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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:

„Rekonstrukce polyfunkční budovy VINICE, Vinohradská 3217/167,
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. (Ing. Růžičková/483)
Dle předložené PD je pro plánovaný provoz a kapacitou cca 400 jídel navržen celoplastový volně stojící
odlučovač tuků ACO Eco-Jet NS7 (Q = 7 l/s), osazený v samostatné místnosti ve 3. PP objektu.
Pro zkvalitnění úklidu parkingu v 1. – 3. PP je navržen celoplastový volně stojící odlučovač lehkých
kapalin ACO Coalisator-P NS3 (Q = 3 l/s), osazený v samostatné místnosti ve 3. PP objektu.
Odpady z obou odlučovačů budou napojeny na stávající čerpací stanici splaškových vod.
Realizací stavby vznikne zdroj znečišťování ovzduší nevyjmenovaný v příloze č. 2 výše uvedeného
zákona.
S realizací stavby souhlasíme.
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