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De molice obje ktu v ulici Na Loužku 1880/8, parc.č. 1393, 1394/1, 1394/2, 1596,
k.ú. Smíchov

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává ke shora uvedené stavbě
ve smyslu 5 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, V platném
znění (dále jen stavební zákon), z hlediska ochrany složek životního prostředí pro postupy
vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona následující 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 5 15 písm. a) a h) a Š' 1 7a zákona
č. 334/1992 Sb., O ochraně ZPF, v platném znění:

Ing. Ivan Bednář, tel.: 236 004 427, e-mail: ivan.bednar©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. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění:

Ing. Ivan Bednář, tel.: 236 004 427, e-mail: ivan.bednar©praha.eu
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
Toto je vyjádření dle 5 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
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-3. Z hlediska nakládánís odpady dle 5 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a 0 změně některých dalších zákonů, v platném znění:
Z hlediska nakládání s odpady dle % 79 odst. 4 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 5 32 odst. 2 Zákona
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 5 154 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 Rogozinská, tel.: 236 004 251, e-mail: núchaela.rogozinska©praha.eu
Podkladem pro toto sdělení je projektová dokumentace „DEMOLICE OBJEKTÚ V UL.

NA LOUŽKU č.p. 1880/8 parc.č. 1393, 1394/1, 1394/2, 1408/14, 1408/15, k.ú. Smíchov“
(dokumentace bouracích pracD, 05/2018, zpracovaná společností SPS projekt, spol. s r.o.

Předmětem předložené dokumentace je odstranění rodinného domu & objektu garáži.? v Praze 5 —
Smíchov. Stavební průzkum objektů nepotvrdil přítomnost azbestu.
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
Toto je sdělení dle 5 154 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. Ivan Bednář, tel.: 236 004 427, e-mail: ívan.bednar©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 De molice obje ktu v ulici Na Loužku 1880/8, parc.č. 1393, 1394/1, 1394/2, 1596,
k.ú. Smíchov, kterou zpracovala společnost SPS projekt, spoL s r.o. v květnu 2018, a 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, územmho
systému ekologické stability (ÚSES), ani ochrany krajinného rázu.
Záměr je navržen do vysoce urbanizovaného prostředí, které nelze označit za krajinu ve smyslu
zákona (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu 7 As 23/2014 — 57 ze dne 11. 6. 2014).
Vzhledem k absenci krajiny nejsou dány předpoklady pro postup dle š 12 odst. 2 zákona.
Toto je vyjádření dle € 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, V platném znění.
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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 5 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, V platném znění.
7. Z hlediska posuzování vlivů na životníprostředí dle zákona č. 1 00/2 001 Sb., o posuzování
vlivů na životníprostředí, v platném znění:

Předložený záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí dle ustanovení
% 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:
Z hlediska ochrany vod dle ust. & 104 odst. 9 vodního zákona, ust. % 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. i
vodoprávním úřadem příslušným k vydání závazného stanoviska.
Toto je vyjádření dle & 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

v 2. Ing. Marie Beranová
Ing. Jana Cibulková

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Přílohy:

3/3

dokumentace

Č.j. MHMP1151887/2018

