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Věc: Změna užívání stavby ČSPH AVANTI při ulici  Prosecká - roh s ulicí  

F. Kadlece, parc.č. 2427/3,5,21,22, 2428/1,2,, k.ú. Libeň - stavba dočasná 
do 31.12.2020 

 
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává ke shora uvedené stavbě 
ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění (dále jen stavební zákon), z hlediska ochrany složek životního prostředí pro postupy 
vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona následující závazná stanoviska 
a vyjádření dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění: 
 
1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm. i) zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně ZPF, v platném znění: Ing. Řežábová 
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
2. Z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění:  
Ing. Řežábová 
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
3. Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. c) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 32 odst. 2 zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hlavního města 
Prahy je příslušným dotčeným orgánem státní správy Úřad městské části Praha  9. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
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4. Z hlediska ochrany ovzduší dle  zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Ing.T.Novák 
Předmětem předložené žádosti je prodloužení užívání stavby čerpací stanice pohonných hmot 
(benzín, nafta) do 31.12.2020. 
Stavba čerpací stanice byla povolena stavebním rozhodnutím č. j. OV/2000/0325-3052/Šp dne 
3. 4. 2000 jako stavba dočasná s termínem do 31. 12. 2005. Orgán ochrany ovzduší povolil 
výstavbu čerpací stanice rozhodnutím ČIŽP ze dne 28. 2. 2000 pod č. j. 1/OO/756/Kz. Od této 
doby je opakovaně povolováno prodlužování jejího užívání. Odbor ochrany prostředí MHMP 
vydal své poslední souhlasné stanovisko k prodloužení užívání stavby dne 3.12.2008 pod č. j. S-
MHMP-619086/2008/1/OOP/VI.  
Podle ustanovení Přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o 
ochraně ovzduší) je čerpací stanice benzínu vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování 
ovzduší specifikovaným pod kódem 10.2. „Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování 
benzinu“. 
V souladu s ustanovením § 41 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší musí provozovatel výše 
uvedeného stacionárního zdroje požádat OZP MHMP o povolení provozu zdroje do 1 roku ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona (účinnost od 1.9.2012). Součástí předložené žádosti budou 
podklady uvedené v příloze č. 7 k zákonu o ochraně ovzduší včetně vypracovaného provozního 
řádu.  
Po vydání povolení provozu výše uvedeného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší vydá 
orgán ochrany ovzduší na základě nově předložené žádosti souhlasné stanovisko k prodloužení 
užívání stavby 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Ing. Řežábová 
Vyjádření k otázce, zda stavba mění či snižuje krajinný ráz: 
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OZP MHMP), jakožto 
příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. j) zákona, posoudil na 
podkladě předložené projektové dokumentace „Čerpací stanice PHM – Prosecká“, kterou 
zpracoval Ing. arch Petr Preining, ČKA 01744, ortofotosnímků hlavního města Prahy z let 2000 - 
2011 a znalosti místa z úřední činnosti, zda předmětná stavba může změnit či snížit krajinný ráz 
a z hlediska ustanovení § 12 zákona vydává následující vyjádření: 
Prodloužením povolení do 31.12.2020 výše uvedené dočasné stavby nemůže být snížen či 
změněn krajinný ráz. Jedná se o stávající čerpací stanici pohonných hmot, tedy zájem chráněný 
OZP MHMP v dané věci není dotčen. 
Vyjádření orgánu ochrany přírody je vydáno na základě výše uvedených podkladů a posouzení 
možného vlivu záměru na přírodní, kulturní a historickou charakteristiku daného místa a oblasti 
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s ohledem na zachování významných krajinných prvků (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona), zvláště 
chráněných území (§ 14 zákona), kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů 
v krajině. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
6. Z hlediska myslivosti dle § 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění: 
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
7. Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí dle § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění:  
Předložený záměr nevyžaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
8. Z hlediska ochrany vod dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (dále jen vodní zákon) v platném znění: Ing. Kačer 
Předložený záměr navrhuje prodloužení dočasnosti stávající stavby čerpací stanice pohonných 
hmot AVANTI, Prosecká ul. Praha 8, do 31. 12. 2020. Provoz čerpací stanice pohonných hmot 
(ČS PHM) je spojen se zacházením se závadnými látkami – skladování motorové nafty a 
automobilového benzínu ve dvou podzemních nádržích à 40 m3.  
OZP MHMP je ze související úřední činnosti známo, že provozovatel má pro ucelené provozní 
území schválený havarijní plán podle ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona s platností do 
12/2016.  
Z hlediska ochrany vod dle ust. § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků, a ust. § 32 odst. 2 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením Přílohy č. 4 část A vyhlášky č. 55/2000 Sb., hlavního města Prahy, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, se vydává ve věci 
prodloužení dočasnosti ČS PHM toto závazné stanovisko: 
Změna užívání stavby spočívající v prodloužení její dočasnosti je z hlediska zájmů chráněných 
podle vodního zákona možná za této podmínky: 

• V případě provozování ČS PHM po uplynutí platnosti schváleného havarijního plánu je 
uživatel závadných látek povinen předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení společně 
se žádostí o schválení jeho aktualizaci. 

Odůvodnění: 
OZP MHMP přistoupil ke stanovení podmínky závazného stanoviska z důvodu, že provoz ČS 
PHM je spojen s nakládáním se závadnými látkami v kapalném skupenství v množství 
překračujícím 2000 l. V souladu s ust. § 2 vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se 
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závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění, se jedná o zacházení 
se závadnými látkami ve větším rozsahu. Proto je uživatel závadných látek povinen zpracovat a 
předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení havarijní plán. 
Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
 
 
 
Závěr: Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy shrnuje: 
- závazné stanovisko s podmínkami – viz bod – 8 
- vyjádření – viz bod – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,   
 
 
 
 
Ing. Jana  C i b u l k o v á 
vedoucí oddělení posuzování 
vlivů na životní prostředí 
 
 
 
Příloha: 
- dokumentace 
 




