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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. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění, ke stavbě:

„Polyfunkční dům včetně přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch, parc. č. 79 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 v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením
Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Růžičková/483):
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu MČ Praha 10 (dále jen OŽD) jako věcně a místně
příslušný orgán ochrany ovzduší na základě žádosti výše uvedeného žadatele vydává dle předložené
projektové dokumentace, jako dotčený orgán toto
závazné stanovisko:

I.
OŽD nesouhlasí s umístěním stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2
k zákonu o ochraně ovzduší – 2 plynových kondenzačních kotlů každý o výkonu do 24 kW.
Odůvodnění:
Dle předložené PD má investor záměr v rámci výše uvedené stavby jako zdroj tepla pro vytápění
a ohřev TUV využít 2 plynové kondenzační kotle každý o výkonu do 24 kW.
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Dle ustanovení § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., je právnická a fyzická osoba povinna, je-li to
technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze
soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. Tato povinnost se
nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci a na případy, kdy energetický posudek
prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není
stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomiky přijatelné.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o polyfunkční dům, v těsné blízkosti zamýšlené stavby je
umístěno vedení CZT a žadatel nepředložil energetický posudek, dle kterého využití tepla ze soustavy
zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu
ekonomiky přijatelné, orgán ochrany ovzduší rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o opravném prostředku:
Toto je závazné koordinované stanovisko z hlediska výše uvedených zákonů ve smyslu § 149 správního
řádu a § 4 stavebního zákona. Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko
samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro
výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvolat se proti obsahu závazného
stanoviska lze až v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného správního orgánu.
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