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Věc: POČV Kbely - rekonstrukce kalového hospodářství 
 
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely územního 
souhlasu 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 
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. Smejtek 
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. Smejtek 
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 19. 
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 dokumentace je rekonstrukce kalového hospodářství (zahuštění kalu, 2 
uskladňovací nádrže kalu, odvodnění kalu) na stávající pobočné čistírně odpadních vod v Praze 
– Kbelích. 
Stávající venkovní zařízení na zahuštění kalu bude demontováno. V jeho místě dojde k výstavbě 
nového objektu, do kterého bude umístěna nová technologická linka. Tato linka bude obsahovat 
šnekové podávací čerpadlo, vločkovací reaktor a kruhový zahušťovač. 
Každá kruhová uskladňovací nádrž kalu bude vybavena novým provzdušňovacím zařízením pro 
stabilizaci kalu a kalovým míchadlem pro jeho homogenizaci. Ve stávající dmychárně budou 
osazena 2 nová dmychadla. 
Strojovna odvodnění kalu bude vybavena novým technologickým zařízením – čerpadly kalu, 
odstředivkou kalu, nádržemi na přípravu a zásobování fakulantu a odtokem kalové vody. 
Objekty zahuštění kalu a strojovna odvodnění kalu budou vybaveny vzduchotechnikou. Přívod 
čerstvého vzduchu bude vybaven ohřívákem vzduchu, vzduch z vnitřního prostředí bude 
odváděn ventilátorem přes protidešťovou žaluzii mimo objekt. Zdrojem tepla pro topnou vodu 
do ohříváku bude akumulační elektrokotelna.  
Navrhovanou rekonstrukcí kalového hospodářství nedojde ke změně stávající kapacity čistírny 
odpadních vod, která činí 8 500 EO.  
V souladu s ustanovením Přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se jedná o 
nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.  
Navrhovaná rekonstrukce kalového hospodářství vyhovuje požadavkům platné legislativy 
ochrany ovzduší. Nemáme námitek k její provedení 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. Smejtek 
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 „POČV Kbely – rekonstrukce kalového 
hospodářství“ zpracované Ing. J. Chmelka, Bubenská 1/1477, 170 00 Praha 7 v 09/2012 , 
ortofotosnímků hlavního města Prahy z let 1975, 1999 - 2000, 2003, 2007 a znalosti místa z 
úřední činnosti, zda předmětná stavba může změnit či snížit krajinný ráz a z hlediska ustanovení 
§ 12 zákona vydává následující vyjádření: 
Povolením výše uvedené stavby nemůže být snížen či změněn krajinný ráz. 
Odůvodnění: Stavbou je rekonstrukce zařízení kalového hospodářství v rámci technického areálu 
POČV Kbely. Aktivitou se nezasahuje do ostatní plochy, nejsou zasaženy zákonné 
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charakteristiky a hodnoty krajinného rázu místa. 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: 
Z hlediska námi chráněných zájmů nemáme námitek. 
Toto je závazné stanovisko dle § 149 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: Ing. Žáková 
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, k vydání závazného 
stanoviska k územnímu souhlasu ke změně stavby vodního díla (k rekonstrukci kalového 
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hospodářství beze změny navýšení kapacity ČOV) zdejší vodoprávní úřad nemá námitky. OZP 
MHMP je speciálním stavebním úřadem, který bude změnu stavby vodního díla povolovat. 

OZP MHMP upozorňuje, že: 
Projektová dokumentace není sestavena dle požadavků vyhl. 499/2006 sb., o dokumentaci 
staveb.  
Investorem je Praha, nikoliv PVS a.s., ta je správcem vodohospodářské infrastruktury města. 
Byla-li by PVS a.s. investorem, jednalo by se o stavbu PVS a.s. na stavbě ve vlastnictví hl.m. 
Prahy, což určitě není pravda.  
Upozorňujeme, že komunikace nejsou v kompetenci povolování zdejšího odboru, zato 
manipulační plochy a zpevněné plochy v areálu mohou být součástí vodního díla. 
Toto je stanovisko dle § 104 odst. 9 vodního zákona v platném znění. 
 
Závěr: Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy shrnuje: 
- závazné stanovisko bez podmínek – viz bod – 4, 6, 
- vyjádření – viz bod – 1, 2, 3, 5A, 5B, 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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