Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-106483/2018
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 9. 10. 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 30. 9. 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/ Proč Váš úřad do 31. srpna tohoto roku k vydání závazného stanoviska k povolení provozování
stacionárního zdroje znečištění v rodinném domě (např. kondenzačního plynového kotle) nepožadoval
předložení energetického posudku, když příslušný stacionární zdroj znečištění bylo (je) možné nahradit např.
tepelným čerpadlem, který by přispěl ke zlepšení stavu ovzduší na Praze 10?“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky do datové schránky.
Instalace tepelných čerpadel do všech rodinných (samozřejmě i bytových) domů, jakož i do všech ostatních
staveb, by jistě přispělo ke zlepšení stavu ovzduší a to nejenom na Praze 10.
V případě, že odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu městské části Praha 10 (dále jen OŽD)
vydával do 31. srpna tohoto roku stanovisko k umístění zdrojů tepla při rekonstrukci či novostavbě rodinného
domu, zvažoval řadu okolností.
Pokud se jedná o rekonstrukci a investor sám nezvolil tepelné čerpadlo, přímotopy, elektrokotel apod., které
nejsou zdroji znečišťování ovzduší (což není ojedinělý případ), pak orgán ochrany ovzduší zohledňoval jednak
skutečnost, že v tomto rodinném domě již byl umístěný nějaký zdroj znečišťování ovzduší (většinou nějaký
plynový kotel či topidla WAW) a jednak že byl tento zdroj nahrazován kotlem účinnějším a vyšší emisní třídy.
V takových případech jako podmínku pro umístění vždy uvádíme povinnost splnění 5. emisní třídy nově
umísťovaného kotle. Jak vyšší účinnost, tak vyšší emisní třída kotle jsou zárukou menšího dopadu provozování
zdroje tepla na ovzduší obecně, nejen v městské části.
Pokud se jednalo o novostavby, pak v letošním roce OŽD vydal stanoviska ke dvěma rodinným domům
s plynovými kotli jako zdroji tepla, které však byly stavěny na místě jiných rodinných domů, které byly
odstraněny. Znamená to, že i v těchto případech na daném místě (parcele) byly nahrazeny stávající zdroje
znečišťování ovzduší zdroji s vyšší účinností a vyšší emisní třídou.
Dalším důvodem, proč nebyly vyžadovány energetické posudky při vydávání stanovisek k zásobování
rodinných domů tepelnou energií při jejich rekonstrukci, je vysoká cena většiny tepelných čerpadel, takže je
pouze minimální předpoklad, že by energetický posudek mohl vyjít ve prospěch tepelného čerpadla.

Souvisejícími okolnostmi, které orgán ochrany ovzduší vždy zvažoval, jsou např. možnost umístění vrtu,
případná hlučnost tepelného čerpadla atd., tj. technickou možností vybudování takového čerpadla.
O správnosti úvah při vydávání stanovisek k rekonstrukci či výstavbě rodinných domů svědčí i novela zákona
č. 172/2018 Sb., kterou se mění zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, kdy
z povinnosti právnických a fyzických osob uvedené v § 16 odst. 7 zákona konkrétně:
„je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze
soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem“, byly vyjmuty rodinné
domy a stavby pro rodinnou rekreaci.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

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

