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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:

„Stavební úpravy bytové jednotky v bytovém domě č.p. 1144, v ulici
Dvouletky 2823/341, parc. číslo 2794/176, 2794/422 a 2794/436,
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 v souladu s § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy (Ing. Růžičková/483)
Dle předložené PD je záměrem investora odpojit BJ od zásobování teplem z CZT PT a.s. a jako zdroj
tepla pro vytápění objektu a ohřev TUV použít plynový kondenzační kotel JUNKERS ZSB 22-3C
s nepřímo ohřívaným zásobníkem TUV.
Dle ustanovení § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., je právnická a fyzická osoba povinna, je-li to pro ni
technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít
pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním
zdrojem.
Vzhledem k tomu, že v současné době již objekt je zásobován ze soustavy CZT, takže technická možnost
je zajištěna a ekonomická nevýhodnost tohoto způsobu zásobování teplem nebyla doložena,
nesouhlasíme s odpojením objektu od soustavy CZT a změnou zdroje vytápění na ZP.
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Při stavebních pracích a při transportu odpadu požadujeme, aby byla uplatňována opatření
k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání do
přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě. Dále je nutné v případě, že dojde ke
znečištění veřejných komunikací, neprodleně provést jejich očištění.
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