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R o z h o d n u t í 
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP) jako věcně a místně 
příslušný orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší (dále jen zákon) a § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, projednal v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), žádost Ing. Vladimíra Malého, fyzické osoby 
podnikající, s místem podnikání Nadějovská 1181, Praha 9 – Újezd nad Lesy, IČ 40575110, 
zastupujícího investora stavby, kterým je společnost X-LOFT II s.r.o., se sídlem Jana Masaryka 
194/39, Praha 2, IČ 27081737, o povolení  provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného 
v příloze č. 2 k zákonu. Na základě zjištěných skutečností a posouzení předložených podkladů 
rozhodl dnešního dne takto:  

1) P o v o l u j e  dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona provoz vyjmenovaného stacionárního 
spalovacího zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu (kód 1.1.) – plynové 
kotelny o celkovém tepelném příkonu 310 kW (jeden plynový dvojkotel HOVAL UltraGas 
300D o jmenovitém tepelném příkonu 310 kW), umístěné v sekci B bytového domu 
U Libeňského pivovaru I, Praha 8, na pozemcích parc. č. 2818/6,7 a 2823/4,6, k.ú. Libeň, 
v rámci stavby „Bytový dům U Libeňského pivovaru I“, investora společnosti X-LOFT II s.r.o., se 
sídlem Jana Masaryka 194/39, Praha 2, IČ 27081737. 

2) S t a n o v í  závazné podmínky pro provoz uvedeného stacionárního zdroje: 

Plnění specifických emisních limitů v souladu s ustanovením Přílohy č. 2, část II, tabulka 1.2  
k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.   

O d ů v o d n ě n í 

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy obdržel dne 13.11.2012 žádost fyzické 
osoby podnikající, pana Ing. Vladimíra Malého, s místem podnikání Nadějovská 1181, Praha 9 – 
Újezd nad Lesy, IČ 40575110, zastupujícího investora stavby, kterým je společnost X-LOFT II s.r.o., 
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se sídlem Jana Masaryka 194/39, Praha 2, o uvedení vyjmenovaného stacionárního zdroje – plynové 
kotelny umístěné v sekci B bytového domu U Libeňského pivovaru I, Praha 8, na pozemcích parc.č. 
2818/6,7 a 2823/4,6, k.ú. Libeň, do provozu.   

Žadatel podal žádost na základě plné moci investora a vlastníka nemovitosti, společnosti X-LOFT II 
s.r.o., ze dne 31.3.2011, zmocňující společnost PSJ, a.s., se sídlem Jiráskova 3960/32, Jihlava, 
k zastupování zmocnitele na jednáních s dotčenými úřady, institucemi a společnostmi, týkajících se 
veškerých úkonů k projednání a zajištění kolaudačního řízení stavby bytového domu U Libeňského 
pivovaru I a na základě druhé plné moci společnosti PSJ, a.s., Jiráskova 3960/32, Jihlava, vydané dne 
24.2.2012, zmocňující pana Ing. Vladimíra Malého, fyzickou osobu podnikající, s místem podnikání 
Nadějovská 1181, Praha 9 – Újezd nad Lesy, doručovací adresa Pod Hájkem 2203/3, 180 00 Praha 8, 
k jednání se správními orgány, zejména se stavebním úřadem, v rámci realizace stavby, v rámci 
kolaudačního řízení a v rámci získávání jiných opatření stavebního úřadu nebo vyjádření či 
stanovisek dotčených orgánů ve věci stavby Bytový dům U Libeňského pivovaru I. Dnem doručení 
žádosti bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci.  

Dodatečné povolení umístění a povolení stavby předmětného zdroje bylo vydáno rozhodnutím 
Odboru životního prostředí MHMP SZn. S-MHMP-0974128/2012/OZP-III-Nov/R-3189/12 ze dne 
27.8.2012. Předmětem vydaných povolení byly v souladu s tehdy platným zákonem o ochraně 
ovzduší (č. 86/2002 Sb.) byly 2 střední zdroje znečišťování ovzduší - plynová kotelna o tepelném 
příkonu 310 kW v sekci B a plynová kotelna o tepelném příkonu 259 kW v sekci C bytového domu 
U Libeňského pivovaru I. Vzhledem k tomu, že se plynová kotelna v sekci C bytového domu 
(dvojkotel o jmenovitém tepelném příkonu 259 kW) stala v souladu s přílohou č. 2 k zákonu 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (s účinností od 1.9.2012) nevyjmenovaným zdrojem znečišťování 
ovzduší, pro který není nutné zvláštní povolení provozu, předmětem projednávaného povolení 
provozu je pouze plynová kotelna v sekci B bytového domu.  

Žádost o povolení provozu byla doložena náležitostmi v souladu s přílohou č. 7 k zákonu a 
protokolem o autorizovaném měření emisí č. 08/2012 ze dne 13.11.2012. 

Předmětná plynová kotelna bude zdrojem tepla v sekci B bytového domu U Libeňského pivovaru I. 
V kotelně je instalován jeden plynový dvojkotel Hoval UltraGas 300D o jmenovitém tepelném 
příkonu 310 KW (výkon 300 kW). Plynový dvojkotel je odkouřen samostatným komínem nad 
střechu objektu. 

Plynová kotelna v sekci B bytového domu U Libeňského pivovaru I, Praha 8, je dle přílohy č. 2 
k zákonu vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší (kód 1.1. Spalování paliv o 
celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně). 

Autorizované měření emisí provedla a protokol o autorizovaném měření emisí č. 08/2012 vydala Ing. 
Dana Bublíková, Turistická 4322/28, 466 06 Jablonec n. N., autorizovaná pro měření emisí 
rozhodnutím Ministerstva životního prostředí čj. 4441/820/09. Odběr vzorků pro následnou analýzu 
byl proveden v kouřovodu za plynovým dvojkolem, analýza vzorků pak byla provedena v souladu 
s platnými technickými i právními předpisy. Podle uvedeného protokolu o autorizovaném měření 
emisí byly na výstupu z kotle K1 zjištěny emisní koncentrace oxidu uhelnatého (CO) v nulové 
hodnotě a koncentrace oxidů dusíku (NOx), přepočtené na oxid dusičitý (NO2),  v rozmezí hodnot 
48,8 – 50,1 mg/m3. Na výstupu z kotle K2 byly emisní koncentrace CO zjištěny rovněž v nulové 
hodnotě a koncentrace NOx, přepočtené na oxid dusičitý (NO2), v rozmezí 60,4 – 65,8 mg/m3. 
Uvedené koncentrace jsou vztaženy na suchý plyn, normální stavové podmínky (t = 273,15 K, p = 
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101,325 kPa) a referenční obsah kyslíku 3% objemová. Naměřené hodnoty jsou velmi nízké a 
charakterizují, že byla použita technika kategorie BAT. Měřením byla prokázána schopnost zdroje 
plnit s rezervou specifické emisní limity stanovené platnou legislativou. 

V průběhu správního řízení byla Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha 
(ČIŽP) požádána v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o vyjádření k povolení provozu zdroje 
uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Ve svém vyjádření čj. ČIŽP/41/OOO/1108189.003/12/PSV ze 
dne 5.12.2012 ČIŽP uvedla, že z výsledků autorizovaného měření emisí vyplývá, že provoz 
předmětného zdroje bude v souladu s novými právními předpisy ochrany ovzduší a proto vydává 
souhlasné stanovisko k povolení provozu tohoto zdroje znečišťování ovzduší.. 

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný orgán ochrany ovzduší 
prověřil předloženou žádost a další související podklady a konstatuje, že bylo dostatečně prokázáno, 
že realizovaný zdroje vyhovuje požadavkům legislativy ochrany ovzduší. Proto rozhodl dnešního 
dne, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Pro zjišťování emisí a ověřování schopnosti plnění emisních limitů nestanoví platná právní úprava u 
zdrojů tohoto typu a výkonu během jejich provozu povinnost dalšího měření s výjimkou eventuální 
změny paliva a každého zásahu do konstrukce nebo vybavení  zdroje, který by mohl vést ke změně 
emisí. 

Toto rozhodnutí je rozhodnutím Odboru životního ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy jako 
orgánu státní správy v ochraně ovzduší a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska a vyjádření 
tohoto odboru podle zvláštních předpisů.  

P o u č e n í  o  o d v o l á n í 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení 
k Ministerstvu životního prostředí České republiky podáním učiněným u Magistrátu hlavního města 
Prahy. 

 
 
 
 

 Otisk úředního razítka 

Ing. Josef  J a n o t a 
vedoucí oddělení ochrany ovzduší 

 

 

 
Rozdělovník 
Na doručenku: X-LOFT II. s.r.o., Jana Masaryka 194/39, 120 00 Praha  - Vinohrady, IČ 27081737 
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