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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 + vytápění ŘRD v ul. Dvouletky 2660/83, parc. č. 2798/143 a 2798/144,
k. ú. Strašnice-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 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):
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu MČ Praha 10 (dále jen OŽD) jako věcně a místně
příslušný orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší na základě
žádosti výše uvedených žadatelů vydává dle přiložené projektové dokumentace jako dotčený orgán
toto
závazné stanovisko:

I.
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu MČ Praha 10 souhlasí s provedením stavební
činnosti jako stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně
ovzduší na pozemku parc. č. 2798/143 a 2798/144 v rámci stavby „Stavební úpravy + vytápění RD v ul.
Strančická 3339/37, k. ú. Strašnice, Praha 10“ za následujících 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.
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V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich
očištění.

II.
Dle předložené PD má investor záměr vytápět celý objekt tepelným čerpadlem vzduch voda ve split
provedení VITOCAL 222-SAWBT-M-E 221.C13 o maximálním výkonu 17,8 kW, jehož součástí bude
elektrická patrona.
Realizací stavby nevznikne zdroj znečišťování ovzduší.
Odůvodnění:
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu MČ Praha 10 obdržel dne 13. 3. 2018 žádost
o vydání závazného stanoviska k provedení stavby a umístění tepelného čerpadla, které není
stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší neuvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.
Žádost doložil projektovou dokumentací ke společnému územnímu a stavebnímu řízení.
OŽD jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou PD a konstatuje, že předmětný zdroj
vytápění tepelné čerpadlo vzduch voda splňuje právní předpisy na ochranu ovzduší, proto souhlasí
s umístěním a provedením stavby, jak je uvedeno v závazné části stanoviska.
Dalším nevyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší, identifikovaným v dané věci, jsou činnosti
spojené s realizací stavby. Za účelem snížení prašnosti při činnostech spojených s realizací stavby byly
v závazné části i pro tyto činnosti stanoveny podmínky. V případě činností při výstavbě se jedná
o dočasný zdroj, který po dokončení stavebního záměru zanikne. Při důsledném dodržování
stanovených podmínek lze vliv navržených stavebních činností na kvalitu ovzduší v lokalitě záměru
považovat za přijatelný.
Poučení o opravném prostředku:
Toto je závazné koordinované stanovisko z hlediska výše uvedených zákonů ve smyslu § 149 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád a § 4 stavebního zákona. Podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu
není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného
stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Obsah
závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.
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