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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:

„Změna vytápění z CZT na ZP v BJ 2855/409 a 2856/411, v řadě bytových
domků FVIII, Dvouletky 1182, 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 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy (Ing. Růžičková/483)
Předložená PD řeší instalaci plynových kotlů v bytových jednotkách č. 2855/409 a č. 2856/411 na místo
zásobování těchto jednotek ze soustavy CZT PT a.s. V této řadě 15 bytových jednotek bylo v roce 1998
od soustavy CZT odpojeno 13 BJ. Před rokem 2003 byla odpojena jednotka 2855/409 a dle přiloženého
protokolu došlo 30. 11. 2012 k odpojení i poslední bytové jednotky č. 2856/11, čímž byla od soustavy
PT a.s. odpojena celá řada rodinných domků. Z tohoto důvodu orgán ochrany ovzduší souhlasí se
zásobováním těchto dvou bytových jednotek plynovými kotli.
V bytových jednotkách byly demontovány plynové karmy, sloužící k ohřevu TUV.
V BJ č. 2855/409 byl instalován plynový kombinovaný kotel ZW 23-1 KE NOVOSTAR v provedení turbo
o maximálním výkonu 22,6 kW, sloužící jak k vtápění, tak k ohřevu TUV.
V BJ č. 2856/411 byl instalován plynový kotel BAXI Manifour 240 F v provedení turbo o výkonu do
24 kW. Také tento kotel slouží jak k vytápění, tak k ohřevu TUV.
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