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Věc: Čistírna odpadních vod, V Zámcích 227/58, Praha 8 - Bohnice 
 
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. Hruška 
Stanovisko orgánu státní správy lesů k výše uvedené stavební akci bylo vydáno pro účely 
územního rozhodnutí jako závazné stanovisko SZn.: S-MHMP-1191881/2011/1/OOP/VI dne 
13.3.2012. 
Toto je sdělení 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 8. 
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. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:  
Ing. Strnadová 
Podkladem pro stanovisko je dokumentace „Praha 8 – Bohnice, V Zámcích 227/58, Čistírna 
odpadních vod“, DSP z 09/2012, Ing. M. Chramosta – Projekty vodovodů a kanalizací. 
Dokumentace řeší výstavbu domovní čistírny odpadních vod (ČOV) a splaškové kanalizace pro 
připojení sousedních objektů. Bude osazena kompaktní plastová ČOV typ AS-VARIO com 50 N 
o projektované kapacitě 50 EO.Vyčištěná odpadní voda bude vypouštěna do Bohnického potoka. 
Jedná se o stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší. 
Při zemních pracích doporučujeme uplatňovat opatření na minimalizaci prašnosti. 
Z hlediska ochrany ovzduší nemáme námitek k realizaci 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 „Čistírna odpadních vod, Praha 8-Bohnice 
V Zámcích 227/58,“ zpracované Ing. Michal Chramosta, Kubištova 1101/6, 140 00 Praha 4 
v říjnu 2012, ortofotosnímků hlavního 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: Předmětem stavby je čistírna odpadních vod. Jedná se o drobnou stavbu, která je 
součástí podzemních inženýrských sítí. Stavba jako taková nemá ze své podstaty vliv na 
charakteristiky a hodnoty 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. 
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B) Závazné stanovisko k zásahu, který by mohl vést k poškození či zničení významného 
krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce: 
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OZP MHMP) jako věcně 
příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona vydává závazné 
stanovisko podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona, kterým souhlasí se zásahem do významného 
krajinného prvku (VKP) – vodního toku Bohnického potoka podle projektové dokumentace 
nazvané „Čistírna odpadních vod, Praha 8-Bohnice V Zámcích 227/58,“ zpracované Ing. Michal 
Chramosta, Kubištova 1101/6, 140 00 Praha 4 v říjnu 2012. 
Stavbou je ČOV, respektive vzhledem k hodnocení zásahu do VKP její výustní objekt do 
Bohnického potoka. Jedná se o opevnění břehu pro výpusť plastového potrubí DN 200. 
Vodní tok je významným krajinným prvkem ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona. Ochrana 
významných krajinných prvků je pak zakotvena v ust. § 4 odst. 2 zákona. Významné krajinné 
prvky jsou podle tohoto ustanovení chráněny před poškozováním a ničením. Mohou se využívat 
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich 
ekologicko-stabilizační funkce. Ekologická stabilita je schopnost ekologických systémů uchovat 
a reprodukovat své podstatné charakteristiky pomocí autoregulačních procesů. Je to schopnost 
ekosystémů vyrovnávat změny způsobené vnějšími i vnitřními činiteli a zachovávat své 
přirozené vlastnosti a funkce. 
V ust. § 4 odst. 2 zákona je také stanoveno, že k zásahům, které by mohly vést k poškození, 
zničení nebo ohrožení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-
stabilizační funkce, je nezbytné vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody. Mezi 
uvedené zásahy přitom cit. ustanovení zákona v demonstrativním  výčtu řadí mj. i úpravy 
vodních toků a nádrží a umisťování staveb. 
Na základě posouzení podkladů dospěl OZP MHMP k závěru, že během realizace předmětného 
záměru dojde k dočasnému oslabení ekologicko-stabilizační funkce vodního toku stavební 
činností, jelikož dojde k úpravě stávajícího koryta a jeho částečnému opevnění lomovým 
kamenem do betonu (zásah do břehu bude ve velikosti 2 m x 1,8 m), zbylý břeh bude zpevněn 
prorůstající geotextílií. Při dodržení postupů podle projektové dokumentace nedojde k poškození 
či zničení významného krajinného prvku - vodní tok (Bohnický potok). Stavba má malý rozsah 
z hlediska délky i šířky toku, opevnění stabilizuje koryto proti vymílacím silám a pouze částečně 
omezuje biologicky aktivní plochu významného krajinného prvku, který je v místě součástí 
územního systému ekologické stability  nadregionálního biocentra - prvku N1/2, Údolí Vltavy. 
Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
C) Souhlas ke stavební činnosti v ochranném pásmu zvláště chráněného území: 
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OZP MHMP) jako věcně 
příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. d) zákona uděluje podle 
ustanovení § 37 odst. 2 zákona souhlas ke stavební činnosti podle projektové dokumentace 
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nazvané „Čistírna odpadních vod, Praha 8-Bohnice V Zámcích 227/58,“ zpracované Ing. Michal 
Chramosta, Kubištova 1101/6, 140 00 Praha 4 v říjnu 2012 v ochranném pásmu zvláště 
chráněného území – přírodní památky Bohnické údolí. 
Předmětem stavby je čistírna odpadních vod. Jedná se o drobnou stavbu, která je součástí 
podzemních inženýrských sítí. Stavba jako taková nezasahuje do přírodní památky ani neovlivní 
přírodní poměry na lokalitě. 
Stavba zasahuje do ochranného pásma zvláště chráněného území – přírodní památky Bohnické 
údolí. Přírodní památka Bohnické údolí byla zřízena vyhláškou č. 4/1982 Sb. NV hl.m.Prahy. 
Hlavním předmětem ochrany této přírodní památky jsou dle zřizovacího předpisu skalnaté svahy 
v údolí Bohnického potoka se společenstvy skal a teplomilných křovin s výskytem chráněných a 
ohrožených druhů.  
K zabezpečení zvláště chráněných území před rušivými vlivy z okolí slouží ve smyslu ust. § 37 
odst.1 zákona jejich ochranná pásma. Ochranné pásmo pro zvláště chráněné území – přírodní 
památka Bohnické údolí bylo vyhlášeno podle ust. § 37 odst.1 věty první přímo zřizovací 
vyhláškou (čl.4). Záměr nepředstavuje rušivý vliv na zvláště chráněné území, záměr není v 
rozporu s definovanými opatřeními pro předmětné zvláště chráněné území a tedy nemůže být 
ohrožen nebo narušen hlavní předmět ochrany přírodní památky Bohnické údolí. Proto OZP 
MHMP jakožto příslušný orgán ochrany přírody souhlasí s výše uvedeným záměrem – 
výstavbou ČOV v ochranném pásmu přírodní památky Bohnické údolí.   
Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
D) Sdělení k vlivu záměru na územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES): 
Stavba ČOV zasahuje do funkčního nadregionálního biocentra N1/2 Údolí Vltavy. 
Toto je sdělení 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. Hruška 
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-
0297386/2012/OZP/VI/EIA/1569P-1/Pis ze dne 26.04.2012. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
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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 
Předmětem žádosti o stanovisko dotčeného orgánu je stavba ČOV a souvisejících sítí splaškové 
kanalizace až po vyústění do Bohnického potoka nově zřízeným výústním objektem. OZP 
MHMP se k věci vyjádřil již ve stupni pro územní řízení. V navazujícím řízení o povolení stavby 
nemá vodoprávní úřad postavení dotčeného orgánu ve smyslu ust. § 104 odst. 9 vodního zákona, 
protože je v dané věci speciálním stavebním úřadem podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) stavebního 
zákona. Dle 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 příslušným vodoprávním úřadem odbor výstavby Úřadu Městské části Praha 8. 
OZP MHMP k věci uvádí, že se jedná o stavbu vodního díla vázaného na povolení k nakládání 
s vodami, proto vodoprávní úřad projedná povolení stavby a současně povolení k nakládání 
s vodami ve společném řízení ve smyslu ust. § 9 odst. 5 vodního zákona. 
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. 5B, 5C, 
- vyjádření – viz bod – 1, 3, 5A, 6, 8, 
- sdělení – viz bod – 2, 5D. 
 
Poznámka: 
S účinností od 1. 5. 2012 byl na základě bodů I.30, I.31 a I.32 usnesení Rady hlavního města 
Prahy č. 512 ze dne 24. 4. 2012 zřízen odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města 
Prahy (OZP MHMP) s tím, že ve věcech výkonu státní správy převzal kompetence současně 
zrušeného odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OOP MHMP). 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jana  C i b u l k o v á 
vedoucí oddělení posuzování 
vlivů na životní prostředí 
 
Příloha: 
- dokumentace 




