Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-018696/2014-Rů
Vyřizuje linka: Ing.Růžičková/483
V Praze dne: 2014-03-03

Závazné stanovisko odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle § 149 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:

„Zateplení obvodového pláště a instalace kotelny v BD Průběžná 1860/7,
k.ú. Strašnice, Praha 10 - změna stanoviska“.
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).
Dle předložené PD je v současné době objekt vytápěn kotelnou, umístěnou v BD v ulici Na Hroudě 1863/67,
nikoliv ze soustavy CZT (PT a.s.), jak bylo uváděno v předešlé dokumentaci. Orgán ochrany ovzduší proto
souhlasí s odpojením od stávajícího zdroje a zřízením samostatné kotelny v domě Průběžná 1860/7.
Zdrojem tepla pro vytápění celého objektu bude plynový kondenzační kotel BUDERUS LOGAMAX PLUS
GB162-35 s nepřímo vytápěným zásobníkem TUV v provedení turbo o jmenovitém výkonu 35 kW, emisní
třídy NOx 5, umístěný v 1. PP (místnost č. 0.08). Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotle bude
zajištěn fasádním koaxiálním komínem nad střechu objektu.

Ve všech ostatních bodech platí v plném rozsahu závazné stanovisko č.j. P10-103078/2013 ze
dne 7.10.2013.

Ing. Alena Růžičková
vedoucí referátu ochrany ovzduší a krajiny

Na vědomí: OST ÚMČ Praha 10

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30
IČ: 00063941
St 8:00—12:00 a 13:00—17:30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800
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