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

P10-097477/2013

Věc: 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

„Polyfunkční dům Bohdalec parc. č. 2599/6, 2599/8, 2586/3, 2586/4 a 3401/1,
k.ú. Michle – 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: ( Ing.Růžičková/483)
Souhlasíme.
Dle předložené PD bude zdrojem tepla pro komerční prostory v 1. NP kotelna, osazená třemi
kondenzačními kotli, každý o výkonu 40 kW, umístěná v 1. NP. Kotle budou emisní třídy NOx 5.
Příprava TUV bude zajištěna zásobníkem s možností solárního předehřevu. Spalovací vzduch bude
přiváděn nástavcem nad kotli . Přidávání musí odpovídat všem platným právním předpisům. Odvod
spalin od kotlů bude zajištěn svislými kouřovody do společného kouřovodu, vyvedeného nad střechu
objektu.
V 1. NP bude umístěn plynový krb. Přívod spalovacího vzduchu bude samostatným potrubím
z venkovního prostoru, odvod spalin bude kouřovodem nad střechu objektu.
Zdrojem tepla pro byty ve 2. - 6. NP budou samostatné nástěnné plynové kondenzační kotle se
zásobníkem TUV, každý o výkonu do 12 kW, umístěné ve vstupních prostorech bytů. Kotle budou
emisní třídy NOx 5. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotlů bude zajištěn koaxiálními
kouřovody, vyvedenými nad střechu objektu
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