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Souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci:
„Novostavba chodníku podél ul. U Nemocnice, č. parc. 898/1 v k. ú. Úšovice“

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku
ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního
fondu, rostlinolékařské péče, lesního hospodářství, vodního hospodářství a veřejné zeleně poskytuje
k Vaší žádosti následující vyjádření:

Odpadové hospodářství
Na tomto úseku veřejné správy se k záměrům vydává samostatné závazné stanovisko podle § 79 odst. 4
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění, a to pouze pro potřeby projednání podle
zvláštních právních předpisů, jehož výsledkem má být územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Pro
potřeby souhlasů a ohlášení se toto stanovisko nevydává.
Pokud bude samostatné závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,
požadováno a bude sloužit jako podklad k rozhodnutí, jehož vydání je závazným stanoviskem
podmíněno, bude o závazné stanovisko před vydáním rozhodnutí požádáno. Formulář žádosti je uložen
na webových stránkách města www.muml.cz formuláře a žádosti - odpady. K žádosti je potřeba doložit
plnou moc, pokud je investor na základě plné moci zastupován.
(1. 6. 2020, S. Křížová)

Správa zeleně
S realizací stavby dle předložené PD souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:
Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky:
1/ výkopy nebudou vedeny blíže než 2,5 m od kmenů stávajících dřevin. Při práci v blízkosti stávajících
dřevin bude dodržena CSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích“, dřeviny v okruhu min 20 m od stavby v místech předpokládaného pohybu mechanizace
budou chráněny dřevěným bedněním.
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Budou přijata taková opatření, aby nedošlo k poškození kmene, kořenů, ani kořenové zóny stromů.
2/ V místech kde plánovaná trasa chodníku koliduje s kořenovým systémem stávajících dřevin, budou
práce prováděny ručně. V případě kolize silnějších kořenů než 5 cm s trasou kovového obrubníku bude
obrubník přerušen tak aby nedošlo k poškození (přetnutí) kotvících a vodivých systémů dřeviny.
3/ V místech výkopů v rostlém terénu a trávníku budou veškeré plochy navráceny do původního stavu,
tzn. po zhutnění urovnány do úrovně okolního terénu, vysbírány kameny, doplněna ornice nebo
trávníkový substrát a založen trávník parkový výsevem. Založený trávník bude po předání splňovat
kvalitativní podmínky parkového trávníku. Zhotovitel má povinnost o tyto plochy pečovat minimálně do
první seče.
4/Požadujeme aby dotčené plochy stávajícího trávníku, u kterých lze předpokládat, že budou poničeny
stavbou, rovněž tak plocha zázemí staveniště či deponie materiálu v zeleni byly počítány ve výkazu
výměr k náhradě trávníku – tj. plochy po stavbě rozrušeny, doplněn substrát a založen trávník výsevem.
5/ V případě poškození skupin keřů budou veškeré poškozené dřeviny nahrazeny odpovídajícím
druhem dřeviny ve velikosti výsadbového materiálu přiměřené stávajícím výsadbám. Plochy keřových
skupin budou vráceny do původního stavu včetně mulčování výsadeb. Zhotovitel má povinnost o tyto
plochy pečovat do doby ujmutí dřevin.
6/Náklady na splnění těchto podmínek budou zapracovány do výkazu výměr stavby
OŽP – Správa veřejné zeleně si vyhrazuje právo být účastna předání staveniště, kontrolních výborů a
převzetí hotového díla. O konání těchto výborů bude elektronicky informována min. 3 dni předem.
(Ing. Zora Rákosová, 3. 6. 2020)

Ostatní úseky: bez námitek.

Ing. Pavel Nečas
vedoucí odboru ŽP

