Zařízení na zpracování bioodpadu –
kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci
Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení odpadů.
Prezentace projektu přípravy Zařízení na zpracování
bioodpadu – kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci.

p.č. 1783/21
k.ú. Slivenec

Stabilní sběrné místo
pro sběr bioodpadu,
Praha 10, Malešice
(do r. 2016)

Připravovaná
kompostárna –
Slivenec
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Souhrnné informace:


Zařízení bude určeno pro bioodpady pouze rostlinného
původu především z údržby veřejné zeleně a z domácností
a zahrad občanů hl. m. Prahy



Kapacita zařízení: 7000 t/rok materiálu



Předpokládaná produkce vyzrálého kompostu: 4000 –
5000 t/rok



Celková zastavěná plocha: 6024 m2



Plocha živičného povrchu: 4678 m2
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Historie příprav - výběr lokality


záměr výstavby kompostárny je v souladu s usnesením č.
433/26/2009 Zastupitelstva MČ Praha – Slivenec ze dne
21.12.2009



využití pozemku výhradně pro výstavbu kompostárny je
dáno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/31 ze
dne 3. 6. 2010



pozemek splňuje podmínky pro výstavbu kompostárny jak
svou polohou vůči obytné zástavbě, tak funkčním využitím
v územním plánu



dopravní obslužnost a napojení na místní sítě jsou pro daný
účel vyhovující
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Historie příprav - odborná studie
technického řešení kompostárny
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studie byla zpracována
28.5.2010



zpracovatel:
Výzkumný ústav
zemědělské techniky,
v.v.i.



Vybrána a doporučena
technologie
kompostování
v pásových hromadách
na otevřené ploše

Historie příprav – projektová
dokumentace a územní rozhodnutí


zpracování I. stupně projektové dokumentace pro územní
řízení včetně vyřízení územního rozhodnutí – zpracovatel
ZERA, o.s.



uzemní rozhodnutí vydal odbor stavební a infrastruktury
ÚMČ Praha 5 v roce 2011



RHMP schválila usnesením č. 1545 ze dne 18.10.2011
výstavbu kompostárny hl. m. Prahy
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Historie příprav - projektová

dokumentace a stavební povolení


zpracování PD II. stupně ke stavebnímu řízení –
zpracovatel VIA ALTA a.s.



zpracování PD III. stupně k výběru zhotovitele stavby –
zpracovatel VIA ALTA a.s.



rozhodnutím odboru stavebního a infrastruktury ÚMČ Praha
5 vydáno dne 25.2.2013 stavební povolení
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Současnost


prodloužení platnosti stavebního povolení do 20.3.2017



usnesením RHMP č. 273 ze dne 17.2.2015 byl schválen
záměr realizovat veřejnou zakázku



vybrán technický dozor investora – spol. VIA ALTA a.s.



v současné době probíhá příprava podkladů pro vypsání
zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky



předpokládaný termín zahájení výstavby zařízení je 2.
pololetí roku 2015
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