Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-110025/2015-Nos
Vyřizuje linka: viz níže
V Praze dne: 2015-11-03

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha
10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní
správy (dále jen DOSS) dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v
platném znění, ke stavbě:

„Novostavba Komunitní kompostárny Praha 10 - Michle, parc. č. 3055/1, 3061/2,
3060/6, 3067/1 a 3405/1, k. ú. Michle, Praha 10.“
I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):
Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění
v souladu s § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m.
Prahy: (Ing. Růžičková/483)
Dle předložené PD bude objekt vytápěn elektrickým kotlem.
S tímto způsobem vytápění souhlasíme.
V PD není uvedena projektovaná kapacita kompostárny. Z rozsahu zařízení lze však usuzovat, že bude větší
než 150 tun zpracovaného odpadu ročně. V takovém případě realizací stavby vznikne zdroj znečišťování
ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona – kód 2.3. Dotčeným orgánem státní správy je proto v souladu
s ustanovením § 11 odst. 2 písm. b) odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
Upozorňujeme, že pro posouzení tohoto zdroje je vyžadována rozptylová studie podle § 11 odst. 9 a
provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d).

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
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