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Závazné koordinovaně vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §
154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle
§ 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke
stavbě:
„Přístřešek u bytového domu Harlacherova 3321/10 na pare, č. 711/8, k. ú. Záběhlice - Praha 10".
Dne 2.9.2016 podal pan
Kostřínská 582/8, Praha 8 na odbor životního prostředí,
dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 žádost o závazné stanovisko a vyjádření pro územní a stavební řízení
stavby výše uvedené. Předložena autorizovaná dokumentace vypracovaná Mgr. A. Mostafa Tousson,
ČKA:03327.

I. Vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):
Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném
znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením
Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Růžičková/483):
Dle předložené projektové dokumentace zimní zahrada nebude vytápěna. Realizaci stavby nevznikne
nový zdroj znečišťování ovzduší. Zájmy chráněné výše uvedeným zákonem nejsou dotčeny.
Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů (Ing. Bavorová/609):

Upozorňujeme, že z § 10 výše uvedeného zákona vyplývá povinnost, při své činnosti nebo v rozsahu
své působnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti
a nakládat s nimi způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s
tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy. V rámci odpadového hospodářství dle § 9a musí být
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dodržována hierarchie způsobů nakládání se vzniklými odpady. Přednostně musí být zajištěno využití
odpadů (materiálové-recyklace) před jejich konečným odstraněním (skládkováním).
Podle zákona o odpadech § 16 odst. 1 písm. e) a f), se mohou odpady shromažďovat pouze utříděné
podle jednotlivých druhů odpadů a zabezpečené před nežádoucím znehodnocením (smísením,
znečištěním), odcizením nebo únikem do okolí.
Z hlediska ochrany přírody a městské zeleně dle § 77 odst. 1 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Ing. Bavorová/609):

Zájmy chráněné výše uvedeným zákonem nejsou dotčeny.

Z hlediska silničního správního úřadu podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
v platném znění a dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
(Ing. Dejnožka/267):

Zájmy hájené výše uvedenými zákony nejsou dotčeny.
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