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Ú^ad m^stské ^ásti! Praha 18, odbor dopravy a životního prost ^edí (dále ODŽP) posoudil na
základ^ Vaší žádosti ze dne 7. 4. 2010 p^edloženou projektovou dokumentaci a vydává pro
ú^ely územního ^ízení ke shora uvedené stavb ^ ve smyslu § 4 odst. 2 zákona ^. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ^ádu v platném zn^ní, z hlediska ochrany složek životního
prost^edí a dopravy závazná stanoviska a vyjád ^ení dle zákona ^ .500/2004 Sb., správní ^ád,
v plat. zn^ní.
I. Z hlediska ochrady p ^írody a krajiny dle zákona ^. 114/1992 Sb., o ochran ^ p^írody
a krajiny, ve zn^nK pozd^jších p^edpis^ (zpracovala dne 13. 04. 2010 J. Káparová):
l. Stavba je v ko^izi s d^evinami. Kácení d^evin bude ^ešeno podle zákona ^. 114/1992 Sb.,
0 ochran^ p^írody a krajiny v platném zn^ní. V^cn^ p^íslušným orgánem státní správy
k vydání povolení ke kácení d^evin je Odbor životního prost ^edí a majetkoprávní
ÚM^ Praha - ^akovice.
2. Sou^ástí projektové dokumentace pro stavební ^ízení bude plán sadových úprav, kde
bude up^esn^na druhová skladba a po ^et d^evin, které budou vysazeny.
3. P^i stavb^ bude respektována ^ SN 839061 Ochrana strom^, porost^ a ploch pro vegetaci
p^i stavebních ^innostech.
Toto je vyjád^ení dle § 154 zákona ^ . 500/2004 Sb., správní ^ád, v platném zn^ní.
II. Z hlediska odpadového hospodá ^ství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona ^. 185/2001 Sb.,
0 odpadech a o zm^n^ n^kterých dalších zákon ^, ve zn^ní pozd^jších p^edpis^
(zpracovala dne 12. 04. 2010 J. Pandadisová):
K p^edložené dokumentaci nemáme p^ipomínky, pokud budou p^i vlastní realizaci
stavby pln^n^y povinnosti plynoucí z výše uvedeného zákona. Upozor ^ujeme zejména
na ustanove^lí § 10 až §16, p^edevším pak na ustanovení § 11 odst. 1,,...zajistit
p^ednostn^ ^yužití odpad^ p^ed jejich odstran^ním. Materiálové využití má p^ednost
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p^ed jiným využitím odpad ^" a§ 12 odst.3 „Každý je povinen zjistit, zda osoba, které
p^edává odpady, je k jejich p ^evzetí podle tohoto zákona oprávn^na".
V následném ^ízení o odstran^ní stávajících staveb požadujeme p ^edložit dokumentaci
bouracích prací obsahující tzv. bilanci odpad^, tj. množství jednotlivých druh ^ odpad^, které
odstran^ním stavby vzniknou a zp^sob jejich likvidace. U všech druh^ staveb , na které se
prací
se doporu^uje provést
vztahuje povinnost zpracovat dokumentaci bouracích
d^kladnou prohlídku všech objekt^ a okolí. Doporu^uje se, aby prohlídku stavby provedla
tvo^ená stavebníkem, projektantem a osobou pov ^^enou k hodnocení
skupina osob
nebezpe^ných vlastností odpad^. Ú^elem prohlídky je ur^ení vymezených ^ástí stavby, které
se stanou po odn^tí ze stavby nebezpe ^nými odpady nebo mohou být zdrojem vzniku
nebezpe^ných odpad^. Zvláštní pozornost je nutno v ^novat ur^ení vymezených ^ástí stavby
obsahujících azbest. Z prohlídky bude po ^ízen záznam (protokol) na jehož základ^ budou
ODŽP ÚM^ Praha 18 stanoveny podmínky k nakládání se vzniklými stavebními a
demoli^ními odpady.
Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona ^ . 500/2004 Sb., správní ^ád, v platném
zn^ní.
III. Z hlediska ovzduší dle § 50 odst.l písm.a) zákona ^. 86/2002 Sb., o ochran^ ovzduší
a zm ^n^ n^kterých dalších zákon ^, ve zn^ní pozd^jších p^edpis^ a Vyhlášky ^. 55/2000
Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy (zpracovala dne 08. 04. 2010
A. Pokorná):
Zdrojem tepla v objektu je systém CZT (horkovod Pražské teplárenské a.s.). P ^íslušným
dot^eným orgánem státní správy, který je oprávn ^n vydat stanovisko k p^edložené
dokumentaci, je odbor ochrany prost^edí Magistrátu hl. m. Prahy.
Toto je vyjád^ení dle § 154 zákona ^. 500/2004 Sb., správní ^ád, v platném zn^ní.

IV. Z hlediska ochrany zem ^d^lského p^dního fondu dle zákona ^. 334/1992 Sb.,
0 ochran^ ZPF, ve zn^ní pozd^jších p ^edpis^ (zpracovala dne 13. 04. 2010 J. Káparová):
V^cn^ p^íslušným orgánem státní správy k vydání stanoviska na úseku ochrany
zem^d^lského p^dního fondu je podle § 15 písm. i) zákona odboru ochrany prost ^edí
Magistrátu hl. m. Prahy.
Toto je vyjád^ení dle § 154 zákona ^. 500/2004 Sb., správní ^ád, v platném zn^ní.

V.

Z hlediska dopravy dle § 40 odst. 4, písm. a) zákona ^. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve zn^ní pozd^jších p^edpis^ a Vyhlášky ^. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy,
kterou se vydává Statut hl.m. Prahy (zpracoval dne 12. 04. 2010 M. Strašil):
S p^edloženou dokumentací pro územní ^ízení nesouhlasíme.
P^edloženou dokumentaci pro územní ^ízení je nutno doplnit o„Rozhodnutí o p^ipojení
pozemku na komunikaci" dle § 10 ods. 1, 4, 5 zákona ^ . 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, (ve zn^ní pozd^jších p^edpis^). Žádost o p^ipojení pozemku na komunikaci
podáte na ODŽP a bude dopln^na o:
1. Projekt napojení na komunikaci v^etn^ rozhledových polom^r^ a dopravního zna^ení.
2. Souhlas vlastníka komunikace, ke které bude výjezd z objektu p^ipojen.
3. Souhlas majitel ^ pozemk^ p^es které bude pozemek p^ipojen.
4. Souhlas Policie ^R, K^ policie h1.m.Prahy - odbor služby dopravní policie.
Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona ^ . 500/2004 Sb., správní ^ád, v platném zn^ní.
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Za_
- závazné nesouhlasné stanovisko - viz bod V
- závazné souhlasné stanovisko - viz bod II
- vyjád^ení - viz bod I, III, IV
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Ing. Jana K arová
vedoucí odbo
dopravy
a životního prost ^edí

Zasílá se na v ^domí •
ÚM^ Praha 18 - OV^.TR
ÚM^ Praha - ^ akovice, Odbor životního prost
^edí a majetkoprávní.
ÚM^ Praha 18 - spisy ODŽP
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