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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:

„Výstavba objektu a instalace záložního zdroje elektrické energie – Domov pro seniory,
Zahradní Město, Sněženková 2973/8, k.ú. Záběhlice - 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):
Předložená PD řeší umístění objektu o rozměrech 4,55 m x 9,3 m o výšce 4,7 m pro instalaci záložního
zdroje elektrické energie. Součástí stavby budou částečné úpravy zpevněných ploch před objektem E
a drobné sadové úpravy.
Náhradní zdroj bude naftovým, vodou chlazeným motorem poháněné soustrojí o výkonu 825 kVA – se
spotřebou paliva 143 l/h při plném výkonu. Realizací stavby vznikne zdroj vyjmenovaný v příloze č. 2
kód 1.2 výše uvedeného zákona. Dotčeným orgánem státní správy pro umístění tohoto náhradního
zdroje je proto v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. b) odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.
m. Prahy.
V průběhu stavby při stavebních a výkopových pracích, které jsou dle ustanovení § 2 písm. e) zdrojem
znečišťování ovzduší, dojde v jejím okolí k přechodnému zhoršení kvality ovzduší.
S realizací stavebních prací souhlasíme za těchto podmínek:
• Při stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu
snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání do přistavených
kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
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•

V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich
očištění.
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