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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 stávajícího objektu a odstranění drobných objektů v areálu
Výtvarných řemesel pro potřeby multifunkčního zařízení, Sazečská 247/2,
Praha 10, 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. (Ing. Růžičková/483)
Dle předložené PD je objekt v současné době vytápěn ze soustavy Pražské teplárenské a.s. Objekt bude
z důvodu neobsazenosti od tohoto zdroje odpojen a novým zdrojem vytápění a chladu pro
administrativní část bude VRV IV systém – tepelné čerpadlo Daikin v počtu 5 ks (pro každé podlaží
zvlášť). Jednotky budou umístěny na střeše administrativní části objektu.
Jako doplňkový zdroj vytápění budou sloužit elektrické přímotopné radiátory a žebříky.
Příprava TUV bude zajištěna samostatnými ohřívači.
Realizací stavby nevznikne trvalý zdroj znečišťování ovzduší.
V průběhu stavby dojde k přechodnému zhoršení kvality ovzduší z důvodu zvýšené prašnosti.
S realizací stavebních prací souhlasíme za těchto podmínek:
- Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření
k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání
do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
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V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich
očištění.
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