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Petr Kukla 

V Údolí 40/11 

165 00 Praha 6 – Suchdol  

DS: mvc3nj5 

 

Naše č.j.: HSHMP 56335/2015/Kle 

 

Sp. značka: S-HSHMP 56335/2015/12047 

Vyřizuje: Klemová, Kuleová 

V Praze dne 16.12.2015 

 

 

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební 

povolení – Plocha kompostárny na pozemku parc. č. 2217/1, k.ú. Suchdol 

 

Na základě žádosti stavebníka – Petr Kukla, IČ: 13820729, V Údolí 40/11, 165 00 Praha 6 – Suchdol  

doručené dne 1.12.2015, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy jako dotčený správní 

úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst.2 písm.i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, v platném znění, předložený návrh projektové dokumentace pro společné územní řízení a 

stavební povolení  na akci  – Plocha kompostárny na pozemku parc. č. 2217/1, k.ú. Suchdol. 

 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví 

vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto stanovisko: 

S návrhem projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na akci – Plocha 

kompostárny na pozemku parc. č. 2217/1, k.ú. Suchdol 

 

s e   s o u h l a s í . 

 

Souhlas se váže na splnění takto stanovených podmínek: 

 

1) stavební práce musí být organizačně a technicky zajištěny tak, aby při jejich provádění nebyl v  

chráněném venkovním prostoru staveb překročen hygienický limit  LAeq,s 65 dB v době od 7 do 21 h; 

2) před zahájením užívání stavby musí být předložen předložit protokol o měření hluku, který prokáže, 

že v chráněném venkovním prostoru staveb není při provozu stacionárních i mobilních akustických 

zdrojů kompostárny překročen hygienický limit  LAeq,8h 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících 

nejhlučnějších hodin dne. Za účelem ověření této podmínky požadujeme nařídit zkušební provoz.  

                                                        O d ů v o d n ě n í : 
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Projekt na shora uvedenou stavbu; projekt vyhotovil Ing. Miroslav Zimmer v 10/2015, hlukovou studii 

Mertl akustika s.r.o., Novosvětská 188, 199 00 praha 9, dne 30.11.2015. Projekt kromě kompostárny 

zahrnuje kromě její plochy (parcela 2217/1) i úpravu stávající polní cesty na pozemku 2307/3 a 2216/1 

k.ú. Suchdol. Provozní řád kompostárny je řešen samostatným rozhodnutím. Projekt řeší na pozemcích 

bývalého areálu ČZU provoz malého zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů a 

účelovou komunikační plochu pro shromažďování, třídění odpadu, drcení, prosévání, kompostování 

v pásových hromadách a dále vlastní prodej materiálu v uzavřeném prostoru. Jde o biologický odpad 

z vlastního pozemku a odpad z ploch veřejné zeleně a zahrad s kapacitou do 150 t 

odpadu/rok.Výsledným produktem bude kompost.  

 

Stávající zpevněné plochy z betonových panelů a účelová komunikace cihelného recykláž budou 

rozšířeny o plochu 30x29,5 m (z betonových panelů). Vedle této nové plochy bude zřízena plocha pro 

pojezd manipulační techniky a dozrávání kompostu, na které bude umístěn izolovaný kontejner 

(bioreaktor). Panelové plochy kolem haly 1 budou využívány ke skladování materiálu před expedicí 

(písek, kůra, štěpka, zemina, dřevo, kámen, drtě). Před halou č. 1 je navržen prostor pro parkování 3 

vozidel – nosičů kontejnerů. Hala č. 1 bude sloužit pro parkování strojů a nářadí. U výjezdu do ulice 

Dvorská bude umístěna váha s maringotkou pro obsluhu. Dále je zde skladový prostor zeminy před 

upravením a manipulační prostor. Panelové plochy kolem haly č. 2 budou využívány pro ruční třídění 

odpadu a stanoviště kontejnerů pro vytříděný odpad. Hala č. 2 bude opravena, bude v ní prováděno 

balení kompostu a skladování strojů a vybavení. Vedle haly č. 2 bude prostor pro dočasné uskladnění 

bioodpadu se sušinou nad 40%. Příjezd ke kompostárně je z ulice Ke Kozím hřbetům, druhý vjezd je 

z ulice Dvorská.  Automobilové a strojní vybavení: drtič odpadu Pezzolato, manipulátor, míchací ALU 

lopata, bubnový třídič, nakladač Bobcat, vozidla Avia D120, Mitsubishi Fuso, Canter 6C15. Provoz 

kompostárny bude jen v denní době.  Nejbližší obytná zástavba se nachází východním směrem, ve 

vzdálenosti cca 80 m – 100 m (Dvorská č. 12/6, Dvorská č. 10, Ke Kozím hřbetům č.5/7). Na hranici 

obytné zástavby je zděný plot výšky1,5 m. Mezi budoucí kompostárnou a chráněnou zástavbou se 

nachází skladové haly č. 1 a č. 2 výšky 4,5 m, které budou opraveny a budou stínit hluk pronikající od 

kompostárny k chráněné zástavbě. Nestíněná je jen plocha pro skladování dřeva a sušiny. Podle 

podrobného akustického výpočtu lze očekávat, že po provedení opravy stávajících hal, při časovém 

omezení chodu jednotlivých strojů a při omezení pracovní doby na dobu 8 – 18 hodin, bude 

v chráněném venkovním prostoru staveb (u nejbližší obytné zástavby) s rezervou dodržen hygienický 

limit LAeq,8h 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne.   

 

Dokumentace byla doplněna dne 14.12.2015 (č.j. doplňku HSHMP 58610/2015) o popis zázemí pro 

pracovníky. V areálu kompostárny není trvalé pracovní místo, pracovníci většinu pracovní doby 

pracují v terénu. Celkový počet pracovníků – 3 osoby (2 řidiči, majitel). Pracovníci mají k dispozici 

zázemí v přízemí stávajícího obytného domu: WC s umyvadlem, sprcha, vybavená kuchyňka (dřez, 

MW trouba, lednice, sporák atd.), šatna s možností odděleného odkládání pracovního a civilního 

oděvu a možností usušení oděvů a obuvi. Prostory jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou a TUV, 

vytápěné, přirozeně větrané a osvětlené. 

 

Podmínka č. 1 vychází z ustanovení § 30 odst. 2 a 3 a § 34 odst. 1 a 2 zákona č.258/2000 Sb., v 

platném znění ve spojení § 12 odst. 6 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Podmínka č. 2 byla stanovena podle § 30 odst. 2 a 3 a § 34 odst. 1 a 2 zákona č.258/2000 Sb., v 

platném znění a podle § 12 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací.    

 

Příloha: PD 

  

       MUDr. Jitka Klemová 

vedoucí oddělení hygieny komunální                                 „otisk úředního razítka“ 

   pobočky Praha - severozápad   
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