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Věc: Změna dokončené stavby - Přístavba II ke skladové hale, ul. Pražská 5/15, parc. č. 

234/8, 238/1, k. ú. Hostivař 
 
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely územního 
rozhodnutí, územního souhlasu a pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád) 
stavebního zákona ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, z hlediska ochrany složek životního 
prostředí 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.arch.Novák 
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. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění:  
Ing.arch.Novák 
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 orgánem státní správy Úřad městské části Praha 15. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 



 

S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Strana 2 

 
4. Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: 
Ing. Šipanová 
Předložená dokumentace (Přístavba II k skladové hale, vypracoval Ing. Jiří Dobeš, listopad 
2012) řeší přístavbu ke stávajícím komunikačně propojeným objektům skladové haly na 
pozemku č.parc. 238/3 a objektu č. 5 na pozemku č. parc. 240, k.ú. Hostivař. Vytápění objektu 
bude řešeno prostřednictvím stávajícího plynového kotle umístěného v 1. NP skladové haly. 
Do nové přístavby bude přestěhována stávající technologie brusírny ze sousedního objektu č. 3. 
V provozovně bude provozováno 5 stávajících zařízení - bruska pro broušení naplocho 
PRECIMAT 408, el. příkon 17 kW, výrobní číslo 3202 2022, výrobce PRECIMAT, bruska pro 
broušení děr SI6/1ALS-NX710, el. příkon 17 kW, výrobní číslo 600 974, výrobce VEB Berlin, 
tři brusky na opracování hřídelí S30 1 el. příkon 10 kW, výrobní číslo 3154.16, výrobce 
STUDER, bruska RHU-500, el. příkon 13 kW, výrobní číslo 2078.93, výrobce STUDER, bruska 
BUB 50/2000, el. příkon 18 kW výrobce TOS HOSTIVAŘ, výrobní číslo 02989729. Celkový 
elektrický příkon strojních zařízení činí 75 kW.  
Větrání prostoru brusírny bude realizováno VZT zařízením s nuceným přívodem a odvodem 
vzduchu, doplněným kapsovým filtrem EU4. VZT zařízení bude umístěné na střeše objektu 
přístavby. Projektovaná výrobní kapacita brusírny se nemění, výroba bude nadále probíhat 
v jednosměnném provozu. 
Brusírna je stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v Příloze č. 2 k zákonu 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Nemáme námitek k jeho přemístění a instalaci v rámci 
projednávané stavby.  
Toto je závazné stanovisko dle § 149 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.arch.Novák 
A) 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 „Přístavba II …“ zpracované Ing.J.Dobešem 
v 11/2012, ortofotosnímků hlavního města Prahy z let 1975-2011 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. 
Odůvodnění: Umístěním navrhované stavby v rámci zastavitelného území Hostivaře, dle 
předložené dokumentace, nemůže být snížen krajinný ráz ani estetická kvalita prostředí v dané 
lokalitě. Rozměrově poměrové (proporční) charakteristiky návrhu nevybočují z měřítka okolní 
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zástavby. S daným místem se nestřetává žádný z jevů, námi ze zákona sledovaných. 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. 
 
B) Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona k ovlivnění evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí: 
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona po posouzení předmětného záměru vydává 
v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 
Záměr nezasahuje na území žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, rovněž v okolí 
se nenacházejí evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, které by mohly být s ohledem na 
charakter záměru významně ovlivněny. 
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 nepodléhá zjišťovacímu řízení dle cit. zákona - viz Sdělení SZn. S-MHMP-
1474662/2012/OZP/VI/EIA/1854P-1/Pos ze dne 15.01.2013. 
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. Procházková 
Předložený záměr navrhuje přístavbu haly ke stávajícímu objektu v rámci akce „Přístavba II ke 
skladové hale“ ul. Pražská, č.parc. 234/8 a 238/1, k.ú. Hostivař.  
 
Pro účely územního řízení 
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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, je k  vydání závazného 
stanoviska příslušným dotčeným orgánem vodoprávní úřad příslušné městské části Praha 15.  

 
OZP MHMP upozorňuje: 

• Pokud je nebo pokud bude v rámci provozu areálu 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, a zašle ke schválení vodoprávnímu úřadu OZP MHMP. 

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

Pro účely stavebního řízení 

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, je k vydání závazného 
stanoviska pro povolení stavby obecné příslušným dotčeným orgánem vodoprávní úřad příslušné 
městské části Praha 15. 

 

 
OZP MHMP upozorňuje: 

• Pokud je nebo pokud bude v rámci provozu areálu 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, 



 

S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Strana 5 

způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich 
škodlivých následků, a zašle ke schválení vodoprávnímu úřadu OZP MHMP. 

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, 
- vyjádření - viz bod – 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, 7, 8 
 
 
 
 
v z. Ing. Marie Beranová 
Ing. Jana  C i b u l k o v á 
vedoucí oddělení posuzování 
vlivů na životní prostředí 
 
 
 
 
Příloha: 
- dokumentace 




