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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

„Plynofikace mobilních buněk v areálu PREFA PRAHA a.s., Teplárenská 608/11
na parc. č. 686/1 a 686/16, k. ú. Malešice – 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 § 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. Dle vyjádření Pražské teplárenské a.s. (dále jen PTAS) však je vzhledem k plánované výši
odběru a vzdálenosti od stávajících rozvodů PTAS napojení mobilních buněk na SZTE ekonomicky
zcela nevýhodné. Z tohoto důvodu souhlasíme s vytápění mobilních buněk za použití plynového kotle
o výkonu 24 kW a to za podmínky, že kotel bude emisní třídy NOx 5 (mezní koncentrace NOx do
70 mg/kWh). Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotle, musí odpovídat všem platným
normám.
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