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Věc: Plynový zdroj tepla, Sudoměřská 1793/47, k.ú. Žižkov 
 Změna vyjádření z hlediska ovzduší 

 
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely územního 
rozhodnutí, územního souhlasu a pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád) 
stavebního zákona ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, z hlediska ochrany složek životního 
prostředí závazná stanoviska a vyjádření dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění: 
. 
4. Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:  
Ing. Šipanová 
Předložená dokumentace (Praha 3 – Sudoměřská 1793/47, Praha 3, Plynový zdroj tepla, 
vypracoval Ing. Petr Kopecký, 03/2012, RDS) navrhuje a řeší instalaci nového zdroje tepla pro 
objekt bytového domu Sudoměřská 1793/47, Praha 3, který je v současnosti zásobován teplem 
ze stávající plynové kotelny v objektu bytového domu Křišťanova 13. Vzhledem k tomu, že 
rozvody tepla procházejí přes půdní prostory sousedících bytových domů, které majitelé chtějí 
využít pro vestavby, rozhodli se vlastníci objektu Sudoměřská 47 pořídit si vlastní zdroj tepla. 
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV budou čtyři kondenzační plynové kotle Buderus GB 
162/45, každý o tepelném příkonu 45 kW a s emisemi 5. emisní třídy NOx, tj. měrnými emisemi 
oxidů dusíku do 70 mg/kWh. Kotle budou umístěny po dvou v  samostatných místnostech 
v 7. NP. Odkouření kotlů bude realizováno do dvou plastových komínů vyvedených 80 cm nad 
střechu objektu.  
Čtyři výše uvedené stacionární zdroje znečišťování ovzduší vyhovují požadavkům platné 
legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města 
Prahy. Nemáme námitek k jejich umístění a realizaci v rámci projednávané stavby. 
Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
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Závěr: Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy shrnuje: 
- závazné stanovisko bez podmínek - viz bod – 4,  
 
V ostatních bodech nadále platí naše stanoviska a vyjádření vydaná pod  
SZn.S-MHMP-0799242/2012/1/OZP/VI  dne 9.7.2012. 
 
 
 
 
 
Ing. Jana  C i b u l k o v á 
vedoucí oddělení posuzování 
vlivů na životní prostředí 
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