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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  fyzické osoby podnikající, paní Ing. 
Aleny Ulrichové, místem podnikání Na Vysoké 433, 252 42 Jesenice, zastupující investora akce, 
kterým je společnost T.B.I.W. a.s., se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, 
IČ 27445101, o uvedení stacionárního zdroje do provozu. Na základě zjištěných skutečností 
a posouzení předložených podkladů správní orgán rozhodl dnešního dne takto: 

P o v o l u j e 

dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší provoz vyjmenovaného 
stacionárního zdroje uvedeného v Příloze č. 2 k zákonu – plynové kotelny osazené jedním 
kondenzačním dvojmodulovým kotlem Wessex ModuMax eco 250/500 o jmenovitém tepelném 
příkonu 518,5 kW, umístěné ve 2. PP polyfunkčního objektu v ulici V Zářezu, Praha 5, na 
pozemcích č. parc. 764/83, 764/116 a 764/252, k.ú. Jinonice v rámci stavby „Polyfunkční dům 
Jinonická vyhlídka“, investora společnosti T.B.I.W. a.s., se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 
110 00 Praha 10, IČ 27445101.  

Zároveň stanoví pro provoz uvedeného zdroje následující specifické emisní limity: 

- hmotnostní koncentrace oxidů dusíku ve spalinách v suchém stavu přepočtená na normální stavové 
podmínky a obsah kyslíku 3 % objemová, po přepočtu na oxid dusičitý, nesmí překročit 150 mg/m3; 

- hmotnostní koncentrace oxidu uhelnatého ve spalinách v suchém stavu přepočtená na normální 
stavové podmínky a obsah kyslíku 3 % objemová nesmí překročit 80 mg/m3. 
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O d ů v o d n ě n í 

OZP MHMP obdržel dne 14.9.2012 žádost fyzické osoby podnikající, paní Ing. Aleny Ulrichové, 
místem podnikání Na Vysoké 433, 252 42 Jesenice, zastupující investora akce, kterým je společnost 
T.B.I.W. a.s., se sídlem Senovážné náměstí 978/23, Praha 10, IČ 27445101, o uvedení 
vyjmenovaného stacionárního zdroje – plynové kotelny v polyfunkčním objektu v ulici V Zářezu, 
Praha 5, na pozemcích č. parc. 764/83, 764/116 a 764/252, k.ú. Jinonice, do provozu. Žadatelka 
podala žádost jménem investora na základě plné moci ze dne 19.4.2011. Dnem doručení žádosti bylo 
zahájeno správní řízení v uvedené věci. 

Předmětný vyjmenovaný zdroj (plynová kotelna) je uveden v Příloze č. 2  zákona pod kódem 1.1. 
„Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně“. 

Vlastní žádost doložila žadatelka projektovou dokumentací (Polyfunkční dům Jinonická vyhlídka - 
změna č. 2 , DSP, ze dne 20.6.2011, vypracoval TK Atelier s.r.o.) a protokolem o autorizovaném 
měření emisí č. 003/2012 ze dne 28.3.2012. 

Souhlas orgánu ochrany ovzduší k umístění stavby předmětného zdroje byl vydán závazným 
stanoviskem Odboru ochrany prostředí MHMP SZn. S-MHMP-104989/2008/1/OOP/VI ze dne 
4.6.2008. V rámci územního řízení byla projednána kotelna o celkovém tepelném výkonu 400 kW 
sestávající ze dvou plynových kotlů Viessmann Vitoplex 200 s emisemi oxidů dusíku (NOx) ve 
spalinách nejvýše do 70 mg/m3.  

Zdejší orgán ochrany ovzduší po prostudování jemu dostupných podkladů zjistil, že ke stavbě 
předmětného zdroje znečišťování ovzduší nebylo doposud vydáno povolení orgánu ochrany ovzduší. 
S ohledem na skutečnost, že předmětná kotelna byla realizována v souladu s podmínkami uvedenými 
ve výroku závazného stanoviska vydaného v rámci územního řízení, rozhodl se zdejší úřad vydat 
povolení provozu i bez předchozího povolení k jeho stavbě.  

Předmětná plynová kotelna bude zdrojem tepla v novostavbě polyfunkčního objektu „Jinonická 
vyhlídka“. V kotelně je instalován jeden kondenzační dvojmodulový kotel Wessex ModuMax eco 
250/500 o jmenovitém tepelném příkonu 518,5 kW. Spotřeba zemního plynu byla odhadnuta na 
120 340 m3 ročně. Každý modul je odkouřen samostatným kouřovodem do komína s vyústěním nad 
střechu objektu.  

Autorizované měření emisí provedla a protokol o autorizovaném měření emisí č. 003/2012 vydala 
měřící skupina HOFI-THERM s.r.o., IČ 28934296, autorizovaná pro měření emisí rozhodnutím 
Ministerstva životního prostředí čj. 581/780/12 s platností do  31.5.2015. 

Podle uvedeného protokolu o autorizovaném měření emisí byly na výstupu z kotle K1 zjištěny 
emisní koncentrace oxidu uhelnatého (CO) v rozmezí hodnot 51,9 – 57,6 mg/m3 a koncentrace  oxidů 
dusíku (NOx) v rozmezí hodnot 47,3 – 55,4 mg/m3. Na výstupu z kotle K2 se emisní koncentrace CO 
pohybovaly v rozmezí 55,7 – 56,8  mg/m3  a u NOx v rozmezí 43,2 – 44,2 mg/m3.   

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 ve 
výroku tohoto rozhodnutí. 



 

S-MHMP- 1209920/2012/OZP-III-Ši/R-3217 

V průběhu správního řízení byla Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Praha 
(ČIŽP) v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší požádána o vyjádření k řízení 
o povolení provozu stacionárního zdroje. Ve svém vyjádření čj. ČIŽP/41/OOO/1214063.001/12/PLV 
ze dne 17.10.2012 ČIŽP uvedla, že provoz předmětného zdroje bude v souladu s novými právními 
předpisy na úseku ochrany ovzduší a vydala k povolení provozu souhlasné stanovisko. 

OZP MHMP jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou žádost, protokol 
o autorizovaném měření emisí a další související podklady a konstatuje, že bylo dostatečně 
prokázáno, že realizovaný zdroj vyhovuje požadavkům legislativy ochrany ovzduší a specifickým 
požadavkům pro ochranu ovzduší v hlavním městě Praze. Proto rozhodl dnešního dne, jak je uvedeno 
ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Toto rozhodnutí je rozhodnutím OZP MHMP 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: T.B.I.W. a.s, Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, IČ 27445101, prostřednictvím Ing. 
Alena Ulrichová, Na Vysoké 433, 252 42 Jesenice 
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