Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-090276/2014
viz níže
2014-10-24

Věc: 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. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě

„Stavební úpravy BD Rybalkova 177/43,
k. ú. Vršovice – 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: (Ing. Růžičková/483)
Dle předložené PD budou zdrojem tepla pro rekonstruované bytové jednotky a komerční prostory
kondenzační plynové kotle, umístěné v nově vzniklé technické místnosti (centrální kotelna) v 1. PP
objektu.
1. etapa: 2 BJ + 2 komerční prostory
Zdrojem tepla je jeden závěsný kotel GEMINOX THRs 10-50 o výkonu 49,5 kW, emisní třídy NOx 5.
2. etapa: 22 BJ + 2 komerční prostory
Zdrojem tepla budou 2 teplovodní závěsné kotle GEMINOX THRs 10-50, každý o výkonu 49,5 kW,
emisní třídy NOx 5.
Kotle budou napojeny do dvou samostatných komínových průduchů o tahové výšce 25 m. Přívod
spalovacího vzduchu bude zajištěn z venkovního prostoru.
TUV bude připravována v zásobníkovém ohříváku AUSTRIA EMAIL HR 300. Pro 2. etapu bude doplněn
o jeden ohřívák stejného typu.
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