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STANOVISKO
Magistrát města Hradec Králové, zastoupený odborem životního prostředí, obdržel žádost o
souhrnné stanovisko odboru životního prostředí ze dne 9.9.2020 od žadatele, kterým je:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, IČO 48136450, Na příkopě 864/28, 110 00 Praha 1,
kterou zastupuje
Ateliér Zídka, architektonická kancelář, spol. s r.o., IČO 47469218, Jižní 870/2, 500 03
Hradec Králové 3,
ve věci:
Pražské Předměstí – oprava střechy a instalace FV panelů na budově pobočky ČNB
- vyjádření pro územní a stavební řízení,
na st. p. 4071, 1616 v katastrálním území Pražské Předměstí.
Popis
Předložena byla projektová dokumentace zpracovaná Ateliérem Zídka, architektonická
kancelář, spol. s r.o., IČ 47469218, Jižní 870, Hradec Králové, pod číslem zakázky 2010/040
ze září 2020. Dokumentace řeší opravu střechy na objektu ČNB a umístění fotovoltaických
panelů. Investorem je Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha.
Vodní hospodářství (Pot)
Předložený návrh se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., (vodní zákon), v
platném znění, nebudeme vydávat závazné stanovisko.
Odpadové hospodářství (Huk)
Z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), jako orgán veřejné správy dle § 79 zákona
o odpadech máme k záměru tyto připomínky:
- Investor (stavebník) zabezpečí přednostní využití odpadů, které při stavební činnosti
(demolici, terénních úpravách) vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním
oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Před předáním odpadů
oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a
kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné
respektovat povinnosti, uvedené v § 35 zákona o odpadech. Specifické podmínky
z hlediska ochrany zdraví při práci s azbestem a jiných pracích, které mohou být
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zdrojem expozice azbestu, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. V odst. 6 § 21 citovaného předpisu jsou
uvedena opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při odstraňování staveb nebo jejich
částí, v nichž byly použity stavební materiály obsahující azbest (např. předcházení
uvolňování azbestového prachu do ovzduší, odpady obsahující azbest musí být
odstraňovány z pracoviště v utěsněných obalech označených nápisem upozorňujícím
na obsah azbestu, používání ochranných pracovních prostředků, vymezení
kontrolovaného pásma, hlášení o pracích, při nichž jsou nebo mohou být
zaměstnanci exponováni azbestem). Dále je nutno při práci s azbestem realizovat
opatření, uvedená v § 19 citovaného nařízení.
Při pracích s materiály obsahujícími azbest a odpady z nich je nutné postupovat ve
smyslu § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
(povinnost zaměstnavatele ohlásit orgánu veřejného zdraví příslušnému podle místa
činnosti, že budou prováděny práce, při nichž mohou být zaměstnanci exponování
vlákny nebo částicemi azbestu a toto hlášení učinit nejméně 30 dnů před zahájením
práce) a vyhláška MZ č. 432/2003 Sb. (§ 5).

Ochrana ovzduší (Par)
Správní orgán ochrany ovzduší, věcně příslušný podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
ovzduší“), posoudil předloženou projektovou dokumentaci stavebního záměru z hlediska
zákona o ochraně ovzduší a se záměrem souhlasí za stanovených podmínek,
Podmínky:
- Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu realizace
stavby/demolice využívána technická a organizační opatření ke snižování emisí těchto látek
(instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění apod.).
neboť zde mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem.
Záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3
zákona o ochraně ovzduší, neboť součástí záměru není stavba stacionárního zdroje
neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

otisk razítka

Ing. Libor Rak
pověřen vedením odboru životního prostředí
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