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V Praze dne: 20.3.2017

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:
„Obytný soubor Počernická, etapa jih a sever, 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. Růžičková/483):
V předložené studii jsou uvažovány dva zdroje zásobování zamýšlených objektů. Jednak plynová
kotelna o předpokládaném celkovém výkon 790 kW, jednak napojení na soustavu CZT PT a.s.
Vzhledem k povinnosti, vyplývající z ustanovení § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., že právnická
a fyzická osoba je 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 a k tomu, že objekt na parcele č. 1292/10, na které je uvažován obytný soubor
Počernická – etapa jih, je již nyní zásobována ze soustavy PT a.s. souhlasíme se stavbou pouze za
podmínky, že celý obytný soubor bude zásobován ze soustavy CZT PT a.s.
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