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Věc: Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje
ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 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

„Projekt SAKURA – změna územního rozhodnutí a změna stavby před
dokončením, parc. č. 11/1 a 12/1 k. ú. Strašnice – Praha 10.“
I. Závazné stanovisko dle § 149 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: (Ing.Růžičková/483)
Zdrojem tepla pro blok 1 a 3 bude dvojice v kaskádě zapojených plynových kotlů BAXI Luna Duo-Tec
1.50, každý o výkonu do 45 kW, emisní třídy NOx 5, umístěné v technické místnosti v 7. NP (místnost
č. 170.01). Zdrojem tepla pro blok 2 bude plynová kotelna v 8. NP (místnost č. 290.01), osazená
dvěma v kaskádě zapojenými kondenzačními kotli BAXI Luna Duo-Tec 1.70, každý o výkonu do 65 kW,
emisní třídy NOx 5.
TUV bude předehřívána pomocí solárního systému. Dohřev TUV bude zajištěn v nepřímotopném
zásobníku.
Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotle musí odpovídat všem platným právním normám.
V dalším stupni předložte aktuální PD vytápění.
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