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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:
„Stavební úpravy RD Tejnická 1375/10, 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 (Ing. Pechová/372):
Dle předložené PD jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV pro celý objekt je navržen plynový
závěsný kondenzační kotel o výkonu 2,3-16,9 kW (např. THRs 2-17C fy Geminox). Pro ohřev TUV je
pod kotlem navržen nepřímo ohřívaný zásobník. Kotel bude v provedení turbo.
Kotel bude umístěn v 1. PP v místnosti č. 01 (nově ateliér).
Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu bude vyveden koaxiálním potrubím Ø80/125 mm min.
500 mm nad rovinu střechy.
Žadatel má dále záměr v ateliéru instalovat krbová kamna ABX Florencie o výkonu 5 kW, napojená na
třívrstvý komín, stávající průduch vyfrézován a vyvložkován nerezovou vložkou pro tuhá paliva profilu
160. Komín je vyvedený nad střechu objektu.
S jejich instalací souhlasíme pouze za podmínky, že nebudou sloužit jako zdroj tepla, v krbových
kamnech nesmí být zabudován výměník tepla. Upozorňujeme, že krbová kamna lze používat pouze
k občasnému zvýšení pohody!!! Jako palivo může být používáno pouze suché čisté dřevo.
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V průběhu rekonstrukce RD při stavebních a bouracích pracích, které jsou dle ustanovení § 2 písm. e)
zdrojem znečištění ovzduší, dojde v jejím okolí k přechodnému zhoršení kvality ovzduší.
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 se stavebním
materiálem a 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.
 Plynový kotel musí splňovat normu emisní třídy NOx 5.
 Krbová kamna nebudou sloužit jako zdroj tepla.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným
rozhodnutím ve věci, ale jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.
Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět žádosti, příslušný správní orgán, který rozhoduje
ve věci samé, v souladu s § 149 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, nebude
provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného správního orgánu lze
podat odvolání.
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