Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-033861/2016
viz níže
2016-04-27

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 autosalonu Renault a Dacia a stavební úpravy objektu v areálu
ČSAO Praha, v ulici Černokostelecká 114/565, parc. číslo 752/1 a 752/8,
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 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy. (Mgr. Kyselová/372)
Dle předložené projektové dokumentace je záměrem investora změnit zdroj vytápění z CZT PT a.s. na
tři tepelná čerpadla země/voda Nibe F 1345-60 o výkonu 57,7 kW. Ohřev TUV je zajištěn 2 zásobníky
pro tepelná čerpadla s objemem 1000 l s výhřevnou plochou výměníku přizpůsobenou pro tepelná
čerpadla. Vnitřní jednotky jsou osazeny v technické místnosti v 2. NP objektu.
Jako záloha zdroje tepla bude provedeno propojení ze stávající přečerpávací stanice (CZT, PT a.s.)
určený pro vytápění areálu.
Při realizaci nevznikne nový zdroj znečištění ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
V průběhu stavby dojde v jejím okolí k přechodnému zhoršení kvality ovzduší z důvodu zvýšené
prašnosti.
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S realizací stavby 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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