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P10-111862/2013

Věc: 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

„Změna účelu užívání stavby v ul. Sazečská parc. č. 793/27 a PS 01 –
náhradní zdroje včetně naftového hospodářství, SO 02 – akumulační nádrže
pro chlazení, SO 04 – přístavba nákladní rampy a manipulační plocha, SO 09 –
oplocení a bezpečnostní brána v obslužné komunikaci,
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: (Ing. Růžičková/483)
Dle předložené PD bude teplota v kancelářských prostorách udržována pomocí ventilátorových
jednotek. Zdrojem tepla pro prostory skladů bude tepelné čerpadlo voda – voda.
Ohřev TUV není touto PD řešen.
Upozorňujeme, že pokud budou v rámci stavby umístěny podél severní fasády stávající budovy
náhradní zdroje – motorgenerátory (MG) každý o příkonu větším než 300 kW tak, jak to bylo uvedeno
v PD k ÚR, vznikne realizací stavby zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze 2, kód 1.2, výše
uvedeného zákona. Dotčeným orgánem je pak v souladu s § 11 odst. 2, písm. b) odbor životního
prostředí MHMP.
Dále upozorňujeme, že žádost o stanovisko, odesílaná na OŽP MHMP, musí mít náležitosti dle § 11
odst. 8, 9 a přílohy č. 7 zákona
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