
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

 

 

Sídlo :  Mar iánské  nám.  2 ,  110 01  Praha  1  
Pracoviš tě :  Jungmannova  29 /35,  110 01  Praha  1  
t e l .  236 001  111,  fax  236 007 074  
e -mai l :  ozp@praha .eu ;  IDDS:  48ia97h    

   
 Byty Hůrka s.r.o. 

Hvězdova 1716/2b 
140 00 PRAHA 4 

 

 

   
 

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum 
 S-MHMP- 0069293/2013/OZP-III-

Pol/R-3003 
Ing. J. Polanská/4367 8.3.2013 

  
U s n e s e n í  o  z a s t a v e n í  ř í z e n 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 ustanovení § 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, 190 16 Praha 21 – Újezd nad Lesy, 
IČ 40575110, zastupujícího investora stavby, kterým je společnost Byty Hůrka s.r.o., se sídlem 
Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČ 27926923, 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:  

Řízení ve věci povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší – 
plynové kotelny, ve které jsou instalovány dva plynové kondenzační kotle Hoval 30-UltraGas 
600 D, každý o jmenovitém tepelném příkonu 283 kW, umístěné v 1. PP bytového domu 
v Praze 5, na pozemcích č. parc. 2309/1, 2695/4, k.ú. Stodůlky, investora a účastníka řízení 
společnosti Byty Hůrka s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČ 27926923, se dle 
ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu   z a s t a v u j e. 

O d ů v o d n ě n í 

OZP MHMP obdržel dne 28.1.2013 žádost Ing. Vladimíra Malého, fyzické osoby podnikající, 
s místem podnikání Nadějovská 1181, 190 16 Praha 21 – Újezd nad Lesy, IČ 40575110, 
zastupujícího investora stavby, kterým je společnost Byty Hůrka s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 
140 00 Praha 4, IČ 27926923, o povolení  provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje, uvedeného 
v příloze č. 2 k zákonu. Ing. Vladimír Malý podal žádost jménem investora na základě plné moci ze 
dne 12.8.2011. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci. 

V plynové kotelně v 1. PP bytového domu jsou instalovány dva plynové kondenzační kotle 
Hoval 30-UltraGas 600 D, každý o jmenovitém tepelném příkonu 283 kW. Odkouření kotlů je řešeno 
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do komínového tělesa, které je vyvedeno nad střechu předmětného bytového domu do výšky cca 
43 m nad terén. 

Objekt, ve kterém je kotelna situována, je bytovým domem. Pro bytové domy platí ustanovení § 4 
odst. 8 písm. c) zákona, které stanoví, že u spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném 
příkonu 300 kW a nižším, umístěných v rodinném nebo bytovém domě, se jejich příkony nesčítají 
obvyklým způsobem, jak obecně stanoví § 4 odst. 7 zákona. Plynová kotelna v bytovém domě 
v Praze 5 na pozemcích č. parc. 2309/1, 2695/4, k.ú. Stodůlky tak není z pohledu platné legislativy 
ochrany ovzduší jedním stacionárním zdrojem s celkovým jmenovitým  tepelným příkonem 566 kW, 
nýbrž je tvořena dvěma zdroji, každý o jmenovitém tepelném příkonu 283 kW. Tyto zdroje nejsou 
uvedeny v příloze č. 2 k zákonu (zdroje o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW) a není u 
nich tedy zákonem stanovena povinnost projednání a schválení provozu ze strany správního orgánu 
ochrany ovzduší. 

Vzhledem k výše uvedenému je předložená žádost zjevně bezpředmětná. Proto v souladu 
s ustanovením § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu OZP MHMP řízení vedené ve věci povolení 
provozu stacionárního zdroje - plynové kotelny v bytovém domě na adrese Petrohradská 1339/30, 
Praha 10 dnešního dne tímto usnesením zastavil. 

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 
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