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Závazné stanovisko ke stavbě
Demolice objektu č. p. 1880, na pozem. parc. č. 1393, 1394/1, 1394/2 a 1396 v k. ú.
Smíchov, ulice Na Loužka, Praha 5.

Magistrát hlavního města Prahy, jakožto dotčený správní úřad dle 515 odst. 5 Zákona

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
vydává

ve smyslu ši 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění, & die zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu
s ustanovením & 15 odst.5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systémua

() změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění \! nich
ustanovených, ke shora uvedené stavbě toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k odstranění stavby.
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hlavního
města Prahy
souhlasí
s odstraněním stavby.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám. Franze Kafky 16/1 , 1 10 00 Praha 1

Kontaktní centrum: 12 444, “fax: 236 007 102
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Odůvodnění:
*

1/ V obiastí dotčené stavbou se nenachází žádná stavba civilní ochrany podle 5 7 odst. 2 písm. i)
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve-

znění pozdějších předpisů, evidovaná podle 5 15 odst. 2 písm. g) téhož zákona.
2/ Stavba se nenachází v inundačním území Vltavy podle zákona č. 254/2001 Sb., zákon o
vodách a o změně některých zákonů (vodní Zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nemůže tak
dojít ke zhoršení průběhu případné povodně & ovlivnění odtokových režimů na území hl. m.
Prahy a není nutné plánovat povodňové záchranné & zabezpečovací práce v dotčeném území .

3/ Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o prevencí závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. Není
tak nutné řešit: ochranu obyvatelstva před vlivy nebezpečných látek a plánovat opatření k
zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.
Poučení :
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením 5 149 odst. 1 zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť tento
úkon není samostatným rozhodnutím. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat
pouze prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí podmíněnému tímto závazným stanoviskem.
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Mgr. DanieÍBarták

vedoucí oddělení krizového managementu

Přílohy:
1. Projektová dokumentace stavby
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