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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

„Stavební úpravy bytového domu Orelská 542/14,
k. ú. Vršovice-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 objekt SO.01 (dům Orelská 542/14) kotelna v 1. PP
(místnost č. 1.07) osazená kaskádou dvou kondenzačních kotlů BUDERUS GB162-35, každý
o jmenovitém výkonu do 35,1 kW. Celkový výkon kotelny tedy bude 70,2 kW. Navrhované kotle musí
splňovat emisní třídu NOx 5. Přívod spalovacího vzduchu bude z místnosti a musí odpovídat všem
platným právním normám stejně jako odvod spalin od kotlů.
Ohřev TUV bude zajištěn v nepřímotopném zásobníku.
Stavební objekt SO.02 sestává ze tří dvoupodlažních jednotek, které budou mít každá samostatnou
otopnou soustavu, kde zdrojem tepla bude kondenzační kotel BUDERUS GB172-24 T50, každý
o výkonu do 23,6 kW. Navrhované kotle musí splňovat emisní třídu NOx 5. Přívod spalovacího
vzduchu a odvod spalin od kotlů musí odpovídat všem platným právním normám.
Ohřev TUV bude zajištěn ve vestavěném nepřímotopném zásobníku kotle pro každý ateliér
samostatně.
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