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Projekt:„Domov pod Brdy“ - sdělení
K předloženému projektu na akci „Domov pod Brdy“ se žádostí o vyjádření k projektové
dokumentaci, vydává Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí toto sdělení:
Projekt řeší stavební a dispoziční úpravy objektu bývalé vojenské ubytovny na penzion s ubytováním
pro seniory a ostatní osoby na st.p.č. 886 v k.ú. Strašice.
Investorem akce a žadatelem o vydání vyjádření je Plzeňský skart a.s., Polní 4, 326 00 Plzeň.
Vyjádření Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí k předloženému projektu:
1. Odpadové hospodářství
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí vydá vyjádření podle ustanovení § 79 odst. 4 písm.
b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, v řízení vedeném Městským úřadem Rokycany, odborem stavebním.
2. Ochrana ovzduší
Pokud se v budově bude vyskytovat zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 zákona
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, bude MěÚ Rokycany, odbor ŽP
požádán o vydání závazného stanoviska.
3. Ochrana přírody
Pokud při realizaci stavby „Domov pod Brdy – penzion s ubytováním seniorů“ dojde ke kácení
dřevin rostoucích mimo les, pro jejichž kácení se podle vyhlášky č. 189/2013 Sb. vyžaduje povolení
orgánu ochrany přírody, požádá vlastník pozemku před vydáním rozhodnutí o umístění stavby podle
§ 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo
jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku u příslušného orgánu ochrany přírody, tj.
u Obecního úřadu Strašice.
Výše uvedené žádosti musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat
další náležitosti uvedené v § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení:
označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění
dřevin a situační zákres,
doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušnému
pozemku, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku
s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
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specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve
výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin
uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin a
zdůvodnění žádosti.
4. Z hlediska ostatních složek životního prostředí (LPF, ZPF, ochrana vod) nemá Městský úřad
Rokycany, odbor životního prostředí k realizaci akce připomínek.

Ing. Ladislav Janík
vedoucí odboru životního prostředí
otisk úředního razítka

Na vědomí:

MěÚ Rokycany, odbor stavební
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