Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-082050/2015-Nos
Vyřizuje linka: viz níže
V Praze dne: 2015-10-12

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 (dále jen DOSS) dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v
platném znění, ke stavbě:

„Stavební úpravy objektu RWE Limuzská, v ulici Limuzská 3135/12, parc. č. 2628/8
a 2628/7, 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
v souladu s § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m.
Prahy: (Ing. Růžičková/483)
Dle předložené PD bude zdrojem tepla pro objekty A, B, C, D a E předávací stanice teplé a chladící vody,
umístěná v samostatné místnosti v 1. NP objektu C. Do předávací stanice je topná voda a chladící voda
přivedena z centrálního zdroje tepla a chladu (trigenerace - zajišťuje pro objekt výrobu tepla, chladu a
elektrické energie), umístěného v samostatném objektu areálu.
V objektech je tepelná energie zajištěna pro vlastní vytápění, ohřev TUV a větracího vzduchu.
Zdrojem tepla jsou dva kotle BUDERUS Logan GE 515 a dvě kogenerační jednotky TEDOM 150, které jsou
i zdrojem elektrické energie. Výkon každého kotle je 465 kW a každé kogenerační jednotky 226 kW.
Celkový výkon zdroje je 1382 kW, čímž se řadí mezi zdroje, vyjmenované v příloze 2 výše uvedeného
zákona. Dotčeným orgánem státní správy je proto v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 odbor životního
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava

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

tel.: +420 267 093 649
fax: +420 272 739 587
http://www.praha10.cz
e-mail: tomasn@praha10.cz

