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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 dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění, ke stavbě:

„Umístění plnící stanice CNG č. parc. 970/14, 970/80 a 970/81,
k. ú. Malešice - 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 je záměrem investora při ul. Průmyslová na pozemcích č. parc. 970/14, 970/80
a 970/81 vybudovat novou plnící stanici CNG. Navržený objekt má sloužit pro příjem, skladování a výdej
alternativní pohonné hmoty – zemního plynu. Stanice má být dvoukomorová s objemem tlakových
zásobníků 1680 litrů. Realizací stavby vznikne zdroj znečišťování ovzduší, neuvedený v příloze 2 výše
uvedeného zákona.
Kvalita ovzduší v místě stavby je charakterizovaná následujícími hodnotami pětiletých průměrných
koncentrací vybraných znečišťujících látek za roky 2010 - 2014, uvedených na stránkách Českého
hydrometeorologického ústavu: NO2 roční ø = 30,1 µg/m3, PM10 roční ø = 25,4 µg/m3, PM2,5 roční ø
= 17,5 µg/m3, PM10 36. maximální 24 hod. ø = 45,4 µg/m3. Všechny tyto hodnoty nepřekračují imisní
limity, stanovené v příloze 1 výše uvedeného zákona. Hodnota pětiletých průměrných ročních
koncentrací benzo (a) pyrenu 1,12 ng/m3 překračuje imisní limit - 1 ng/m3.
Hodnoty znečišťujících látek umožňují souhlasit s umístěním tohoto zdroje.
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