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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:

„Dodatečné stavební povolení úprav bytového domu, v ulici K Červenému
dvoru 424/9, parc. číslo 1366 a 1367/1, 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 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením
Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. Kyselová/372):
1. Jedná se o dodatečné povolení stavby. Dle předložené projektové dokumentace je zdrojem tepla
pro vytápění a ohřev TUV pro byt A plynový kondenzační kotel Geminox THRS 2-17 o výkonu 17
kW emisní třídy NOx 5. Kotel je umístěn v technické místnosti 1. PP bytu A. Odkouření je koaxiální
stávajícím komínovým tělesem vyvedeno nad střechu objektu. Doplňkovým zdrojem tepla budou
krbová kamna o výkonu 8 kW umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouření krbové vložky je
stávajícím komínovým tělesem vyvedeným nad střechu objektu.
S instalací krbu souhlasíme pouze za podmínky, že nebude sloužit jako zdroj tepla. Upozorňujeme,
že krb lze používat pouze k občasnému zvýšení pohody bydlení. Jako palivo může být používáno
pouze suché čisté dřevo.
2. Pro byt B je zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/55 o výkonu 14 kW v provedení turbo emisní třídy NOx 5, Umístěný na chodbě 1. PP bytu B. Odkouření
je koaxiální, vyvedeno stávajícím komínovým tělesem nad střechu objektu.
3. Pro byt C je zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV stávající plynový kotel, umístěný v koupelně
bytu.
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Se stavbou souhlasíme, při splnění podmínky, uvedené v bodě 1.
Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava

