Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-034665/2015-Rů
Vyřizuje linka: Ing.Růžičková/483
V Praze dne: 2015-04-21

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:

„Vestavba plynové kotelny do objektu Topolová 2916/14, k.ú. Záběhlice,
Praha 10“.
II. Vyjádření dle § 154 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 je záměrem investora namísto stávající horkovodní přípojky vybudovat v 1. PP objektu
plynovou kotelnu, která by měla být osazena třemi plynovými kondenzačními kotli BUDERUS Logano plus
GB625-400, každý o výkonu do 400 kW. Celkový výkon kotelny bude tedy 1200 kW. Kotelna o tomto
výkonu se řadí mezi zdroje vyjmenované v příloze 2 výše uvedeného zákona. Dotčeným orgánem státní
správy k umístění takového zdroje je proto v souladu s § 11 odst. 2 OŽP MHMP.
Upozorňujeme, že dle ustanovení § 16 odst. 7 výše uvedeného zákona 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.
V ostatních bodech platí v plném rozsahu stanovisko č.j. P10-020926/2015-Rů ze dne 9.3.2015.

Ing. Alena Růžičková
vedoucí referátu ochrany ovzduší a krajiny

Na vědomí: OST zde
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30
IČ: 00063941
St 8:00—12:00 a 13:00—17:30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800
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http://www.praha10.cz
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