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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

„Rekonstrukce nebytového prostoru Žitomírská 742/22, 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 v souladu s § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou
č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy: (Ing. Růžičková/483)
Dle předložené PD bude zdrojem tepla pro celou obchodní jednotku elektrický kotel, umístěný ve
skladu, který nahradí současné plynové vytápění.
Kvalita ovzduší v místě stavby je charakterizovaná následujícími hodnotami pětiletých průměrných
koncentrací vybraných znečišťujících látek za roky 2009 - 2013, uvedených na stránkách Českého
hydrometeorologického ústavu: NO2 roční ø = 33,3 µg/m3, PM10 roční ø = 27,3 µg/m3, PM2,5 roční ø
= 20,2 µg/m3, PM10 36. maximální 24 hod. ø = 48,0 µg/m3. Hodnoty 36. maximální koncentrace 24
hodinového průměru částic PM10 se blíží hodnotě pro imisní limit, stanovený v příloze č. 1 výše
uvedeného zákona (50 µg/m3). Při stavebních pracích a při transportu stavebního materiálu a odpadu
požadujeme, aby byla uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná
manipulace s odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při
přepravě. Dále je nutné v případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, neprodleně provést
jejich očištění.
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