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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 

Úřad městské části  
Odbor životního prostředí 

 
 

     

  OKULET, spol. s r.o. 

        Staroměstské nám. 929/8 

        110 00 Praha 1 

         

 
Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: V Praze dne: 

MCP8 450908/2021  Staňková / 222805747 18.11.2021 
 

 
Odbor životního prostředí Úřadu Městské části Praha 8 posoudil na základě žádosti společnosti 
OKULET, spol. s r.o. ze dne 4.11.2021 předloženou PD na akci „Stavební úpravy objektu                  
U Větrolamu 782/38, Praha 8 – Dolní Chabry“ ze dne 09/2021, kterou zpracoval                                

a vydává pro účely stavebního povolení ke shora uvedené stavbě ve smyslu 
§ 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, z hlediska ochrany složek životního prostředí závazná stanoviska a vyjádření dle 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 
 

 
1) Z hlediska odpadového hospodářství dle § 146 odst. 3, zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.  
m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy: zpracovala dne 15. 11. 2021 

– p
Dne 4.11.2021 obdržel Úřad městské části Praha 8, odbor životního prostředí písemnou 
žádost společnosti OKULET, spol. s r.o., Staroměstské nám. 929/8, 110 00 Praha 1 – Staré 
Město o vyjádření dle § 146 odst. 3, písm. b), zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
k ohlášení stavby. Součástí předložené žádosti je projektová dokumentace s názvem 

„Stavební úpravy objektu U Větrolamu 782/38, Praha 8 – Dolní Chabry, CZ184 00“, kterou 
vypracoval I  datovaná 09/2021. 
Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 782 na pozemku parc.č. 
1034/12, k.ú. Dolní Chabry. 
Jedná se o zazdění stávající terasy v 1.NP a lodžie ve 2.NP, čímž vzniknou nové vnitřní 
prostory, přímo přístupné z původních pokojů. 
 

Při realizaci stavebních úprav vzniknou tyto druhy odpadů: 
Kód 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

Množství 
odpadu  

Způsob nakládání 
s odpadem 

17 01 01 Beton O 1,5 t Recyklace 

17 01 02 Cihly O 0 t Recyklace 

17 02 01 Dřevo O 2,5 t Recyklace 

17 02 02 Sklo O 0,2 t Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel  O 0,01 t Sběrna surovin 

17 04 07 Směsné kovy O 0,01 t Sběrna surovin 

17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10  O 0,01 t Sběrna surovin 
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17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

O 1,0 t Oprávněná osoba  

 

Odpady ze stavební činnosti budou zařazeny podle druhu a kategorií, důsledně tříděny a 
odstraněny vhodným způsobem dle zákona o odpadech a příslušných prováděcích předpisů 

tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Především 
upozorňujeme na ustanovení § 12 až § 15 zákona o odpadech (zejména ust. § 13 odst. 1, 
písm. e) a § 15 odst. 2, písm. c), f). Veškerý stavební odpad po vytřídění nebezpečných 
složek bude v maximální možné míře recyklován v recyklačním zařízení. 

 

K oznámení o užívání stavby, popř. ke kolaudačnímu souhlasu nebo při závěrečné kontrolní 
prohlídce musí být předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnos t i, 
pokud jejich další využití není možné. 

 
K uvedenému záměru nemáme námitek, pokud budou při vlastní realizaci stavby plněny 
povinnosti plynoucí z výše uvedeného zákona 

 
Toto je vyjádření dle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

 

2) Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy: zpracovala dne 11. 11. 2021 –                          

pí.                 

Úřad městské části Praha 8, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán 
ochrany ovzduší ve smyslu § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, § 32 odst. 2 zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 
Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění (příloha č. 4 část A) 
souhlasí s navrhovaným stavebním záměrem a s provedením a užíváním  stavby  

stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu 

při splnění níže uvedených podmínek: 
 

 

 u krbu na pevná paliva požadujeme instalaci takového zařízení, které odpovídá 
nejlepšímu dostupnému technickému řešení 

 krb nebude sloužit jako hlavní zdroj tepla a bude používán příležitostně pouze 

k občasnému zvýšení pohodlí bydlení v souladu s podmínkami pro provoz zdroje 
stanovené výrobcem 

 v krbu může být spalováno pouze čisté (suché) palivové dřevo, nesmí být spalováno 
dřevo, které je kontaminováno chemickými látkami (tzv. nesmí být např. ošetřené 
lakováním) a dále nesmí být použity jiné druhy paliv ani jakýkoliv druh odpadu 

 odvod spalin bude proveden nad střechu objektu 

 bude dodržena norma ČSN č. 73 4201, pro navrhování provádění komínů a kouřovodů 
a připojování spotřebičů do jejich průduchů 

 k závěrečné kontrolní prohlídce bude předložena revizní zpráva 
 

Odůvodnění 
Dne 4.11.2021 obdržel Úřad městské části Praha 8, odbor životního prostředí písemnou 
žádost I – OKULET spol. s r.o., Staroměstské nám. 929/8, 110 00 
Praha 1 o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně 
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ovzduší k ohlášení stavby. Součástí předložené žádosti je projektová dokumentace 
s názvem „Stavební úpravy objektu U Větrolamu 782/38“, kterou vypracoval 

OKULET, spol. s r.o., Staroměstské nám. 929/8, 110 00 Praha 1, s datem 09/2021. 

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy rodinného domu na adrese U 
Větrolamu 782/38, pozemek parc. č. 1034/12, k.ú. Dolní Chabry. Navrhovaná stavební 
úprava spočívá v zazdění stávající terasy 1. NP a lodžie 2. NP. V nově vzniklém vnitřním 
prostoru 1. NP je osazena uzavřená krbová vložka (s externím CPV) alt. krbová kamna 
napojená na nové vnitřní třísložkové komínové těleso. 
Vytápěni prostoru, resp. jeho volitelné temperovaní je řešeno pomocí stávajícího systému 
rekuperace; zvětšeni objemu anektované terasy/lodžie nemá významný vliv na parametry 

tepelného zdroje – stávající rekuperační zařízeni disponuje dostatečnou rezervou. Nejedná 
se o zdroj znečišťování ovzduší. 
Jako doplňkový zdroj tepla pro vytápění jsou navržena krbová kamna. 
Uvedený zdroj znečišťování ovzduší je dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší nevyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší. 

 
Dle map pětiletých klouzavých průměrů koncentrací sledovaných znečišťujících látek, 
publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (pětiletý průměr 2016–2020), 

dosahují v zájmové lokalitě průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého (NO2) 
hodnoty 15,8 μg/m3, polétavého prachu frakce PM10 hodnoty 20,1 μg/m3, polétavého prachu 

frakce PM2,5 hodnoty 14,8 μg/m3, benzenu hodnoty 1 μg/m3 a benzo(a)pyrenu (B(a)P) 
hodnoty 0,8 ng/m3. U průměrných 24hodinových imisních koncentrací PM10 36. nejvyšší 
hodnota dosahuje 35,9 μg/m3.  

K překračování ročních imisních limitů sledovaných znečišťujících látek v místě 
nedochází. Vliv navrženého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší na navýšení ročních 
imisních limitů lze hodnotit jako přijatelný. Lze tedy konstatovat, že z hlediska platných 
pravidel přijatých pro ochranu ovzduší v dané lokalitě je možné výše uvedený 
nevyjmenovaný stacionární zdroj umístit. Upozorňujeme však, že používání krbu/krbových 
kamen by mělo být pouze příležitostné a výhradně v době, kdy na území aglomerace není 
vyhlášena smogová situace. 

 
Po prostudování předložených podkladů dospěl správní orgán k závěru, že vydání 
souhlasného závazného stanoviska k předmětnému stavebnímu záměru je možné při splnění 
výše uvedených podmínek. 

 

Toto je závazné stanovisko dle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Poučení 
 

Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle 
zvláštních předpisů. Podle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti 
němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí 
stavebního úřadu, které umožní, aby toto závazné stanovisko bylo v souladu s ustanovením 
§ 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno. 

 
 
 

 
 

 



 

 
Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48  Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 670 

Pracoviště: Na Košince 1, 180 48  Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 748, fax: (+420) 222 805 747 
e-mail: podatelna@praha8.cz  
IČ: 00063797 

3) Z hlediska ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  
ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy , 

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy: zpracovala dne 16. 11. 2021 –                          

R   
Předložený projekt neklade požadavky na odstranění dřevin rostoucích mimo les ve 
smyslu vymezení pojmů dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. i) zákona. Jedná se o stavební 
úpravy v rámci stávajícího půdorysu objektu. Při realizaci stavby doporučujeme využít 
postupů v souladu s obsahem ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině-

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dle arboristického 
standardu Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017. Upozorňujeme, že 
dřeviny jsou dle § 7 odst. 1 zákona chráněny před poškozováním a ničením. 

 
Toto je vyjádření dle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

 
4) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm. n) zákona č. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, a obecně 
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města 
Prahy: zpracovala dne 16. 11. 2021 – 

Stavební záměr nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu. Námi chráněné zájmy 
nejsou dotčeny. 

 

Toto je vyjádření dle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
 
 
 

 
 

 
 Václav Knejfl 
 pověřen vedením odboru životního prostředí 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Na vědomí: 

 OV – ÚMČ Praha 8 
Co: spis 3020 
 


