Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-101555/2013-Brat
Vyřizuje linka: Ing. Bratršovská/372
V Praze dne: 2013-10-04

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:

„Stavební úpravy a přístavba rodinného domu v ul. Janderova 293/31, Praha 10.“
I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):
Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77 odst. 1 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění: (Ing. Bratršovská/372)
Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů v platném znění: (Ing. Bavorová/483)

II. Vyjádření dle § 154 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 a o změně
některých dalších zákonů v platném znění: (Ing. Bratršovská/372)
Dle doplnění PD bude zdrojem tepla plynový kotel Vaillant eco TEC pro VU 246/5-3. Kotel bude splňovat
emisní třídu NOx 5. Odvod spalin od kotle bude vyveden nad střechu objektu. Přívod spalovacího vzduchu
bude odpovídat všem platným právním normám.
Z hlediska silničního správního úřadu podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném
znění a dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění:

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30
IČ: 00063941
St 8:00—12:00 a 13:00—17:30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800

tel.: +420 267 093 372
fax: +420 272 739 587
http://www.praha10.cz
e-mail: luciebr@praha10.cz

