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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 povolení stavby rodinného domu a doplňkové stavby K Háječku č. ev. 41, přípojka
kanalizace, parc. č. 4254 a 4255 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 (Ing. Růžičková/483):
Dle předložené a doplněné PD je zdrojem tepla pro již stojící dům stávající kotel na pevná paliva –
hnědé uhlí - DAKON DOR 16 o výkonu do 16 kW. Dle doložených technických údajů má tento kotel
emisní třídu NOx 2.
Upozorňujeme na následující povinnosti provozovatele stacionárního spalovacího zdroje:
• Dle § 41 odst. 16 je provozovatel stacionárního spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, povinen provozovat zdroj v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1
písm. g) nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti výše uvedeného zákona t. j. do 1.9.2022.
• V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. h) provádět jednou za dva kalendářní roky
prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od
něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen odborně způsobilá osoba),
kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou
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potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrovce
a tímto zákonem.
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