Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-093875/2018
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 10. 9. 2018

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, obdržel
dne 31. 8. 2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„1/ Povolil nadepsaný úřad v letech 2017, 2018 alespoň v jednom případě instalaci stacionárního zdroje
znečištění v bytovém domě, když dosud byl bytový dům vytápěn teplem, které bylo do bytového domu
dodáváno ze soustavy zásobování teplem?
2/ Vyžaduje nadepsaný úřad k podání žádosti o vyjádření (vydání závazného stanoviska) k instalaci
stacionárního zdroje znečištění (plynového kondenzačního kotle) v novostavbě rodinného domu energetický
posudek, kterým by bylo prokázáno, že vytápění rodinného domu jiným způsobem není pro povinnou osobu
ekonomicky přijatelné?
3/ Povolil nadepsaný úřad v letech 2017, 2018 (resp. do 31. srpna 2018) alespoň v jednom případě instalaci
stacionárního zdroje znečištění v novostavbě rodinného domu?“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky do datové schránky.
1) Ano.
2) Ne, pokud se bezprostřední blízkosti nevede CZT.
Ano, pokud by v bezprostřední blízkosti vedl CZT. V posledních 5 letech takový případ nenastal.
3) Ano.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje
„podepsáno elektronicky“

„otisk razítka“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 384

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

fax: +420 267 093

IČ: 00063941

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

e-mail: posta@praha10.cz

Bankovní spojení:

www.praha10.cz

