Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-036199/2018
Vyřizuje linka: viz níže
V Praze dne: 23.5.2018

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 objektů C2 a C3 v rozsahu 1. PP - 4. NP, nástavba 5. a 6. NP a přístavba nároží
na části pozemku parc. č. 992/6 k. ú. Vršovice se změnou užívání hotelu na bytový dům, 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 na základě žádosti výše uvedeného žadatele vydává dle předložené
projektové dokumentace jako dotčený orgán toto
závazné stanovisko:
OŽD souhlasí s umístěním stavby dvou stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených
v příloze č. 2 k výše uvedenému zákonu – dvou kotelen pro objekt C2 a C3, osazených dvěma dvojicemi
plynových kondenzačních kotlů každý o výkonu do 47,7 kW.
Odůvodnění:
OŽD jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou PD, dle které investor v rámci výše
uvedené stavby již provedl rekonstrukci dvou kotelen umístěných v 1. PP, jako zdroje tepla pro
vytápění a ohřev TUV pro objekty C2 a C3. Obě kotelny jsou osazeny sestavou dvou plynových
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závěsných kondenzačních kotlů VAILLANT VU 466/4-5, každý o jmenovitém výkonu do 47,7 kW emisní
třídy NOx 5. Přívod spalovacího vzduchu je řešen větracími otvory. Odvod spalin je zajištěn společným
kaskádovým sběračem spalin vyústěným nad střechu objektu.
Ohřev TUV je v obou kotelnách řešen nepřímotopným zásobníkovým ohřívačem.
V obou rekonstruovaných kotelnách byly nahrazeny původní plynové kotle, jejichž umístění bylo
povoleno stanoviskem č.j. L-06/1713-Rů ze dne 24. 5. 2006. Realizací stavby nevznikne nový zdroj
znečišťování ovzduší.
Vzhledem k tomu, že je stavba již dokončena, nevznikne ani dočasný zdroj znečišťování ovzduší
neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší – stavební činnost.
Poučení o opravném prostředku:
Toto je závazné koordinované stanovisko z hlediska výše uvedených zákonů ve smyslu § 149 správního
řádu a § 4 stavebního zákona. Podle ustanovení § 149 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. Odvolat se proti obsahu závazného
stanoviska lze až v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného správního orgánu.

Ing. Daniel Čech
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