Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-001776/2017
viz níže
2.2.2017

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:
„MALEŠICE - POLYGRAFICKÁ, území ve tvaru L, vymezené ulicemi Černokostelecká, Průmyslová,
Tiskařská, Sazečská, 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 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 PD je pro výše uvedenou stavbu navrženo vytápění ze systému CZT PT a.s. V PD jsou
rovněž uváděny alternativní zdroje energie – tepelné čerpadlo země - voda, tepelné čerpadlo vzduch voda, solární termický systém a fotovoltaický systém. Z hlediska ochrany ovzduší orgán ochrany
ovzduší doporučuje využít některý z těchto alternativních zdrojů tepla popř. jejich kombinaci.
Realizací stavby při využití kteréhokoliv zdroje energie nevnikne zdroj znečišťování ovzduší.
S realizací stavby souhlasíme

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
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