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Věc: PČOV Běchovice - výměna strojního vybavení kalové nádrže, parc.č. 1293/1, 

k.ú. Běchovice 
 
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:    RNDr. Seidl 
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. Rükl 
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný orgán státní správy 
lesů vydává k výše uvedené stavbě podle § 14 odst. 2 zákona souhlas k dotčení pozemků do 
vzdálenosti 50 m od okraje lesa (les ve smyslu § 2 písm. a) zákona - tj. lesní porosty s jejich 
prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa), kterým je tento pozemek: parc.č. 1280/1 
k.ú. Běchovice, za této podmínky:  
− Minimální vzdálenosti jednotlivých stavebních objektů od okraje lesního pozemku 

parc.č. 1280/1 k.ú. Běchovice budou činit: 5 m - nové inženýrské sítě (kanalizace, 
vodovod, vzduchové potrubí, elektro), 25 m – dmýchárna (SO 02), zpevněné plochy. 

Odboru životního prostředí byla předložena dokumentace stavby s názvem „PČOV Běchovice – 
výměna strojního vybavení kalové nádrže“, kterou zpracovala společnost D PLUS projektová a 
inženýrská a.s. v lednu 2012. Do 50 m od okraje lesa bude v rámci rekonstrukce areálu stávající 
PČOV Běchovice realizována výstavba nového objektu dmýchárny, vybudovány nové zpevněné  
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plochy a část inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, vzduchové potrubí, elektro). Při dodržení 
podmínky stanovené tímto závazným stanoviskem nevzniká obava, že by realizací předmětné 
stavby došlo k újmě na lesním pozemku a porostu.  
Upozorňujeme, že dle zákona si každý musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo 
poškozování lesů (§ 11 odst.1 zákona) a připomínáme některé další činnosti v lese zakázané 
dle § 20 zákona, např. jezdit a stát s motorovými vozidly, znečišťovat les odpady.  
Toto je závazné stanovisko dle § 149 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  21. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
4. Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: 26.10.2012 Ing. 
Strnadová 
Podkladem pro stanovisko je dokumentace:„PČOV Běchovice – výměna strojního vybavení 
kalové nádrže“, DSP z 01/2012, d plus projektová a inženýrská a.s. 
Dokumentace řeší rekonstrukci stávající kalové nádrže v čistírně odpadních vod o kapacitě 3000 
EO. Kalová nádrž bude stavebně upravena pro využití aerobní destabilizace kalu. Stávající 
technologické zařízení bude demontováno a nově bude vybudována dmýchárna s rozvodnou a 
technologickým vybavením.  
Jedná o změnu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší nevyjmenovaného v příloze č. 2 
k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
Ve fázi realizace stavby doporučujeme aplikovat vhodná opatření k minimalizaci zatěžování 
okolí prachovými částicemi. 
Změna stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, který je součástí předmětné stavby, vyhovuje 
požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci 
hlavního města Prahy. Nemáme námitek k její realizaci v rámci projednávané stavby. 
Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
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5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):   RNDr. Seidl 
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 „PČOV Běchovice – výměna strojního vybavení 
kalové nádrže“, kterou zpracovala společnost D PLUS projektová a inženýrská a.s., Sokolovská 
16/45A, 186 00 Praha 8 – Karlín“, v lednu 2012, a dále  ortofotosnímků hlavního města Prahy ze  
roku 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: 
Umístěním výše uvedené stavby nemůže být snížen či změněn krajinný ráz. Výměna vybavení a 
technického zařízení se provádí ve stávajících stavebních objektech. Vzhled se nemění, objem se 
nezvětšuje.  Zájem chráněný OZP MHMP v dané věci tedy 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 
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: 
Ing. Rükl 
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.Fidranská 
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, není k vydání závazného 
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stanoviska ke změně stavby vodního díla (k rekonstrukci stávající kalové nádrže,  spojovacích 
potrubí, rozvodů elektro, nové dmýchárny a zpevněných ploch) zdejší vodoprávní úřad, ani 
vodoprávní úřad  městské části Praha 21. OZP MHMP je speciální stavební úřad, který bude 
změnu stavby ČOV Běchovice povolovat.  
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
 
 
Závěr: Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy shrnuje: 
- závazné stanovisko bez podmínek – viz bod – 4 
- závazné stanovisko s podmínkami – viz bod –2 
- vyjádření – viz bod – 1, 3, 5, 6, 7, 8 
 
 
 
 
Ing. Jana  C i b u l k o v á 
vedoucí oddělení posuzování 
vlivů na životní prostředí 
 
 
 
Příloha:dokumentace 
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