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Rezidence Na Loužku, parc.č. 1393, 1394/1, 1394/2, 1408/14, 1408/15, 1596, k.ú. Smíchov

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely územního
rozhodnutí ke shora uvedené stavbě ve smyslu 5 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, z hlediska ochrany složek životního prostředí
závazná stanovis ka a vyjádře ní dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:
1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle Š' 15 písm. a) a h) a 5 1 7a zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění:

lng. Lubor Smejtek, tel.: 236 004 235, e—mail: lubor.smejtek©praha.eu
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
Toto je vyjádření dle 5 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, V platném znění.
2. Z hlediska lesů dle 5 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění:
Ing. Lubor Smejtek, tel.: 236 004 235, e-mail: lubor.smejtek©praha.eu
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
Toto je vyjádření dle 5 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
3. Z hlediska nakládánís odpady dle 5 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a a změně některých dalších zákonů, v platném znění:
Z hlediska nakládání s odpady dle 5 79 odst. 4 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
& o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 5 32 odst. 2 zákona
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č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hlavního města
Prahy je příslušným orgánem státní správy Úřad městské části Praha 5.
Toto je vyjádření dle 8 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
4. Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., oochraně ovzduší, ve znění

pozdějších předpisů:
Ing. Michaela Rogozínská, tel.: 236 004 251, e—maíl: núchaela.rogozinska©praha.eu
Podkladem pro toto sdělení je projektová dokumentace „REZIDENCE NA LOUŽKU“
(dokumentace DUR), 05/2018, zpracovaná hlavním projektantem architektonickým ateliérem
KAAMA s.r.o.
Předmětem předložené dokumentace je výstavba bytového domu včetně souvisejících úprav
vulici Na Loužku 1880/8, Praha 5 - Smíchov. Záměrem vznikne 19 PS. Zdrojem tepla pro
objekt A má být plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu 33 kW, pro objekt
B a C plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu 47 kW.

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jsou plynové kotle 2 nevyjmenovanými
stacionárnimi

zdroji

znečišťování

ovzduší,

neboť

nejsou

uvedeny

v příloze

č.

2

k uvedenému zákonu. V souladu s ustanovením š“ 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně

ovzduší, a 5 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., ohlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, a vsouladu s ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky hlavního
města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, je vtomto případě dotčeným orgánem státní správy úřad městské části

Praha 5.
Toto je sdělení dle © 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):
Ing. Lubor Smejtek, tel.: 236 004 235, e-mail: 1ub0r.smejtek©praha.eu

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí (dále jen OCP MHMP), jako příslušný orgán
ochrany přírody dle ust. % 77 a % 77a zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s ustanovením © 31 odst. 1 a 2

zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti

— posoudil projektovou
dokumentaci Rezidence Na Loužku, parc.č. 1393, 1394/1, 1394/2, 1408/14, 1408/15, 1596,
k.ú. Smíchov, kterou zpracoval Architektonický ateliér KAAMA s.r.o. V 05/2018, & sděluje, že

záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem. Záměr se nedotýká zvláště chráněných

území kategorie přírodní památka, přírodní rezervace, jejich ochranných pásem, významných
krajinných prvků, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, památných stromů, územního
systému ekologické stability (USES), ani ochrany krajinného rázu.

Záměr bytového domu je navržen do vysoce urbanizovaného prostředí (současně zastavěné
území v k.ú. Smíchov), které nelze omačít za krajinu ve smyslu zákona (srov. např. rozsudek

2/4

Č.j. MHMPII43173/20l8

Nejvyššího správního soudu 7 As 23/2014 _ 57 ze dne 11. 6. 2014). Vzhledem k absenci krajiny

nejsou dány předpoklady pro postup dle 5 12 odst. 2 zákona.
Dále OCP MHMP vyhodnotil záměr z hlediska možností jeho Vlivu na lokality soustavy Natura
2000 a vydává stanovisko podle © 45i odst. 1 ve spojení s © 77a odst. 4 písm. 11) zákona V tom
smyslu, že hodnocený záměr ne může mít Významný Vliv a to samostatně nebo ve spojení s
jinými koncepcemi nebo Záměry na žádnou evropsky Významnou lokalitu ani ptačí oblast
V územní působnosti OCP MHMP.OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje

stanovisko k předloženému záměru V tom smyslu, že u něj vylučuje Významný VliV na příznivý
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky Významných lokalit nebo ptačích oblastí
soustavy Natura 2000 V působnosti OCP MHMP.
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky Významné lokality CZOIIOI42 — Blatov a
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZOllOO40 Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZOll3002 - Milíčovský les,
CZ0113001 — Obora Hvězda, CZOIIOOSO — Prokopské údolí, CZ0114001 — Radotínská údolí,
CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny.
Do vzdálenosti 0,5 km od navrženého záměru se nenachází žádná evropsky Významná lokalita
V působnosti OCP MHMP. Výše uvedený Závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že
hodnocený záměr se nachází zcela mimo území evropsky Významných lokalit a Záměr může mít

pouze lokální Vliv dotýkající se Vlastního území záměru a jeho nejbližšího okolí. Návrh záměru
tedy nemůže mít Vliv na chemismus půdy, obsah živin či Vláhové poměry či způsob hospodaření
na území evropsky Významných lokalit. Záměr neovlivní porosty dřevin na území evropsky

významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno.
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů V evropsky významných lokalitách soustavy

Natura

2000,

Pravidla

hospodaření pro

typy

lesních

přírodních

stanovišť

V

EVL

(Zdroj https://WWW.mzp.cZ/CZ/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště
chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvaliflkovaný závěr () možném Vlivu
na EVL V působnosti OCP MHMP.
Toto je vyjádření dle & 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, V platném znění.
6. Z hlediska myslivosti dle 5 67 zákona č. 449/2001 Sb., a myslivosti, v platném znění:
Námi chráněné Zájmy nejsou dotčeny.
Toto je vyjádření dle % 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, V platném znění.

7. Z hlediska posuzování vlivů na životníprostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 0 posuzování
vlivů na životníprostředí, v platném znění:
Předložený záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí dle ustanovení
5 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Toto je vyjádření dle & 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, V platném znění.
8. Z hlediska ochrany vod dle 5 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve zněnípozdějších předpisů:

3/4

Č.j. MHMP1143173/2018

Ing. Daniela Ballková, tel.: 236 004 321, e-mail: daniela.ba1]kova©praha.eu
Předmětem předložené dokumentace k územnímu řízení 2 5/2018, zpracované generálním
projektantem spol. Architektonický ateliér KAAMA s.r.o., U Školské zahrady 23, Praha 8, IČ
26494515, je umístění stavby nazvané „Rezidence Na Loužku, Praha 5“, na pozemcích č.parc.

1393, 1394/1, 1394/2, 1408/14, 1408/15 a 1596, k.ú. Smíchov, Praha 5.
Jedná se o bytový dům skládající se ze tří samostatných hmot osazených na horizontální
podnoží. Bytové domy budou čtyřpodlažní, V 1. PP budou garážová stání. Stávající objekt
rodinného domu a objekt s garážemi bude odstraněn.
Objekt bude zásobován pitnou vodou ze stávajícího řadu DN 100 L V ul. Na Loužku. Z tohoto
řadu budou provedeny dvě přípojky, DN 40 pro dům A a DN 50 pro domy B a C.
Odpadní vody budou odváděny jednou splaškovou (dům B) a dvěma jednotnými přípojkami
(domy A, C) do stoky jednotné kanalizace DN 250 vul. Na Loužku. Všechny kanalizační
přípojky budou DN 200. Dešťové vody budou odváděny do dvou akumulačně retenčních nádrží
a následně řízeným odtokem do stoky jednotné kanalizace.
Pro účely územního řízení:
Z hlediska ochrany vod dle ust. 5 104 odst. 9 vodního zákona, ust. š 32 odst. 2 Zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a V souladu
s ustanovením Přílohy č. 4 část A vyhlášky č. 55/2000 Sb., hlavního města Prahy, kterou se
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, je kposouzení, zda jsou
Zájmy chráněné vodním zákonem dotčeny, příslušný vodoprávní úřad městské části Praha 5,
který bude popř. ivodoprávním úřadem příslušným k vydání závazného stanoviska.
OCP MHMP upozorňuje:

.

Technologie zdvihu výtahů není V PD uvedena, proto ji OCP MHMP posoudí s ohledem
na zacházení se závadnými látkami V navazujícím stupni projektové přípravy a to V případě, že
se bude jednat o hydraulické Výtahy.
Toto je vyjádření dle ust. Š 154 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, V platném znění.

V 2. Ing. Marie Beranová
Ing. J ana Cibulková
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Přílohy:
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