Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-046796/2015-Nos
Vyřizuje linka: viz níže
V Praze dne: 2015-05-26

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 (dále jen DOSS) dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v
platném znění, ke stavbě:

„Přístavba a stavební úpravy RD, v ulici Pivoňková 2110/40, parc. č. 1155, k. ú.
Záběhlice, 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 v nově řešeném objektu 1. NP vytápěno stávajícím plynovým kotlem VIADRUS se
záložním kotlem na pevná paliva. Oba kotle jsou umístěny v 1. PP. Ohřev TUV pro 1. NP bude nově zajištěn
elektrickým zásobníkovým ohřívačem. V 2. NP a podkroví budou jako zdroj tepla pro vytápění i ohřev TUV
samostatné plynové kondenzační kotle BUDERUS LOGAMAX PLUS GB172-24 K, každý o výkonu 24 kW,
emisní třídy NOx 5. Ve 2. NP bude kotel umístěn v pokoji (místnost č. 2.02), v podkroví bude umístěn na
chodbě (místnost č. 3.05).
Přívod spalovacího vzduchu i odvod spalin od všech kotlů musí odpovídat všem platným právním normám.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava

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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