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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

„Logistický areál APB Plzeň při ul. Tiskařská
k. ú. Malešice – 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)
OŽD ÚMČ Praha 10 je dotčeným orgánem státní správy pro zdroje znečišťování ovzduší
nevyjmenované v příloze č. 2 výše uvedeného zákona. Jedná se následující zdroje:
Dle PD doplněné dne 16.12.2014 budou objekty SO 01 - administrativní budova, SO 02 - ubytovna
a SO 03 – garáže, dílny, sklady, vytápěny ze soustavy CZT PT a.s. Horkovodní přípojka bude ukončena
ve třech výměníkových stanicích ve výše uvedených objektech. Do areálu bude přiveden i NTL
plynovod, kolem objektu SO 03 do objektu SO 24 – mísící centrum. Zde budou umístěny 3 plynové
kotle pro ohřev záměsové vody a dále generátory horkého vzduchu pro ohřev kameniva. Použití
plynových kotlů je možné pouze pro zajištění technologie v objektu SO 24. V objektu SO 03 je možné
instalovat pouze 1 ks přímotopného plynového ohřívače a 1 ks tmavého infrazářiče Mandík 40 UD.
V dalším stupni požadujeme bližší specifikaci kotlů a zářičů (typ, výkon, umístění, odkouření, přívod
spalovacího vzduchu).
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