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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:

„Přístavba a stavební úpravy RD + doplňkové stavby, U Trati 3311/1a, Praha 10 - Strašnice“.

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 (Mgr. Kyselová/372):
Jedná se o dokončenou stavbu. Dle předložené projektové dokumentace je zdrojem tepla pro vytápění
domu stávající plynový kotel, jeho soustava je pouze rozšířena. Přístavba garáže a nástavba, která tvoří
1 bytovou jednotku, je vytápěna plynovým kotlem Vaillant o výkonu 12W, umístěným v prostoru skladu
zahradního nářadí. Plynový kotel má provedeno systémové odkouření nad střechou. TUV je získávána
v zásobníku TUV a průtokovým ohřívačem. S realizovanou stavbou souhlasíme.
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