. Záměr protíná návrh 
cyklistické trasy.  
Přílohou oznámení je vyjádření Odboru územního rozvoje MHMP č. j. 1828141/2019 ze dne 
04.09.2019, ze kterého vyplývá, že záměr je v souladu s využitím plochy s rozdílným způsobem 
využití VS.  
 
Záměr bude využívat stávající síť veřejných komunikací, hlavní příjezdovou cestou bude 
stávající ul. K Betonárně a nová komunikace na severní hraně areálu se dvěma vjezdy do areálu. 
 
Ve fázi výstavby bude betonárna dopravně přístupná ze stávající ul. K Betonárně. Dodávky 
betonu v této fázi budou zajištěny stávající betonárnou Řeporyje před ukončením provozu. 
Ve fázi provozu bude vjezd do areálu navržen dvěma novými branami z nové komunikační 
přípojky podél severní hranice areálu z ul. K Betonárně. Výjezd z areálu bude umožněn přímo 
do ul. K Betonárně. 
 
Posuzovaný záměr bude disponovat 5 parkovacími stáními pro osobní automobily.  
 
Doprava v areálu se skládá z pojezdů autodomíchavačů (mixů a van), cisteren s cementem, 
nákladních automobilů s kamenivem a nákladních automobilů. Během provozu betonárny je při 
každé směně 2 hodiny v provozu také nakladač. Celý proces dopravy bude řízen vlastním 
dopravním řádem.   
 
Intenzita dopravy ve fázi provozu betonárny bude spojena s dovozem kameniva, cementu a 
expedicí hotových betonových směsí. Z dopravního hlediska a komunikačního napojení je 
zájmové území situováno v bezprostřední blízkosti Pražského okruhu (mezi exity 19 – 23A). 
Výjezd z areálu bude veden přes ul. K Betonárně a ul. K Třebonicům na ul. Poncarovu a dále 
většinově (3/4 gen. dopravy) západním směrem na Pražský okruh, kde se následně doprava 
rozdělí do obou směrů na Pražském okruhu. Čtvrtina generované dopravy areálem bude 
směřovat po ul. Poncarova ke komunikaci Jeremiášova a dále shodným polovičním rozpadem 
směrem k Rozvadovské spojce a směrem k ul. Smíchovská. Průjezd obytnou zástavbou 
(především MČ Řeporyje) je omezen na minimální nezbytnou míru. Na vzejdu do centrální 
části Řeporyjí (ul. K Třebonicům a ul. Ořešská) s výjimkou pro dopravní obsluhu a zásobování, 
jsou umístěny zákazové značky pro vozidla nad 3,5 t. Uvedená situace zůstane stejná jako ve 
stávajícím stavu.  
Předpokládaný počet jízd vozidel do 3,5 t v jednom směru za 24 hod průměrného pracovního 
dne (pro příjezd a odjezd je předpokládán stejný počet) je 5 vozidel. Počet těžkých nákladních 
vozidel je uvažován pro maximální špičkový výkon betonárny (cca 2x ročně) shodně pro 
současný stav (jaro 2019) i pro výhledové horizonty roku 2023 a naplnění platného ÚP SÚ hl. m 
Prahy, a to 236 vozidel nad 3,5 t. Celkový objem dopravy generovaný záměrem se předpokládá 
ve výši 241 jízd všech vozidel v každém směru za 24 hod průměrného pracovního dne.  
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Vzhledem k tomu, že dochází pouze k přesunutí a zmodernizování betonárny (při zachování 
stejného maximálního výkonu), nebude docházet k přetížení okolní komunikační sítě vlivem 
zpracovaného záměru. Současné maximální špičkové generované zatížení pocházející ze 
stávající betonárny (tj. 241 všech vozidel, z toho 236 vozidel nad 3,5 t) bude shodné i ve 
výhledovém roce 2023 a horizontu naplnění platného ÚP SÚ hl. m Prahy.  
 
Součástí záměru jsou dopravně-inženýrské podklady, zpracované Technickou správou 
komunikací hl. m Prahy a Institutem plánování a rozvoje hl. m Prahy.  
 
Bodové zdroje znečištění ovzduší nejsou ve fázi výstavby záměru předpokládány.  
V období výstavby bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní prostor staveniště, kde 
bude docházet k produkci znečišťujících látek z provozu stavebních strojů a ke vzniku 
sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanismů a při naskládání se sypkými materiály. 
Dalším zdrojem pak budou pohyby nákladních aut po okolních komunikacích. Tyto zdroje 
budou působit po časově omezenou dobu.   
Vliv negativních důsledků výstavby záměru lze významně snížit aplikací 
technickoorganizačních opatření, jejichž návrh je v předloženém oznámení záměru podrobně 
rozpracován v kapitole B. I. 6., resp. D. I. 4. 1. 
 
Ve fázi provozu jsou hodnocenými zdroji znečišťování ovzduší automobilová doprava, 
spalování zemního plynu a nakládání s materiálem.  
Bodovými zdroji znečištění ovzduší je manipulace a skladování kameniva, emise za spalování 
zemního plynu a plnění sila cementem.  
 
Ohřev záměsové vody bude probíhat v hořáku o tepelném výkonu 246 kW. Maximální roční 
spotřeba zemního plynu je uvažována ve výši je 23 616 m3/rok. Temperace prostoru betonárny 
bude probíhat pomocí teplovzdušného generátoru o tepleném výkonu 103,5 kW. Maximální 
roční spotřeba (uvažováno 120 topných dní) je 11 616 m3/rok. 
Při maximální špičkové výrobě betonárny (výjimečný stav) bude docházet denně k 10 plnění, 
tzn. je přistaveno 10 autocisteren s cementem (doba plnění 40min; objem vzdušniny při plnění 
z jedné autocisterny činí 880 Nm3 a koncentrace tuhých znečišťujících látek na výstupu z filtru 
je 0,62 mg.Nm-3). Emise tuhých znečišťujících látek budou v případě špičkového dne činit     
3,64 g.  
 
Dle map pětiletých klouzavých průměrů koncentrací sledovaných znečišťujících látek, 
publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (pětiletý průměr 2014 - 2018), 
dosahují v zájmové lokalitě průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého (NO2) hodnot 
15,7 – 21,2 μg/m3, polétavého prachu frakce PM10 hodnot 24,2 – 24,7 μg/m3, PM2,5 hodnot 17,6 
– 17,8 μg/m3, benzenu hodnot 1,1 – 1,2 μg/m3 a benzo(a)pyrenu (B(a)P) hodnoty 1 ng/m3. 
U průměrných 24hodinových imisních koncentrací PM10 36. nejvyšší hodnota dosahuje 41,8, 
resp. 42,9 μg/m3. Max. hodinové koncentrace NO2 se dle modelových výpočtů ATEM pohybují 
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okolo 110 μg/m3, přičemž 19. nejvyšší hodnota max. hodinových koncentrací NO2 dosahuje 
cca 65 μg/m3. Z uvedených údajů je patrné, že se jedná v rámci pražských relací o vyhovující 
prostředí, s hodnotami koncentrací sledovaných látek pod imisními limity.  
 
Vliv provozu záměru včetně související obslužné dopravy na kvalitu ovzduší v okolí záměru byl 
v předloženém oznámení záměru hodnocen na základě výsledků modelových výpočtů 
rozptylové studie (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., leden 2020). Výpočty byly 
prováděny pro vybrané znečišťující látky (PM10, PM2,5, NO2 a B(a)P) v síti referenčních bodů 
v okolí záměru ve dvou výhledových časových horizontech – k roku 2023 a k horizontu 
naplnění Územního plánu hl. m. Prahy. Kromě uvedených stavů byly modelovými výpočty 
stanoveny stávající pozaďové imisní koncentrace uvedených polutantů – tzv. stávající stav. 
Stávající imisní zatížení řešeného území bylo v rozptylové studie hodnoceno i na základě 
pětiletých klouzavých průměrů imisních koncentrací (2014-2018). Dále byl v rozptylové studii 
diskutován i vliv realizace záměru na kvalitu ovzduší v okolí včetně návrhu opaření 
k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s výstavbou. 
Z výsledků modelových výpočtů rozptylové studie vyplývá, že již za stávajícího stavu v části 
řešeného území dochází k překračování imisního limitu ročních koncentrací PM2,5 a 
benzo(a)pyrenu (B(a)P). Nadlimitní koncentrace uvedených znečišťujících látek byly 
identifikovány v imisním pozadí řešeného území i v obou výhledových horizontech (v širším 
okolí záměru v blízkosti Pražského okruhu i v obytné zástavbě Řeporyjí). Ze závěrů rozptylové 
studie vyplývá, že vliv provozu posuzované výrobny betonových směsí na roční imisní 
koncentrace sledovaných znečišťujících látek nebude významný – u nejvíce ovlivněné obytné 
zástavby se bude jednat o příspěvky v řádu setin μg/m3 (0,07 μg/m3 u ročních koncentrací NO2 a 
0,08 μg/m3 u ročních koncentrací PM2,5), resp. desetin μg/m3 (0,15 μg/m3 u ročních koncentrací 
PM10). V případě krátkodobých koncentrací se jedná u nejvíce ovlivněné obytné zástavby 
u hodinových koncentrací NO2 o příspěvky v úrovni 1,0 μg/m3, a u denních koncentrací PM10 o 
příspěvky v úrovni 1,5 μg/m3/3,0 μg/m3 (běžný den/špičkový den).  
S ohledem na skutečnost, že imisní pozadí řešeného území je za stávajícího stavu zatíženo 
nadlimitními koncentracemi PM2,5 a B(a)P bude se provoz posuzované betonárny spolupodílet 
(i když nepatrně) na překračování imisních limitů uvedených polutantů. Stejnou situaci lze dle 
modelových výpočtů očekávat i v obou výhledových horizontech. Dále je v závěru rozptylové 
studie k této problematice konstatováno, že při interpretaci výsledků je nutné brát v úvahu i 
skutečnost, že dle pětiletých průměrů je imisní limit pro průměrné roční koncentrace 
suspendovaných částic PM2,5 plněn v celé výpočtové oblasti a imisní limit pro průměrné roční 
koncentrace B(a)P, ke kterému se při hodnocení kvality ovzduší pouze přihlíží, je překračován 
pouze v okrajové části výpočtového území (v blízkosti Pražského okruhu). 
 
Dle ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o ochraně ovzduší) vychází orgány veřejné správy při posuzování, zda v dané 
lokalitě dochází k překročení některého z imisních limitů, z pětiletých klouzavých průměrů 
imisních sledovaných znečišťujících látek (jedná se o koncentrace publikované ČHMÚ). Z map 
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pětiletých klouzavých průměrů koncentrací PM2,5 – jak je citováno výše – jednoznačně vyplývá, 
že v řešeném území nedochází k překračování imisního limitu u této znečišťující látky. V místě 
záměru nebylo zjištěno ani překročení imisního limitu ročních imisních koncentrací B(a)P 
(překročení imisního limitu u tohoto polutantu bylo identifikováno v širším okolí záměru - 
v blízkosti Pražského okruhu). Navíc byly do modelových výpočtů rozptylové studie 
zapracovány dopravní výkony vázané ke špičkové denní kapacitě betonárny (835 m3 betonové 
směsi) zatímco průměrná denní kapacita má být významně nižší (cca 167 m3 betonové směsi). 
Špičkový výkon betonárny byl uvažován i v případě výpočtů krátkodobých koncentrací 
znečišťujících látek. Výpočty rozptylové studie tak byly prováděny jednoznačně na straně 
bezpečnosti. 
 
V rámci zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad vyjádření OCP MHMP, ve kterém orgán 
ochrany ovzduší považuje provoz modernizovaného zdroje v dané lokalitě z hlediska vlivu na 
ovzduší za akceptovatelný i za situace, kdy některé typy modelových výpočtů signalizují 
v daném území překročení imisních limitů některých sledovaných znečišťujících látek. 
 
Na základě výše uvedených skutečností došel příslušný úřad k závěru, že navrhovaný záměr 
nebude mít významný negativní vliv na kvalitu ovzduší v dotčeném území. 
 
Pro vyhodnocení zdrojů hluku bylo vypracováno Akustické posouzení (EKOLA group,          
spol. s r o., prosinec 2019), které je přílohou oznámení.  
 
Ve fázi výstavby budou zdrojem hluku jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. 
Stavební hluk bude eliminován použitím vhodné organizace práce, úpravou staveniště a 
použitím dočasných protihlukových opatření, uvedených v kap. B. I. 6 předloženého oznámení.  
Ve fázi provozu budou stacionární zdroje hluku tvořeny provozem technologických strojních 
zařízení resp. jejich pohon. Liniové dopravní zdroje budou tvořeny mimoareálovou dopravou, 
která bude zajišťovat dovoz surovin a expedici produktů. Vnitroareálová doprava bude 
realizována pomocí těžkých nákladních automobilů a kolového nakladače.  
 
Akustická situace v okolí nově umístěné betonárny Řeporyje byla posouzena pomocí 
kontrolních výpočtových (imisních) bodů. Výpočtové body byly umístěny před okenními otvory 
ve vzdálenosti 2 m od fasád nejbližších chráněných taveb a chráněných staveb nejvíce 
zasažených hlukem z provozu silniční dopravy na úsecích komunikací využívaných obslužnou 
dopravou posuzovaného záměru. 
Objem generované dopravy záměrem, se kterým je v akustickém posouzení uvažováno, je 
stanovena na základě maximální špičkové výroby (tj. ojediněle – 2x za rok). Se špičkovým 
výkonem je uvažováno rovněž v rámci výpočtu hluku ze stacionárních zdrojů. Skutečné vlivy 
posuzovaného záměru na akustickou situaci lze tedy očekávat oproti modelově hodnoceným 
stavům po zprovoznění záměru spíše příznivější. Záměr bude oproti stávajícímu stavu odcloněn 
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od chráněné zástavby stávající administrativní budovou investora a je navrženo kompletní 
opláštění betonárny včetně opláštění prostoru sil a ostatních dopravních cest materiálů. 
 
Vzhledem k umístění chráněné obytné zástavby v dostatečné vzdálenosti (min. 250 m) od 
staveniště lze předpokládat, že při nasazení stavebních strojů nebude docházet k překračování 
hygienického limitu LAeq,s= 65 dB u nejbližších chráněných staveb, a to v období 7-21 hod. 
V období 21-7 hod nebudou venkovní stavební práce probíhat.  
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu technologie v areálu včetně 
pohybů obslužné dopravy v areálu v denní době, kdy bude areál provozován, jsou ve všech 
kontrolních výpočtových bodech situovaných v nejbližších chráněných venkovních prostorech 
staveb nižší, než je hygienický limit hluku pro tuto dobu.  
 
V rámci zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví 
Hygienické stanice hl. m. Prahy č. j. HSHMP 39292/2020 ze dne 28.07.2020, ve kterém 
konstatuje, že v rámci řešeného území není dle předložené dokumentace předpoklad negativního 
vlivu záměru na veřejné zdraví v rámci území hlavního města Prahy. HSHMP nepožaduje 
podrobit záměr dalšímu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. 
 
Z výše uvedených skutečností plyne, že záměr nebude mít významný negativní vliv na stávající 
akustickou situaci v dotčeném území. 
 
Záměr nebude vyžadovat zábor pozemků náležících do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani 
určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 
 
V dotčené lokalitě nejsou evidována kontaminovaná místa. V příloze oznámení je doložen 
Průzkum znečištění horninového prostředí a podzemní vody v areálu plánované výstavby 
betonárky (EKOHYDROGEO Žitný, s. r. o, prosinec 2019). Průzkumné práce byly zaměřené na 
posouzení případného znečištění horninového prostředí, podzemní vody a stanovení radonového 
indexu. Koncentrace žádné ze sledovaných organických látek a úroveň znečištění sledovaných 
těžkých kovů v navážkách a podložních zeminách nebyla přesažena. Podzemní voda nevykazuje 
známky antropogenního znečištění.  
 
V posuzovaném území ani v jeho blízkosti se nenacházejí žádné přírodní zdroje. Dále se 
v zájmovém území ani v jeho okolí nenacházejí výhradní a nevýhradní ložiska nerostných 
surovin, dobývací prostory (těžené, netěžené), chráněná ložisková území ani ložiska prognózní. 
V posuzovaném území se nenalézají ani poddolovaná či sesuvná území 
 
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že vlivem záměru nedojde k významnému negativnímu 
ovlivnění půdy a horninového prostředí. 
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Z hlediska krajinářské hodnoty spadá předmětné území do místa krajinného rázu 
klasifikovaného sníženou krajinářskou hodnotou (4) – jedná se o území nekvalitních a rušivých 
celků s disharmonií prvků uvnitř celku, významnými estetickými závadami, negativním 
působením na okolí a rušivými kontrasty. V těsné blízkosti západní hranice řešeného záměru se 
pak nachází místo krajinného rázu klasifikované střední krajinářskou hodnotou (3) – jedná se o 
méně hodnotné celky (převážně homogenní, avšak esteticky málo kvalitní celky, např. 
kompaktní sídliště). V území nelze identifikovat zásadní znaky a hodnoty ochrany krajinného 
rázu. Z hlediska krajinotvorného má z antropogenních prvků nejvýznamnější vliv přítomnost 
Pražského okruhu a navazujících komunikací, husté sítě nadzemního elektrického vedení a 
nejvýznamnější bodové dominanty – zemědělského sila v Řeporyjích.  
 
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je zřejmé, že záměr nebude mít vliv na krajinný 
ráz. 
 
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. 1470278/2019 ze dne 22.07.2019). 
 
V bezprostřední blízkosti plánovaného záměru se nenacházejí žádná chráněná území podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále se v blízkosti záměru nenacházejí 
žádné přírodní parky. 
Na území posuzovaného záměru se nenachází žádné významné krajinné prvky. Nedojde ani 
k dotčení jejich ochranného pásma. 
 
Výstavbou nebude dotčen žádný památný strom. 
 
Na území posuzovaného záměru se nenachází žádný ze skladebných prvků ÚSES. V těsné 
blízkosti hranice posuzovaného záměru je interakční prvek – nefunkční, který prochází stávající 
příjezdovou komunikací, konkrétně ul. K Betonárně. Ve vzdálenosti cca 200 m jižním směrem 
se nachází osa nadregionálního biokoridoru (nefunkční) a ve vzdálenosti cca 270 m regionální 
biokoridor (nefunkční).  
 
Nedojde k dotčení celoměstského systému zeleně. 
 
Na lokalitě byl proveden přírodovědný průzkum (Ing. Kateřina Lagner Zímová, srpen 2019), 
který je součástí oznámení. Předmětná lokalita není z ekologického hlediska významná, jedná se 
o plochu buď bez vegetace nebo s ostrůvkovitým ruderálním porostem. Většina plochy je 
tvořena zpevněnými plochami nebo budovami.  
Dřeviny v zájmovém území mají charakter náletů a keřových porostů. Nezbytné kácení 
přítomných dřevin a keřových porostů proběhne již ve fázi demolic.  



14/27 Č. j. MHMP 1370233/2020 

Z botanického hlediska není dotčené území hodnotné. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin 
nebyl v řešeném území zaznamenán.  
 
V rámci sadových úprav je počítáno s vytvořením ploch zeleně o celkové rozloze 534 m2. Nové 
výsadby budou složeny z původních druhů dřevin. V rámci posuzovaného areálu je uvažováno 
s výsadbou 10 dřevin.   
 
Z živočišných druhů byly v zájmovém území nalezeny dva zvláště chráněné druhy živočichů. 
Jedná se o druhy mající pouze potravní vazbu na zájmové území. Bylo nalezeno několik jedinců 
čmeláka. Hnízdo čmeláka v zájmovém území nalezeno nebylo. Dále byli nalezeni jedinci 
vlaštovky obecné, kteří nad územím pouze přeletují, a jejich potravní nabídka nebude 
v důsledku záměru výrazně snížena. Hnízdo vlaštovek v zájmovém území nalezeno nebylo. Při 
realizaci záměru nebudou uvedené druhy živočichů přímo dotčeny. Na základě přírodovědného 
průzkumu jsou doporučena opatření (viz kapitola B. I. 6 oznámení). Žádné další z nalezených 
druhů nespadají do seznamu zvláště chráněných druhů dle vyhl č. 395/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Vzhledem k tomu, že bude záměr realizovaná na pozemcích, které vylučují existenci 
jakýchkoliv hodnotnějších ekosystémů, je vliv záměru na ekosystémy považován za 
nevýznamný. Realizací záměru dále nedojde k ovlivnění biodiverzity v území.  

Vzhledem k charakteru záměru, kdy se jedná o výstavbu objektů na ploše stávajícího 
průmyslového areálu, lze konstatovat, že záměr nebude mít významný negativní vliv na 
živočichy a rostliny, ekosystémy a biologickou rozmanitost.  
 
Záměrem nebude dotečeno ochranné pásmo vodního zdroje (OPVZ) ani chráněná oblast 
přirozené akumulace vod (CHOPAV).  
 
Pro účely Studie inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu (součást oznámení) 
byly v zájmovém území provedeny vsakovací zkoušky za účelem zhodnocení podmínek 
likvidace srážkových vod vsakováním do geologického prostředí. Likvidace srážkových vod 
pouze vsakováním není, vzhledem ke špatným geologickým a hydrogeologickým poměrů, 
možná. Z hlediska vod je u předpokládaného záměru navrženo řešení, u kterého bude 
v maximální možné míře využíváno jak dešťových vod, tak vod z oplachu.  
 
Ve fázi výstavby betonárny budou nároky na potřebu užitkové a pitné vody minimální. 
Zásobování vodou bude provedeno z nově realizované studny nebo v předstihu vybudované 
vodoměrné šachty a přípojky vody. S napojením na splaškovou kanalizaci se neuvažuje. 
Odpadní vody budou pravidelně odváženy na ČOV servisní firmou. Případné provizorní 
odvodnění srážkových vod bude řešeno vsakem do půdy. Jednotlivé objekty betonárny budou 
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mělce založeny na betonové základové desce a významnější výkopové práce nebudou při 
výstavbě záměru třeba.  
Ve fázi provozu bude areál napojen na vodovodní řad. Voda z řadu bude využívána primárně 
jako zdroj pitné vody pro administrativní objekt. Technologická voda pro výrobu betonu bude 
zajištěna ze studny, z provozu recyklace a z akumulační nádrže dešťových vod. Ze studny bude 
provedeno výtlačné potrubí k technologii a dopouštění trvalého nadržení v akumulační nádrži. 
Pro technologii bude sloužit pitná voda jako terciální zdroj v případě přerušení dodávky z 
ostatních zdrojů.  
Plocha areálu betonárny bude spádována k akumulační nádrži, která bude zachycovat dešťové 
vody. Před nádrží bude předřazena sedimentační jímka. Voda z nádrže je uvažována jako 
sekundární zdroj vody pro technologii s tím, že v případě zaplnění nádrže bude odebírána 
přednostně, tak aby byl udržován dostatečný akumulační prostor pro zachycení srážek. Pouze 
jako bezpečností přepad z akumulační nádrže bude vybudována nová přípojka dešťové 
kanalizace. Souhlas správce vodního toku je v příloze oznámení.  
Odvodnění střechy administrativního objektu je řešené svodem dešťové vody na terén. Střecha 
zásobníků kameniva je spádovaná k zádní části objektu, kde bude osazen dešťový žlab pro 
svedení vody na pozemek betonárny.  
Při výrobním procesu betonových směsí nevznikají žádné odpadní vody. Voda vstupující do 
výrobního procesu zůstává vázaná ve výrobcích. 
Vody využívané pro mytí mísícího centra a autodomíchavačů budou zachycovány 
v recyklačním zařízení a dále využívány jako záměsové. Voda k oplachu a recyklaci zbytků 
betonu se bude z větší části recyklovat, bude tedy použita vícekrát.  
Pro zkrápění skládek a násypek kameniva bude využívána voda z akumulační nádrže a vlastní 
studny (vrtu). Zkrápění a mytí komunikací bude prováděno subdodavatelsky, voda bude 
dovážena cisternou, eventuálně může být použita i voda z akumulační nádrže.  
S napojením na splaškovou kanalizace se neuvažuje. Pod administrativně sociálním objektem 
bude umístěna bezodtoká podzemní nádrž na splaškovou vodu, která bude pravidelně vyvážena.  
 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že záměr nebude mít významný negativní vliv na 
povrchové a podzemní vody. 
 
Záměrem dojde k úbytku zpevněných ploch na nutné minimum (tj. z cca 2,5 ha na cca 0,6 ha). 
Lokalita zvolená k umístění navrhovaného záměru je navíc již ve stávajícím stavu převážně 
zpevněna.  
Pro ohřev a temperaci budou využity moderní nízko-emisní hořáky, což snižuje produkci 
přímých emisí skleníkových plynů na nutné minimum.  
Výrobní kapacita betonárny bude spočívat v urychlení z hlediska času, nebude se jednat o 
navýšení vyrobeného množství betonu v m3/určité období. V konečném důsledku bude docházet 
k ušetření hodin provozu betonárny, dojde ke snížení přesčasových hodin výroby a urychlí se 
doba vlastní betonáže. Sekundárně rovněž dojde ke snížení dopravní zátěže v čase oproti 
současnému stavu.  
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V rámci sadových úprav je počítáno s vytvořením ploch zeleně o celkové rozloze 534 m2.  
Riziko sucha a dostupnosti vody je řešeno návrhem dostatečně dimenzované akumulační 
nádrže.  
 
Záměr nebude mít významný negativní vliv na klima. 
 
Produkce odpadu lze očekávat ve fázi provozu záměru i ve fázi výstavby. Přesné množství 
některých druhů odpadů vznikajících při výstavě není možné v  současné fázi projektových 
příprav specifikovat. Ve fázi provozu nebude vznikat nadstandardní množství odpadu.  Odpady 
lze předat do vlastnictví pouze právnické osobě nebo fyzické osobě opravené k podnikání, která 
je provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu nebo využití nebo odstranění určeného druhu 
odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech v platném znění.  
Ve fázích výstavby a provozu záměru se nakládání s odpady bude řídit platnými legislativními 
předpisy. 
 
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. 
 
Potenciální rizika vzniku havárií či nestandardního stavu, která lze obecně identifikovat, jsou 
porucha technologického zařízení, požár, exploze, únik nebezpečných látek, úraz elektrickým 
proudem, vzdutí hladin podzemní vody.  
Riziko kontaminace podzemní i povrchové vody úniky pohonných hmot, olejů a mazadel 
z dopravních či stavebních mechanismů ve fázi výstavby je minimální.  
Pro prevenci všech havarijních a nestandardních stavů budou dodržovány provozní a 
manipulační řády provozovny.  
 
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. 
 
Kumulativní vlivy záměru s dalšími záměry byly vyhodnoceny na str. 14-15 oznámení. 
Vzhledem k umístění záměru ve stávajícím průmyslovém areálu oznamovatele jsou kumulativní 
vlivy s ostatními záměry vyhodnoceny jako nevýznamné či nulové.  
Kumulativní vlivy jsou vyhodnoceny v souladu s požadavky zákona. 
 
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. 
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Oznámení se dostatečně 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 22.06.2020 obdržel OCP MHMP od zástupce oznamovatele záměru EKOLA group,       
spol. s r. o. 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 
29.06.2020 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 na stránkách 
www.cenia.cz/eia pod kódem PHA1107. 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 
29.06.2020. 
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 29.07.2020. Podle § 6 odst. 8 k vyjádřením zaslaným po lhůtě 
příslušný úřad nepřihlíží. 
 
3. Podklady pro vydání rozhodnutí: 

 
Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu bylo zpracováno v červnu roku 2020 společností 
EKOLA group, spol. s r. o. Podkladem pro vydání rozhodnutí bylo rovněž vyjádření dotčených 
správních úřadů obdržených během zjišťovacího řízení.  
V průběhu zjišťovacího řízení byla příslušnému úřadu doručeno 5 vyjádření. Všechna vyjádření 
byla zaslána v určeném termínu. 
 
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení: 

 
• Hlavní město Praha 

(vyjádření č. j. MHMP 1176047/2020 ze dne 28.06.2020), 
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• Městská část Praha 13 
(vyjádření Zn: 399/star/2020 ze dne 23.07.2020), 

• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha 
(vyjádření č. j. ČIŽP/41/2020/7665 ze dne 16.07.2020), 

• Hygienická stanice hlavního města Prahy 
(vyjádření č. j. HSHMP 39292/2020 ze dne 28.07.2020), 

• Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí 
(vyjádření č. j. MHMP 1174016/2020 ze dne 29.07.2020). 

 
 
5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení: 
 
Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) konstatuje, že z hlediska posuzování vlivů na životní 
prostředí HMP, jako územní samosprávný celek nepožaduje další posouzení záměru dle zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění. 
MHP bere na vědomí, že podle provedeného přírodovědného průzkumu předmětný areál 
neslouží k rozmnožování zvláště chráněných druhů živočichů a nerostou zde zvláště chráněné 
druhy rostlin. Převažují zpevněné plochy místně doplněné ruderální vegetací. Z pohledu zájmů 
ochrany přírody a krajiny lze tedy záměr akceptovat. 
Dále HMP sděluje, že v kapitolách B.I.6., B. III. a D.I. (tam zejm. D.I.3, D.I.4 a D.I.7) jsou 
uvedena navržená opatření na ochranu životního prostředí. Požaduje, aby všechna tato opatření 
byla zahrnuta jako podmínky případných povolujících rozhodnutí o záměru, vyjmenovaných v 
kap. B.I.9. předloženého oznámení. 
MHP doporučuje v dalších fázích projektové přípravy upřesnit, z jakého předpokladu byl 
stanoven uvedený počet parkovacích stání v areálu betonárny. 
MHP důrazně doporučuje po obvodu areálu vysadit stromy, a to v přirozené druhové skladbě, 
neboť v řešeném území je zřejmá výrazná absence zeleně, zejména dřevin. Deset ks dřevin 
zmíněných na str. 118 předloženého oznámení nelze považovat za dostatečné množství. Dojde 
tak k optickému odclonění areálu i ke zlepšení mikroklimatu. Dále tím bude usnadněno 
perspektivní fungování všech dotčených prvků ÚSES, zejména interakčního prvku I6/302 a do 
budoucna snad i nadregionálního biokoridoru N4/8. V neposlední řadě bude tato zeleň působit 
jako protihluková bariéra. 
 
V rámci samotného areálu není možné kvůli ochranným pásmům sítí a další infrastruktury 
umístit další dřeviny. Dle vyjádření zástupce oznamovatele, které zaslal v rámci vypořádání 
připomínek, je možné v dalších fázích projektové přípravy navrhnout a realizovat výsadbu cca 
dalších 40-60 ks dřevin v závislosti na parametrech sadebního materiálu, a to na okolních 
pozemcích vlastněných oznamovatelem či dle požadavků a konzultací s městskou částí, případně 
HMP.  
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Podle příslušného úřadu z vyjádření HMP nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto ani 
není tímto dotčeným správním úřadem požadováno. Výše uvedené požadavky jsou směřovány do 
dalších fází projektové přípravy. 
 
Městská část Praha 13, (dále jen „MČ P13“) konstatuje, že s předloženým oznámením záměru 
souhlasí za předpokladu, že budou splněny níže uvedené podmínky.  
 
Z hlediska ochrany přírody, krajiny  sděluje, že k oznámení záměru byl zpracován dne 
26.08.2019 Ing. Kateřinou Lagner Zímovou, IČ 01447424, přírodovědný průzkum předmětné 
lokality. Z přírodovědného průzkumu vyplývá, že realizace záměru v tomto území není 
v rozporou se zájmy ochrany přírody definovanými zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění.  
Z důvodu opatření k eliminaci negativních vlivů na stávající biotu je v přírodovědném 
průzkumu doporučeno případné kácení dřevin provést v období vegetačního klidu.  
Z hlediska chráněných zájmů s realizací záměru MČ P13 souhlasí za předpokladu, že bude 
postupováno v souladu s přísl. ust. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších změn a doplňků.  
 
Dle příslušného úřadu z vyjádření MČ P13 nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto ani 
není požadováno. Požadavek je směřován do dalších fází projektové přípravy. 
 
Z hlediska ochrany ZPF MČ P13 sděluje, že není k vydání stanoviska kompetentní.  
 
Vzhledem k  obsahu vyjádření – bez komentáře.  
 
Z hlediska odpadového hospodářství MČ P13 k záměru nemá připomínky, pokud bude 
s veškerými stavebními odpady nakládáno podle Metodického návodu odboru odpadů 
Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a nakládání 
s nimi.  
 
Dle příslušného úřadu z vyjádření MČ P13 nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto ani 
není požadováno. Požadavek je směřován do dalších fází projektové přípravy. 
 
Z hlediska ochrany ovzduší MČ P13 Sděluje, že dle map pětiletých klouzavých průměrů 
imisních koncentrací sledovaných znečisťujících látek, publikovaných Českým 
hydrometeorologickým ústavem pro období 2014 – 2018, je zřejmé, že nejsou imisní limity 
v dané lokalitě překračovány a hodnoty průměrů imisních koncentrací vykazují rezervy 
k příslušnými imisním limitům.  
S ohledem na špatnou kvalitu ovzduší na území MČ P13 vyžaduje instalaci zařízení, která 
odpovídá nejlepšímu dostupnému technickému řešení, přičemž je doporučeno vycházet zejména 
z prováděcích nařízení ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a ekodesignu. 
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Tento požadavek je v souladu se strategií města, jejímž cílem je dosažení imisních limitů na 
celém území aglomerace a jejich trvalé udržení. Navržená opatření ke snížení produkce emisí 
v prostoru hodnoceného záměru dle požadavků Programu zlepšování kvality ovzduší pro provoz 
betonárny považuje MČ P13 za dostatečné.  
 
Dle příslušného úřadu z vyjádření MČ P13 nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto ani 
není požadováno.  
 
Odbor dopravy MČ P13 konstatuje, že potřebný počet parkovacích stání pro uvedený záměr 
musí být navržen v souladu s nařízením hlavního města Prahy č. 10/2016, kterým se stanovují 
obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze 
(Pražské stavební předpisy). Dále konstatuje, že trasy nákladních vozidel zásobování stavby a 
nákladních vozidel zásobování nového objektu budou směřovány na pozemní komunikace 
mimo obytnou zástavbu Městských částí Praha 13 a Praha Řeporyje.  
 
Dle podkladů zaslaných v rámci vypořádání připomínek je počet navržených parkovacích stání 
v souladu s Pražskými stavebními předpisy. Výše uvedené požadované směřování tras 
nákladních vozidel uvedeno v oznámení. Dle příslušného úřadu z vyjádření MČ P13 nevyplývá 
nutnost záměr posuzovat, navíc toto ani není požadováno. 
 
Odbor stavební MČ P13 sděluje, že dle územního plánu SÚ hl. m. Prahy, schváleného 
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 09.09.1999 a vyhl. č. 32/99 Sb. hl. m. 
Prah, o závazné části ÚPn. Hl. m. Prahy, ve znění jejích změn a doplňků a dle změny územního 
plánu č. Z 1000/00 a Z 2832/00, je stávající i nově navržená lokalita součástí funkční plochy 
VS/OB-B – výroby, skladování a distribuce s územní rezervou pro plochu čistě obytnou 
s předepsaným kódem míry využití „B“ a ZMK – zeleň městská a krajinná. Dle výše uvedené 
vyhlášky k územnímu plánu a dle charakteru okolní zástavby lze konstatovat, že záměr je 
možný.  
Dále sděluje, že navrhovaná stavba bude pro své umístění vyžadovat posouzení v územním 
řízení dle § 84 – 92 stavebního zákona, v jehož průběhu bude soulad navrhované stavby 
s územním plánem a nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m Prahy, kterým se stanovují obecné 
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (pražské 
stavební předpisy) podrobně posouzen.  
V současné době stavební úřad nemá připomínky k předloženému záměru.  
 
Dle příslušného úřadu z vyjádření MČ P13 nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto ani 
není požadováno. Požadavek je směřován do dalších fází projektové přípravy. 
 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha (dále jen „ČIŽP“) nemá 
k oznámení žádné připomínky. 
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Podle příslušného úřadu z vyjádření ČIŽP nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto ani 
není tímto dotčeným správním úřadem požadováno. 

Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále jen „HS HMP“) nepožaduje podrobit záměr dalšímu 
posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. Konstatuje, že 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 HS HMP 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 a 
z hlediska myslivosti nemá OCP MHMP připomínky. 
 
Z hlediska nakládání s odpady OCP MHMP konstatuje, že nakládání s odpady, jak během fáze 
přesunu, tak během fáze provozu, je řešeno v kapitole B. III. 3 Odpady. Součástí fáze přesunu je 
také demolice skladových hal, nacházejících se v prostoru plánované provozovny. Demolice 
bude probíhat v souladu se souhlasem s odstraněním stavby, vydaným stavebním úřadem MČ 
Prahy 13 a v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. Na str. 48 až 49, 
v tabulce č. 10, je uveden výčet odpadů vznikajících během výstavby. Tyto odpady budou 
v místě stavby tříděny dle druhu odpadu a využívány v souladu s hierarchií způsobu nakládání 
s odpady dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen zákon o 
odpadech). OCP MHMP upozorňuje, že odpady mohou být recyklovány (využívány) pouze 
v zařízeních s platným souhlasem krajského úřadu ve smyslu tohoto zákona. Dále upozorňuje, 
že veškeré nakládání se stavebním odpadem musí probíhat v souladu s „Metodickým návodem 
odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních 
odpadů a pro nakládání s nimi“, vydaným roku 2018. Na stávajícím místě betonárky nesmí po 
přesunu do nového areálu zůstat žádné odpady.  
Na str. 51 až 52 v tabulce č. 11 jsou uvedeny odpady vznikající ve fázi provozu betonárky a 
budou předávány oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech. K záměru nemá OCP 
MHMP dalších připomínek 
 
Z hlediska ochrany ovzduší OCP MHMP konstatuje, že předmětem předloženého záměru je 
přesun stávající výrobny betonových směsí (betonárna) na pozemky při ul. K Betonárně v Praze 
– Řeporyjích včetně modernizace technologie. Stávající umístění betonárny je vzdáleno 
cca 200 m od umístění plánovaného. Provoz betonárny ve stávajícím umístění byl povolen 
rozhodnutím Odboru životního prostředí Magistrátu hl. města Prahy spis. zn. S-MHMP-
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0999032/2013/3/OZP-III-Vyš/R-3870 ze dne 25.9.2014, ve znění rozhodnutí o změně povolení 
provozu spis. zn. S-MHMP 0081964/2017 OCP, č. j. MHMP 0243263/2017 ze dne 21.3.2017. 
Dále konstatuje, že doprava související s provozem betonárny má dle údajů v předloženém 
oznámení činit max. 241 jízd všech vozidel za 24 hodin (z toho 236 jízd vozidel nad 3,5 t). 
Jedná se o počet jízd vázaný k max. výkonu betonárny, který nastává však zcela ojediněle – cca 
2 x za rok. S ohledem na skutečnost, že stávající provoz betonárny o obdobném výkonu 
generuje obdobný objem vyvolané dopravy, fakticky nedojde ke změně stávajícího objemu 
vyvolané dopravy. 
Záměr byl navržen bez alternativních variant prostorového a technologického řešení. 
OCP MHMP dále sděluje, že dle map pětiletých klouzavých průměrů koncentrací sledovaných 
znečišťujících látek, publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (pětiletý průměr 
2014 - 2018), dosahují v zájmové lokalitě průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého 
(NO2) hodnot 15,7 – 21,2 μg/m3, polétavého prachu frakce PM10 hodnot 24,2 – 24,7 μg/m3, 
PM2,5 hodnot 17,6 – 17,8 μg/m3, benzenu hodnot 1,1 – 1,2 μg/m3 a benzo(a)pyrenu (B(a)P) 
hodnoty 1 ng/m3. U průměrných 24hodinových imisních koncentrací PM10 36. nejvyšší hodnota 
dosahuje 41,8, resp. 42,9 μg/m3. Max. hodinové koncentrace NO2 se dle modelových výpočtů 
ATEM pohybují okolo 110 μg/m3, přičemž 19. nejvyšší hodnota max. hodinových koncentrací 
NO2 dosahuje cca 65 μg/m3. Z uvedených údajů je patrné, že se jedná v rámci pražských relací o 
vyhovující prostředí, s hodnotami koncentrací sledovaných látek pod imisními limity.  
Vliv provozu záměru včetně související obslužné dopravy na kvalitu ovzduší v okolí záměru byl 
v předloženém oznámení záměru hodnocen na základě výsledků modelových výpočtů 
rozptylové studie (RS). Výpočty byly prováděny pro vybrané znečišťující látky (PM10, PM2,5, 
NO2 a B(a)P) v síti referenčních bodů v okolí záměru ve dvou výhledových časových 
horizontech – k roku 2023 a k horizontu naplnění Územního plánu hl. m. Prahy. Kromě 
uvedených stavů byly modelovými výpočty stanoveny stávající pozaďové imisní koncentrace 
uvedených polutantů – tzv. stávající stav. Stávající imisní zatížení řešeného území bylo v RS 
hodnoceno i na základě pětiletých klouzavých průměrů imisních koncentrací (2014-2018). Dále 
byl v RS diskutován i vliv realizace záměru na kvalitu ovzduší v okolí včetně návrhu opaření 
k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s výstavbou. 
Z výsledků modelových výpočtů RS vyplývá, že již za stávajícího stavu v části řešeného území 
dochází k překračování imisního limitu ročních koncentrací PM2,5 a benzo(a)pyrenu (B(a)P). 
Nadlimitní koncentrace uvedených znečišťujících látek byly identifikovány v imisním pozadí 
řešeného území i v obou výhledových horizontech (v širším okolí záměru v blízkosti Pražského 
okruhu i v obytné zástavbě Řeporyjí). Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že vliv provozu 
posuzované výrobny betonových směsí na roční imisní koncentrace sledovaných znečišťujících 
látek nebude významný – u nejvíce ovlivněné obytné zástavby se bude jednat o příspěvky 
v řádu setin μg/m3 (0,07 μg/m3 u ročních koncentrací NO2 a 0,08 μg/m3 u ročních koncentrací 
PM2,5), resp. desetin μg/m3 (0,15 μg/m3 u ročních koncentrací PM10). V případě krátkodobých 
koncentrací se jedná u nejvíce ovlivněné obytné zástavby u hodinových koncentrací NO2 

o příspěvky v úrovni 1,0 μg/m3, a u denních koncentrací PM10 o příspěvky v úrovni 
1,5 μg/m3/3,0 μg/m3 (běžný den/špičkový den). S ohledem na skutečnost, že imisní pozadí 
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řešeného území je za stávajícího stavu zatíženo nadlimitními koncentracemi PM2,5 a B(a)P bude 
se provoz posuzované betonárny spolupodílet (i když nepatrně) na překračování imisních limitů 
uvedených polutantů. Stejnou situaci lze dle modelových výpočtů očekávat i v obou 
výhledových horizontech. Dále je v závěru RS k této problematice konstatováno, že při 
interpretaci výsledků je nutné brát v úvahu i skutečnost, že dle pětiletých průměrů je imisní 
limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 plněn v celé výpočtové 
oblasti a imisní limit pro průměrné roční koncentrace B(a)P, ke kterému se při hodnocení 
kvality ovzduší pouze přihlíží, je překračován pouze v okrajové části výpočtového území (v 
blízkosti Pražského okruhu). 
OCP MHMP k závěrům RS doplňuje, že dle ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší) vychází orgány 
veřejné správy při posuzování, zda v dané lokalitě dochází k překročení některého z imisních 
limitů, z pětiletých klouzavých průměrů imisních sledovaných znečišťujících látek (jedná 
se o koncentrace publikované ČHMÚ). Z map pětiletých klouzavých průměrů koncentrací PM2,5 
– jak je citováno výše – jednoznačně vyplývá, že v řešeném území nedochází k překračování 
imisního limitu u této znečišťující látky. V místě záměru nebylo zjištěno ani překročení 
imisního limitu ročních imisních koncentrací B(a)P (překročení imisního limitu u tohoto 
polutantu bylo identifikováno v širším okolí záměru - v blízkosti Pražského okruhu). Navíc byly 
do modelových výpočtů RS zapracovány dopravní výkony vázané ke špičkové denní kapacitě 
betonárny (835 m3 betonové směsi) zatímco průměrná denní kapacita má být významně nižší 
(cca 167 m3 betonové směsi). Špičkový výkon betonárny byl uvažován i v případě výpočtů 
krátkodobých koncentrací znečišťujících látek. Výpočty rozptylové studie tak byly prováděny 
jednoznačně na straně bezpečnosti. 
K období výstavby záměru je v rozptylové studii konstatováno, že v době realizace stavebních 
prací lze v blízkém okolí záměru očekávat zvýšené koncentrace znečišťujících látek. Vliv 
negativních důsledků výstavby záměru lze významně snížit aplikací technickoorganizačních 
opatření, jejichž návrh je v předloženém oznámení záměru podrobně rozpracován v kapitole 
B. I. 6., resp. D. I. 4. 1. 
S ohledem na výše citované i na skutečnost, že betonárna o obdobné kapacitě, jako 
u navrhovaného záměru, je v daném území provozována již za stávajícího stavu a emise 
z tohoto záměru jsou tedy ve stávajícím imisním pozadí již zahrnuty, považuje OCP MHMP 
provoz modernizovaného zdroje v dané lokalitě z hlediska vlivu na ovzduší za akceptovatelný 
i za situace, kdy některé typy modelových výpočtů signalizují v daném území překročení 
imisních limitů některých sledovaných znečišťujících látek. 
Po prostudování předloženého oznámení záměru orgán ochrany ovzduší konstatuje, že záměr 
byl posouzen z hlediska vlivů na ovzduší v dostatečné kvalitě i podrobnosti a nepožaduje další 
projednání v rámci následných stupňů procesu EIA. 
Provoz výroby betonových směsí o kapacitách dle uvedeného záměru je dle zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vyjmenovaným zdrojem 
znečišťování ovzduší uvedeným v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Podmínky minimalizující 
negativní dopady provozu zdroje na ovzduší v jeho okolí orgán ochrany ovzduší uloží 
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provozovateli jako závazné technické podmínky provozu zdroje v rámci povolení provozu 
zdroje dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. 
 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny OCP MHMP uvádí, že řešené území není součástí zvláště 
chráněných území, ani se jej nedotýkají kterékoli z dalších faktorů chráněných dle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. K oznámení záměru „Přesun 
výroby betonu a modernizace technologie“, zpracovaného společností EKOLA group, spol. 
s r.o. v červnu 2020, je přiložený přírodovědný průzkum zpracovaný Ing. Kateřinou Lagner 
Zímovou v srpnu 2019. Přírodovědný průzkum prokázal výskyt čmeláka a vlaštovky obecné, 
oba druhy pouze při hledání potravy. V Nálezové databázi ochrany přírody zřízené Agenturou 
ochrany přírody a krajiny České republiky není pro tuto lokalitu zaznamenaný výskyt jedinců 
zvláště chráněných druhů. OCP MHMP nepředpokládá, že by došlo k negativnímu zásahu do 
přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů.  
 
Z hlediska ochrany vod OCP MHMP uvádí, že návrh stavby dle předloženého oznámení záměru 
podléhá ve stupni ke stavebnímu řízení projednání dle ust. § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona 
u OCP MHMP. Žádost o vydání souhlasu podle ust. § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona se 
podává na formuláři podle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí 
a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve 
znění pozdějších předpisů. Vydání souhlasu je, dle posouzení předložené dokumentace, 
nezbytné, neboť záměr nevyžaduje povolení podle vodního zákona, ale jedná se o stavební 
objekty, ve kterých bude zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu a jejichž provoz 
může ovlivnit vodní poměry. Doklady pro udělení souhlasu jsou uvedeny v příloze č. 11 
k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a 
o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů (tj. stanovisko 
správce povodí - Povodí Vltavy s.p. k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, 
včetně ověření orientační polohy místa záměru v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém 
systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v návaznosti na evidenci vodních toků). 
Stavba vrtané studny, která je dle ust. § 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona vodním dílem, 
podléhá projednání dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona u vodoprávního úřadu městské části 
Praha 13, které se provádí společně s řízením o povolení k odběru podzemní vody dle ust. § 8 
odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona. Podkladem pro vydání povolení k nakládání 
s podzemními vodami je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 
Vzhledem k návrhu využití jako primárního zdroje technologické vody navrženou vrtanou 
studnu upozorňujeme, že dle ust. § 29 odst. 1 vodního zákona jsou zdroje podzemních vod 
přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely, pro které je 
použití pitné vody stanoveno zvláštním právním předpisem. K jiným účelům může vodoprávní 
úřad povolit použití podzemní vody, jen není-li to na úkor uspokojování uvedených potřeb. 
Žumpy se mohou dle ust. § 37 odst. 4) Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy "Pražské stavební 
předpisy" zřizovat pouze v prolukách u jednotlivě umisťovaných staveb individuálního bydlení 
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a staveb pro rodinnou rekreaci, případně jako náhrada stávajících žump u těchto staveb, a to 
pouze v odůvodněných případech tam, kde odpadní vody nelze odvádět do stokové sítě a 
zároveň nelze z technických důvodů realizovat malou čistírnu, dále u staveb zařízení stavenišť, 
zahrádkářských osad, venkovních sportovních zařízení, technické infrastruktury a u drobných 
staveb v parkových plochách. 
V oznámení záměru nejsou většinou uvedena předpokládaná množství závadných látek, 
s kterými bude v rámci provozu betonárny zacházeno. Vzhledem k tomu OCP MHMP 
upozorňuje, že stavebník je povinen při zacházení s nimi učinit odpovídající opatření (jak ve 
fázi provádění, tak i užívání stavby), aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod či do 
kanalizace, tzn., umístí zařízení, v nichž se zachází se závadnými látkami v bezodtokém 
prostoru dostatečného objemu opatřeném izolací odolnou působení obsažené závadné látky. 
V rámci oznámení záměru byla některá opatření stručně popsána. 
Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení by měla již obsahovat údaje o předpokládaném 
množství skladovaných a užívaných závadných látek (kapalných i sypkých) a o navržených 
opatřeních, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily 
jejich prostředí. 
Vzhledem k tomu, že 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. 
Dále OCP MHMP, že dle ust. § 39 odst. 9 vodního zákona je zakázáno mytí motorových 
vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít 
k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. 
I přes výše uvedené nepožaduje OCP MHMP podrobnější posouzení v dalších stupních procesu 
EIA. 
 
Podle příslušného úřadu z vyjádření OCP MHMP nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc 
toto ani není tímto dotčeným správním úřadem požadováno. Z vyjádření OCP MHMP neplyne, 
že by záměr mohl významně negativně ovlivnit životní prostředí. Výše uvedená doporučení a 
upozornění jsou směřována do dalších fází projektové přípravy. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Štěpán Kyjovský 
ředitel odboru 
 
 
podepsáno elektronicky 
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Rozdělovník: 

• Oznamovatel (oprávněný zástupce) 
EKOLA group, spol s r. o., IDDS: w863a8d 

• 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-Řeporyje, starosta,, IDDS:  zb9bzi9 
• Městská část Praha 13, starosta, IDDS:  zv6bsur 
 

• 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 13, odbor životního prostředí, IDDS: zv6bsur 
• Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10, IDDS: 4n8xbv7 
 

• Spis 

 


		2020-09-09T06:24:41+0000
	Not specified




