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Věc: Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec 
 
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. 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 dotčeným orgánem státní správy Úřad městské části Praha  5. 
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 § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší: Ing. Vyšínová 
Předmětem tohoto závazného stanoviska je výstavba zařízení na zpracování bioodpadů 
(kompostárna) v neobydleném území v katastru obce Slivenec (nejbližší obytná zástavba je 
vzdálena více jak 1 km), na pozemcích parc. č. 1783/21 a 1790/18, k. ú. Slivenec. Zařízení na 
zpracování bioodpadů má obsahovat: 

- plochu pro kompostování a příjem materiálu o rozloze cca 4700 m2 (vyspádovaný 
asfaltový povrch); 

- sklad techniky (jednopodlažní montovaná hala rozměrů 9 x 9,2 m); 
- sociální zázemí (jednopodlažní zděný objekt rozměrů 4 x 5 m); 
- boxy pro uskladnění surovin (ocelová konstrukce s dřevěnou fošnovou výplní); 
- záchytnou jímku; 
- příjezdovou komunikaci včetně silniční váhy. 

Žádost o toto závazné stanovisko doložil žadatel částí projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení (název: Zařízení na zpracování bioodpadů ve Slivenci, projektant: ViaAlta, Třebíč, 
stupeň: DSP, datum: 09/2012, situace a zákres do kat. mapy 09/2010) a odborným posudkem.  
Posuzované zařízení na zpracování bioodpadu – kompostárna s předpokládanými vstupy cca 
7000 t biodpadu ročně, což odpovídá cca 4000 – 5000 t vyrobeného kompostu, má být situováno 
na pozemku mezi komunikacemi Pražský okruh a K Austisu, mimo obydlené území. 
V kompostárně mají být zpracovávány biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu – 
rostlinné zbytky z údržby městské zeleně a ze zahrad občanů hl. města Prahy. Kompostování má 
být prováděno na zpevněné odvodněné ploše v pásových hromadách (předpokládaná šířka 3 m, 
výška 1,5 m). Zakládky kompostu mají být zakryty speciální geotextilií, která má jednak 
eliminovat únik tuhých znečišťujících látek, jednak přispět k udržení optimálního mikroklimatu. 
K zajištění homogenizace a aerobního prostředí v zakládkách má být kompostovaný materiál 
překopáván překopávačem kompostu. V rámci kompostování nemají být používány žádné 
biopreparáty ani biostimulátory. Při kompostování bude dbáno na dodržení správného poměru 
živin C:N 30:1, vlhkosti 40- 65 %, obsahu org. látek min. 25 % a zajištění aerobních podmínek. 
Základním parametrem kontroly je teplota – její průběh indikuje aktivitu mikroorganismů, 
intenzitu rozkladu a účinnost technologie (při teplotě vyšší než 65°C je nutná překopávka). Při 
optimálním zrání kompostu se do ovzduší uvolňuje zejména CO2 a vodní pára. Při správném 
vedení technologie má být během 30 dnů kompost stabilizovaný a bude ho možno přemístit 
k dozrání mimo zabezpečenou plochu kompostárny. 
Podle ustanovení Přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon 
o ochraně ovzduší), se jedná o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (kód 2.3). 
Odborný posudek vypracoval Ing. Zdeněk Skoumal, držitel osvědčení o autorizaci ke zpracování 
odborných posudků dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, s přihlédnutím k ustanovení § 42 odst. 4 tohoto zákona rozhodnutím MŽP č. j. 
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2360/820/07/DK ze dne 18.6.2007, platnost autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP č. j. 
1650/780/10/LH ze dne 24.5.2010.  
V posudku jeho autor popsal proces kompostování a to jak z hlediska technologického, tak 
i z hlediska jeho vlivu na ovzduší. Dle názoru zpracovatele odborného posudku by měla být před 
uložením do kompostu optimalizována surovinová skladba materiálů pro kompost (propočítání 
složení kompostové zakládky vzhledem k dosažení optimální vlhkosti i optimálního poměru 
C:N. Z hlediska emisí pachových látek zpracovatel odborného posudku předpokládá, že při 
správné technologii kompostování (optimální skladba zakládky, provzdušňování) by emise 
pachových látek z procesu kompostování měly být minimální. Závěrem odborného posudku je 
uvedeno, že technologie řízeného mikrobiálního kompostování zajišťuje přeměnu biodpadů na 
vysoce kvalitní organické hnojivo při minimálním negativním vlivu na životní prostředí. Tato 
technologie je běžně používána v České republice i v zahraničí. 
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP) jako příslušný orgán 
ochrany ovzduší prověřil předloženou žádost, projektovou dokumentaci, odborný posudek 
a autorizaci autora odborného posudku. Na základě předložených podkladů a dalších informací 
z jeho předchozí správní činnosti konstatuje, že předmětná kompostárna je navržena v souladu 
s platnými předpisy ochrany ovzduší a neměla by být při provozu zdrojem nadměrných emisí do 
ovzduší, zejména pokud jde o pachové látky. Rovněž předložené podklady vyhovují příslušným 
předpisům v ochraně ovzduší.  
Jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona 
o ochraně ovzduší a § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, OZP MHMP 

souhlasí 

dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší se stavbou shora uvedeného 
vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – kompostárny (zařízení na zpracování výhradně 
rostlinných bioodpadů z údržby městské zeleně a ze zahrad občanů hl. m. Prahy), v Praze 5, 
v prostoru mezi Pražským okruhem a ul. K Austisu, na pozemcích parc. č. 1783/21 a 1790/18, 
k.ú. Slivenec, v rámci stavby „Zařízení na zpracování bioodpadů ve Slivenci“. 
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 
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 „Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci“ 
zpracované VIA ALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč v září 2012, ortofotosnímků hlavního 
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města Prahy z  let 2000 - 2012 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: Stavba je kompostárnou s doprovodnými stavbami zajištujícími řádný chod 
objektu. Vizuálně se v místě bude projevovat sklad techniky s výškou hřebene objektu 5,8 m a 
sociální zázemí s výškou 3,8 m. Dané stavby však nevybočují z měřítka běžných hospodářských 
staveb zemědělské krajiny. V daném místě se jedná o nezastavěnou plochu v blízkosti 
mimoúrovňového křížení dvou víceproudých komunikací. Místo je rovinatou, zemědělsky 
využívanou krajinou, která je ovlivněna antropogenními zásahy v rámci lineárních staveb 
komunikací. Z hlediska harmonického měřítka a vztahů v krajině předmětná stavba nevytváří 
negativní dominanty, nezasahuje do zmíněných hodnot a vzhledem ke stavu a využití území 
nenarušuje místo krajinného rázu. 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: 
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. Procházková 
Předložený záměr navrhuje výstavbu zařízení na zpracování bioodpadu, na pozemku č.parc. 
1783/21, k.ú. Slivenec, Praha 5. 
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 



 

S-MHMP-1424882/2012/1/ OZP/VI Strana 5 

stanoviska pro povolení stavby obecné příslušným dotčeným orgánem vodoprávní úřad příslušné 
městské části Praha 5.  

Toto je vyjádření dle ust. § 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,  5, 6, 7, 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jana  C i b u l k o v á 
vedoucí oddělení posuzování 
vlivů na životní prostředí 
 
 
 
 
 
Příloha:dokumentace 




