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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

„Změna stavby + nástavba Nedvězská 3201/4 na vzdělávací středisko
a ubytovnu pro zaměstnance, k.ú. Strašnice – 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 bude zdrojem tepla pro stávající část objektu (1. a 2. NP) nový závěsný plynový
kondenzační kotel se zásobníkovým ohřívačem TUV VIESSMANN Vitodens o výkonu do 26 kW,
umístěný ve stávající kotelně (místnost č. 1.02). Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotle
bude zajištěn stávajícím komínovým průduchem nad střechu objektu. Vytápění nástavby objektu
bude řešeno pro každé podlaží zvlášť. Zdrojem tepla pro 3. a 4. NP budou samostatné kotelny
(místnosti č. 3.02 a 4.02), osazené plynovými závěsnými kondenzačními kotli v sestavě s nepřímo
ohřívanými zásobníky TUV VIESSMANN Vitodens 200-W, každý o výkonu do 19 kW. Přívod
spalovacího vzduchu a odvod spalin od obou kotlů bude zajištěn koaxiálními kouřovody, vyvedenými
průduchy ve stávajícím komínovém tělese nad střechu objektu.
Se stavbou souhlasíme za podmínky, že všechny kotle budou emisní třídy NOx 5.
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