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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

„Rekonstrukce a přístavba poloviny dvojdomu v ul. Dobročovická 1679/18,
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)
Dle předložené PD bude zdrojem tepla pro vytápění poloviny dvojdomu plynový kondenzační kotel
GEMINOX THRi 1-10SET111DC o jmenovitém výkonu 9,5 kW, emisní třídy NOx 5, umístěný v 1. PP
(místnost č. 002). TUV bude připravována v nepřímo ohřívaném zásobníku.
Přívod spalovacího vzduchu a odtah spalin od kotle musí odpovídat všem platným právním
předpisům.
V PD je dále uvedeno, že na vytápění se bude příležitostně podílet vestavěná krbová vložka, umístěná
v 1. NP objektu. S jejím použitím k vytápění nesouhlasíme. S instalací krbové vložky souhlasíme
pouze za podmínky, že nebude sloužit jako zdroj tepla. Upozorňujeme, že krbovou vložku lze
používat pouze k občasnému zvýšení pohody bydlení!!! Jako palivo může být používáno pouze suché
tvrdé dřevo.
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