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

„Novostavba rodinného domu KUBIS 621 a garáže na parc. č. 4142, 4149/11, 4149/4 a 4149/5, k. ú.
Strašnice, 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):
Dle předložené PD budou zdrojem tepla pro vytápění elektrické přímotopy a topný žebřík v koupelně.
Ohřev TUV bude zajištěn v elektrickém zásobníku.
Součástí PD je rovněž žádost o stanovisko k umístění krbové vložky BEF FLT 6 CP o příkonu 5,9 kW
v 1. NP – obývací pokoj. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od krbu musí odpovídat všem
platným právním normám.
S instalací krbu souhlasíme pouze za podmínky, že nebude sloužit jako zdroj tepla, v krbu nesmí být
zabudován výměník tepla. Upozorňujeme, že krb lze používat pouze k občasnému zvýšení pohody
bydlení!!! Jako palivo může být používáno pouze suché čisté dřevo.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 093 609
Fax: +420 272 739 587
E-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

V průběhu stavby dojde k přechodnému zhoršení kvality ovzduší z důvodu zvýšené prašnosti.
S realizací stavebních prací souhlasíme za těchto podmínek:
• Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření
k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání
do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
• V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich
očištění.
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