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PROARCH inženýring, s.r.o. 
IČ: 63978377

Praha-Šeberov, ul. Karfíkova, parc.č. 
571/295, 571/296, 571/297, 571/298, 
571/261, 571/262, k.ú. Šeberov

nový plynový kondenzační kotel Buderus GB 162-
45 o výkonu 10,4 - 44,9 kW.

08.01.2014 MCP11/14/001430 stavební 24.01.2014 souhlas

fyzická osoba Praha 11, ul. Rašova čp. 834/2, k. ú. 
Háje

změna užívání nebytového prostoru na bytovou 
jednotku, nový plynový kotel BAXI o výkonu 20 
kW, který nahradí stávající plynový kotel

17.01.2014 MCP11/14/003666 stavební 29.01.2014 souhlas

Ing. Lukáš Janoušek, ČKAIT: 
0301196

Praha 11, ul. Květnového vítězství, 
parc.č. 1595 a 1596 k.ú. Chodov

přístavba skladových prostor, 2 plynové 
kondenzační kotle o výkonu do 25 kw.

15.01.2014 MCP11/14/003100 územní 05.02.2014 souhlas

Inženýrské a stavební práce 
s.r.o., IČ:25078941

Praha-Šeberov, ul.V Ladech, 
parc.č.2, k.ú. Šeberov

Rodinný dům: nový plynový kotel JUNKERS 
CERACLASS ZSBR 16-3 o výkonu 3,3 – 15,9 kW 
tř. NOx 5. Provozovna: JUNKERS CERAPUR 
ZSBR 28-3s výkonem 6,4 – 26,1 kW tř. NOx 5. 

10.02.2014 MCP11/14/008768 stavební 24.02.2014 souhlas

Ing. Milan Landsman, IČ: 
62069128

Praha 11, ul. Pacajevova 95/28, 
parc. č. 332, k. ú. Háje

Novostavba rodinného domu na místě 
stávajícího, nový plynový kondenzační kotel 
Vaillant VU 246/3-5 ecoTEC plus o výkonu 24 
kW, třída NOx 5

17.02.2014 MCP11/14/010422 územní a 
stavební

26.02.2014 souhlas

DESIGN s.r.o., IČ: 48153672 Praha 11, Kupeckého 832, k. ú. Háje Stavební úpravy restaurace, vytápění z předávací 
stanice, v kuchyni čtyřhořákový (3× 5,8 kW + 1× 
8,16 kW) a dvouhořákový (2× 5,8 kW) plynový 
sporák a plynový gril 6 kW, ve kterém se bude 
doplňkově používat i dřevěné uhlí.

17.02.2014 MCP11/14/010425 stavební 26.02.2014 souhlas

Ing. Miroslav Koutný, IČ 
10345531

Praha-Újezd, parc. č. 676/71, k. ú. 
Újezd u Průhonic

Novostavba rodinného domu, vytápění tepelným 
čerpadlem, doplňkově krbová vložka.

17.02.2014 MCP11/14/010486 stavební 06.03.2014 souhlas

Ing. Lukáš Vrba - LV plan s.r.o. Praha-Šeberov, parc.č.119, k.ú. 
Šeberov

nový plynový kondenzační kotel o výkonu 46 kW, 
např. Wolf CGB-50, 5. třída NOx.

20.02.2014 MCP11/14/011458 stavební

fyzická osoba Praha-Šeberov, parc.č.126, k.ú. 
Šeberov, V ladech č.p. 121

nový plynový kotel Viessmann Vitopend 100-W o 
výkonu 24 kW, třída NOx 3.

20.02.2014 MCP11/14/011483 stavební 07.03.2014 souhlas

architekti ADIKON, s.r.o., IČ 
27592596

Praha-Újezd, ul. Formanská, parc. 
214/185, 214/186, 214/277, 214/278, 
213/1 a 213/14, k. ú. Újezd u 
Průhonic

15 řadových rodinných domů, každý bude 
vytápěn samostatným plynovým kotlem o výkonu 
16 kW ve verzi turbo.

architekti ADIKON, s.r.o., IČ 
27592596

Praha-Újezd, ul. Formanská, parc. 
214/248, 213/1, 213/19 a 213/20, k. 
ú. Újezd u Průhonic

30 řadových rodinných domů, každý bude 
vytápěn samostatným plynovým kotlem o výkonu 
16 kW ve verzi turbo.

Ing. Lukáš Abrham, IČ 
66864631

Praha-Újezd, ul. Formanská, parc. č. 
670/8, k .ú. Újezd u Průhonic

Mateřská škola, 2 nové plynové kondenzační 
kotle o výkonu 48,5 kW

04.03.2014 MCP11/14/014172 územní 31.03.2014 souhlas

Projekty S+S s.r.o., IČ 
26435888

Praha-Újezd, parc. č. 676/73, k. ú. 
Újezd u Průhonic

Novostavba rodinného domu, vytápění 
elektrokotlem, doplňkově krbová vložka na dřevo.

04.03.2014 MCP11/14/014234 stavební 25.03.2014 souhlas

Ing. Jan Zaoral, IČ 66893488 Praha 11, ul. Blažimská, parc. č. 
3481/3, k.ú. Chodov

Novostavba polyfunkčního domu, vytápění 3 
závěsnými plynovými kondentačními kotli o 
celkovém příkonu 290 kW.

05.03.2014 MCP11/14/014331 územní 03.04.2014 souhlas

Ing. Zdenka Vondrová Praha 11, ul. Gregorova, parc.č. 
3336/30, k.ú. Chodov

Náhradní zdroj elektrické energie CATERPILLAR 
o výkonu 50 kVA. 

25.03.2014 MCP11/14/019328 územní 30.04.2014 souhlas

Závazné stanovisko OŽP ÚM Č P11

MCP11/14/012311 územní 13.03.2014 souhlas

Identifikace žadatele
Žádost podánaStacionární zdroj

25.02.2014
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Závazné stanovisko OŽP ÚM Č P11
Identifikace žadatele

Žádost podánaStacionární zdroj

MOBA studio s.r.o. Praha 11, ul. Hejplíkova, parc. č. 
1439 k. ú. Chodov 

Rekonstrukce rodinného domu, vytápění 
plynovým kotlem Protherm Pantherm Condens 
25 kkv.

27.03.2014 MCP11/14/019913 územní a 
stavební

14.04.2014 souhlas

Omicron-K, IČ: 14916509 Praha 11, ul. Hviezdoslavova, parc. 
č. 2014/184, 2014/11, 2014/369, 
2014/297 k.ú. Chodov

doplňkový zdroj bude dieselagregát VISA MG 
JD45GX o výkonu 45 kVA.

28.03.2014 MCP11/14/020254 územní 
(změna 
stavby)

25.04.2014 souhlas

fyzická osoba Praha-Újezd, ul. Ke Mlýnu, parc. č. 
676/59, k. ú. Újezd u Průhonic

Novostavba rodinného dvojdomu, 2 bytové 
jednotky, v každé bude nový plynový 
kondenzační kotel o výkonu 18 kW a v obytné 
místnosti navíc krb.

03.04.2014 MCP11/14/021836 stavební 28.04.2014 souhlas

Michal Schwarz, Na Petynce 
38, Praha 6

Praha 11, ul. Starochodovská, 
parc.č. 1169/1,1169/2,1168,k.ú. 
Chodov

Novostavba rodinného domu, nový plynový 
kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC o 
výkonu 14,9 kW, 5. třída NOx.

15.04.2014 MCP11/14/024565 územní a 
stavební

05.05.2014 souhlas

fyzická osoba Praha-Újezd, parc. č. 606/81, 
606/74, k. ú. Újezd u Průhonic

Novostavba rodinného domu, nový plynový 
kondenzační kotel s nuceným odtahem spalin, 
např. Protherm Panther Condens 12 KKO o 
výkonu do 13,2 kW.

30.04.2014 MCP11/14/027963 stavební 22.05.2014 souhlas

Ing. Blanka Kudlíková Praha 11, ul. U Kunratického lesa-
Petýrkova

Náhradní zdroj elektrické energie o výkonu 250 
kVA. 

07.05.2014 MCP11/14/029175 územní a 
stavební

17.06.2014 souhlas

KT ING s.r.o. , IČ: 24739464 Praha 11, ul. Exnárova, parc. č. 577, 
k. ú. Háje

Novostavba 2 rodinných domů, v každém nový 
plynový kondenzační kotel Junkers ZSB 14-3 o 
výkonu 3,3 – 14 kW, doplňkové a občasné 
vytápění krbovými kamny.

12.05.2014 MCP11/14/029617 stavební 16.06.2014 souhlas

Ing. František Šůna Praha 11, ul. Starochodovská 519, 
pozemek parc.č. 1111 a 1110, k.ú. 
Chodov, Praha 11

plynový kondenzační kotel VAILLANT VU206/4-7 
ecoTEC exclusiv o jmenovitém výkonu 3,7 – 22,8 
kW, třída NOx – 5.

14.05.2014 MCP11/14/030526 územní a 
stavební

11.06.2014 souhlas

Ladislav Bedřich, ČKAIT: 
0006081

Praha 11, ul. Starobylá 1006-1008 úprava stávajícího ústředního vytápění bytových 
domů na vytápění na zemní plyn, v průběhu 
stavby byly zaměněny 2 kotle RENDAMAX 
30/100 za 3 kotle BUDERUS GB-112-60

21.05.2014 MCP11/14/031858 stavební 26.05.2014 souhlas

fyzická osoba Praha-Šeberov, ul. Karfíkova, parc.č. 
571/158, 571/325 a 571/326 k.ú. 
Šeberov

Novostavba rodinného domu, vytápění pomocí 
elektrických přímotopů značky Hetta, doplňkový 
zdroj krbová kamna.

26.05.2014 MCP11/14/032608 územní 16.06.2014 souhlas

Ing. Radek Bíreš, IČ: 
01297872

Praha-Újezd, parc. č. 676/74. k. ú. 
Újezd u Průhonic

Novostavba rodinného domu, plynový turbokotel 
Therm PRO 14 TKX.A se jmenovitým tepelným 
výkonem 14 kW a krb

27.05.2014 MCP11/14/032965 územní a 
stavební

17.06.2014 souhlas

fyzická osoba Praha-Újezd, ul. Formanská, parc. č. 
506/2, k. ú. Újezd u Průhonic

novostavba rodinného domu, nový plynový 
turbokotel (konkrétní typ zatím nebyl vybrán), 
doplňkově krbová kamna

02.06.2014 MCP11/14/034116 stavební 19.06.2014 souhlas s podmínkami 
(plynový kotel třída NOx 3 nebo 
vyšší, minimalizovat prašnost 

při výstavbě)

fyzická osoba Praha 11, ul. Medkova 226/31, 
parc.č. 534 a 535 k.ú. Chodov

doplňkový zdroj pro vytápění rodinného domu - 
krbová kamna na dřevo

05.06.2014 MCP11/14/034990 územní 19.06.2014 souhlas

Valoušek a.s., IČ: 25069021 Praha 11, ul. Donovalská, parc.č. 
2336/38 k.ú. Chodov

novostavba bytového domu, 2 kondenzační 
plynové kotle o jmenovitém výkonu 25 kW

09.06.2014 MCP11/14/035433 územní 17.06.2014 souhlas

fyzická osoba Praha-Křeslice, ul. Štychova, parc.č. 
62 k.ú. Křeslice

novostavba rodinného domu, plynový kotel o  
výkonu 28 kW

25.06.2014 MCP11/14/039186 územní a 
stavební

09.07.2014 souhlas
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Závazné stanovisko OŽP ÚM Č P11
Identifikace žadatele

Žádost podánaStacionární zdroj

Ing. Eva Malinová Praha 11, ul. Medkova, Polyfunkční 
soubor Jonathan 

Pro část gynekologie VAILLANT – VKK 806/3-E o 
max. příkonu 80 kW, třída NOx 5. Pro část 
stomatologie VAILLANT – VKK 806/3-E o max. 
příkonu 80 kW, třída NOx 5. Pro bytovou část 
plynový kondenzační kotel VAILLANT – VU 146/5-
3 o max. příkonu 16,3 kW, třída NOx 5. 

30.06.2014 MCP11/14/039882 stavební 09.07.2014 souhlas

fyzická osoba Praha-Šeberov, parc.č. 263/14, 
262/5, k.ú. Šeberov

2 plynové kondenzační kotle GeminoX THRs DC 
o příkonu 17,4 kW, doplňkový zdroj krbová vložka 
Firetube

30.06.2014 MCP11/14/039920 dodatečné 
povolení 
stavby

09.07.2014 souhlas

Ing. Josef Starýchfojtů Prraha 11, ul. Medkova 560, parc.č. 
345, 346, k.ú. Chodov

plynový kondenzační kotel Geminox THRs 10-
35C o max. tepelném příkonu 35 kW

01.07.2014 MCP11/14/040386 stavební 22.07.2014 souhlas

4a architekti s.r.o., IČ: 
26501953

Praha 11, ul. Türkova 2317/5, 
restaurace KFC

kaskáda 2 plynových kondenzačních kotlů 
Geminox THRs 10-50C o max. tepelném příkonu 
jednoho kotle 49,5 kW, celkem 99 kW

02.07.2014 MCP11/14/040584 stavební 22.07.2014 souhlas

Ing. arch. Petr Babák Praha 11. ul. Volkovova 27, parc.č. 
1849, 1850 k.ú. Chodov

plynový kondenzační kotel Geminox ZEM 2-17C 
o max. tepelném výkonu 18,8 kW

07.07.2014 MCP11/14/041384 ohlášení 
stavby

25.07.2014 souhlas

fyzická osoba Praha-Újezd, uveden předběžný 
název ul. "K dubu", parc. č. 676/70, 
k. ú. Újezd u Průhonic

Novostavba rodinného domu, zdrojem tepla pro 
vytápění a ohřev TUV je plynový kondenzační 
kotel BRÖTJE WBS14E o jmenovitém tepelném 
výkonu 3,5-14 kW (kterému odpovídá příkon 3,2-
13,2 kW), v obývacím prostoru v 1. NP je navíc 
umístěn krb.

11.07.2014 MCP11/14/042655 územní a 
stavební

31.07.2014 souhlas s podmínkou 
(krb bude využíván pouze jako 

doplňkový zdroj tepla a 
spalováno v něm bude jen 

suché a čisté palivové dřevo)

fyzická osoba Praha-Křeslice, ul. Heřmánková, 
par.č. 272/56, k.ú. Křeslice

plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 
100W, max. příkon 24,3 kW, třída NOx 5

16.07.2014 MCP11/14/043669 územní a 
stavební

01.08.2014 souhlas

DESIGN SERVIS, Ing.Miroslav 
Kaliba, IČ: 12388831

Praha 11, ul. K Jezeru 240, parc.č. 
534/4 a 534/1 k.ú. Háje

zdrojem tepla je elektrokotel Kopřiva o příkonu 6 
kw, jako doplňkový zdroj krbová kamna

28.07.2014 MCP11/14/045466 stavební 18.08.2014 souhlas

DOMI spol. s r.o. 
Ing.arch.Dana Šmejkalová

Praha 11, ul. Obrovského parc.č. 
2276, k.ú. Chodov

Novostavba sídla zahradnické firmy, nový plynový 
kondenzační kotel o výkonu 24 kW (konkrétní typ 
a výrobce bude vybrán v dalším stupni 
dokumentace)

29.07.2014 MCP11/14/045594 územní 19.08.2014 souhlas

NAUTILA Architekti, IČ: 
61485802

Praha-Šeberov, V úhoru, parc.č. 
1137 a 1138, k.ú. Šeberov

Novostavba 2 RD, zdrojem tepla pro každý dům 
bude závěsný plynový kondenzační kotel o 
výkonu 3 - 20kW v provedení turbo. Emisní třída 
spalin NOx 5. (konkrétní typ a výrobce bude 
vybrán až v rámci výstavby RD)

30.07.2014 MCP11/14/045806 územní a 
stavební

12.08.2014 souhlas

Ing. Lukáš Janoušek, ČKAIT: 
0301196

Praha 11, ul. Volkovova 414, parc. č. 
1595, 1596, 1597, k. ú. Chodov

Přístavba skladových prostor areálu knihkupectví, 
nový plynový kondenzační kotel Baxi Duotec MP 
1.35, jmenovitý tepelný příkon 34,8 kW, třída NOx 
5.

30.07.2014 MCP11/14/045985 stavební 28.08.2014 souhlas
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Závazné stanovisko OŽP ÚM Č P11
Identifikace žadatele

Žádost podánaStacionární zdroj

Karla Polydorová, IČ: 
47107278

Praha-Újezd, ul. Pastevců, parc. č. 
233/16, k. ú. Újezd u Průhonic

Novostavba 2 bytových viladomů o 5 bytech, 
zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV pro 
každý byt bude plynový kondenzační kotel 
BUDERUS GB 172-24K, tepelný příkon 6,6-23,1 
kW, třída NOx 5 (tj. celkem 10 kotlů), odtah spalin 
vedený společně nad střechu domu.

07.08.2014 MCP11/14/047437 dodatečné 
povolení 
stavby

29.08.2014 souhlas

fyzická osoba Praha 11, ul. Vycpálkova 395, parc. 
č. 1822, k. ú. Chodov

Přestavba rodinného domu, stávající plynový 
kotel bude nahrazen tepelným čerpadlem vzduch-
voda.

18.08.2014 MCP11/14/049001 stavební 03.09.2014 souhlas

fyzická osoba Praha-Újezd, ul. Ke Mlýnu 98, parc. 
č. 324/2, k. ú. Újezd u Průhonic

Domovní čistírna odpadních vod MICROCLAR 
AT10 (max. 10 EO) pro 2 rodinné domy (9 osob), 
předčištěné odpadní vody budou odváděny do 
nedalekého bezejmenného levostranného přítoku 
Botiče.

20.08.2014 MCP11/14/049683 stavební 03.09.2014 souhlas s podmínkou 
(ČOV bude provozována a 
udržována podle pokynů 

výrobce)

Atelier ARS spol. s r.o., Ing. 
Pavel Šmelhaus, IČ: 25712608

Praha-Újezd, ul. Nad Náhonem, 
parc. č. 606/71, 606/73, 606/80, k. ú. 
Újezd u Průhonic

Novostavba rodinného domu, vytápění tepelným 
čerpadlem, dále krbová kamna/vložka na dřevěné 
brikety nebo palivové dřevo, použití spíše 
příležitostně.

27.08.2014 MCP11/14/050658 územní a 
stavební

09.09.2014 souhlas

KD Haus s.r.o., IČ: 26110695 Praha 11, ul. Exnárova, parc. č. 
576/33, 576/138, k. ú. Háje

Novostavba 6 řadových RD, které budou podle 
sdělení žadatele vytápěny plynovými kotli, bližší 
údaje o kotlích budou uvedeny v dalším stupni 
projektové dokumentace.

01.09.2014 MCP11/14/051389 územní 16.09.2014 souhlas s podmínkou 
(budou použity plynové kotle 

třídy NOx 3 nebo vyšší)

AB Konsult s.r.o., IČ: 
25125010

Praha - Křeslice, par. č. 469/2, k.ú. 
Křeslice 

novostavba MŠ,  nový plynový kondenzační kotel 
IMMERGAS o max. tepelném  příkonu 26 kW, 
třída NOx 5

01.09.2014 MCP11/14/051481 územní a 
stavební

23.09.2014 souhlas

Josef Novák, IČ: 49653954 Praha-Újezd, parc. č. 214/187, 
214/261, k. ú. Újezd u Průhonic

2 bytové domy + garážový dům, snížení počtu 
bytů ze 12 na 11 v každém z bytových domů, 
změna způsobu vytápění z centrální kotelny na 
samostatné kotle pro každý byt (celkem 22 kotlů), 
použity budou plynové kotle Vaillant turboTEC 
VUW 242, jmenovitý tepelný příkon 26,7 kW, 
třída NOx 3, společné odkouření pro levé a pravé 
části domů.

03.09.2014 MCP11/14/051908 změna 
stavby před 
dokončením

15.09.2014 souhlas

fyzická osoba Praha 11, ul. Kryštofova čp. 94, parc. 
č. 195 a 196, k. ú. Háje

Novostavba rodinného domu na místě stávajícího 
rodinného domu, který bude odstraněn, zdrojem 
tepla pro vytápění a ohřev TUV bude plynový 
kondenzační kotel WOLF CGB 20 o jmenovitém 
tepelném výkonu 20,5 kW (kterému odpovídá 
jmenovitý tepelný příkon 19,5 kW), třída NOx 5, v 
obývacím pokoji bude navíc umístěn krb.

08.09.2014 MCP11/14/052960 územní a 
stavební

01.10.2014 souhlas s podmínkou 
(krb bude využíván pouze jako 

doplňkový zdroj tepla a 
spalováno v něm bude jen 

suché a čisté palivové dřevo)
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Ing. Lukáš Abrham, IČ 
66864631

Praha-Újezd, ul. Formanská, parc. č. 
670/8, k .ú. Újezd u Průhonic

Novostavba mateřské školy, zdrojem vytápění 
budou 2 plynové kondenzační kotle Geminox 
THRs 10-50C o výkonu 48,7 kW (kterému 
odpovídá podle údajů výrobce tepelný příkon 49,5 
kW), třída NOx 5. V kuchyni bude dále umístěn 
sporák Electrolux 4× 5,5 kW (příkon 22 kW) a 
sklopná plynová pánev o výkonu 16 kW (příkon 
výrobce neuvádí).

10.09.2014 MCP11/14/053568 stavební 03.10.2014 souhlas

Ing.arch. Jan Beran Praha 11, ul. Zimákova 1084/2, 
parc.č. 172/5, 172/3, k.ú. Chodov

přesunutí plynového kotle do 1. NP. 12.09.2014 MCP11/14/053935 územní a 
stavební

01.10.2014 souhlas

architekti ADIKON, s.r.o., IČ 
27592596

Praha-Újezd, ul. Formanská, parc. 
214/185, 214/186, 214/277, 214/278, 
213/1 a 213/14, k. ú. Újezd u 
Průhonic

15 řadových rodinných domů, každý bude 
vytápěn samostatným plynovým kotlem o výkonu 
16 kW ve verzi turbo.

architekti ADIKON, s.r.o., IČ 
27592596

Praha-Újezd, ul. Formanská, parc. 
214/248, 213/1, 213/19 a 213/20, k. 
ú. Újezd u Průhonic

30 řadových rodinných domů, každý bude 
vytápěn samostatným plynovým kotlem o výkonu 
16 kW ve verzi turbo.

SUITA s.r.o., IČ: 27368866 Praha 11, ul. Kryštofova čp. 172, 
parc. č. 173, k. ú. Háje

Rekonstrukce rodinného domu, vytápění původně 
kotlem na pevná paliva, nově plynovým 
kondenzačním kotlem o výkonu 24 kW (není 
uveden konkrétní typ kotle, jmenovitý tepelný 
příkon se však nebude o mnoho lišit).

24.09.2014 MCP11/14/056356 územní a 
stavební

10.10.2014 souhlas s podmínkou 
(bude použit plynový kotel třídy 

NOx 3 nebo vyšší)

fyzická osoba Praha-Újezd, lokalita "Ke Mlýnu", 
parc. č. 676/118, k. ú. Újezd u 
Průhonic

Novostavba rodinného domu, zdrojem tepla pro 
vytápění a ohřev TUV je tepelné čerpadlo vzduch-
voda, dále budou použita krbová kamna v 
obývacím pokoji s k. k. v 1. NP s odkouřením nad 
střechu.

02.10.2014 MCP11/14/058247 ohlášení 
stavby

17.10.2014 souhlas s podmínkou 
(krbová kamna budou 
využívána pouze jako 

doplňkový zdroj tepla a 
spalováno v nich bude jen 

suché a čisté palivové dřevo)

fyzická osoba Praha 11, ul. Kazimírova 63, parc. č. 
62, k. ú. Háje

Rekonstrukce rodinného domu, jako zdroj tepla 
bude použit plynový kondenzační kotel Buderus 
Logamax plus GB172-14 s výkonem 14 kW 
(tepelný příkon při plném zatížení je podle údajů 
výrobce 13,3 kW), třída NOx 5, umístěný v 
technické místnosti v 1. PP, odvod spalin nad 
střechu domu.

06.10.2014 MCP11/14/058828 územní 
souhlas

21.10.2014 souhlas

Top tenis s.r.o., IČ: 24848000 Praha 11, ul. Blažimská, parc. č. 
2332/10, k. ú. Chodov

Tenisová hala u Top Hotelu Praha, plynový hořák 
Riello RS 34 MZ TL, není uveden tepelný příkon.

21.10.2014 MCP11/14/062009 územní 20.11.2014 nesouhlas
(nutné doplnit celkový tepelný 

příkon hořáku)

Ing. Jiří Dvořák Praha 11, ul. Mikulova 1594, parc.č. 
2989/1, k.ú. Chodov

Plynový hořák pro vytápění a vytváření přetlaku v 
přetlakové hala o celkovém tepelném příkonu 216 
kW, třída NOx 5, umístěný v mobilní buňce u 
východní fasády přetlakové haly.

22.10.2014 MCP11/14/062427 územní a 
stavební

31.10.2014 souhlas

Ing.arch. Pavel Zikmund Praha 11, ul. Zakouřilova 2260, 
parc.č. 768/1 a 768/2 k.ú. Chodov

plynový kondenzační kotel (přesný výrobce a typ 
bude uveden v dalším stupni PD)

12.11.2014 MCP11/14/066632 územní 26.11.2014 souhlas

01.10.2014 souhlas16.09.2014 MCP11/14/054600 změna 
územního 
rozhodnutí



umíst ění specifikace dne čj. pro řízení ze dne obsah

Závazné stanovisko OŽP ÚM Č P11
Identifikace žadatele

Žádost podánaStacionární zdroj

fyzická osoba Praha 11, ul. Kryštofova čp. 94, parc. 
č. 195 a 196, k. ú. Háje

Bourání stávajícího rodinného domu z roku 1933, 
na jehož místě bude postaven nový dům. Způsob 
původního vytápění není výslovně uveden, lze ale 
předpokládat, že se jednalo o stacionární zdroj 
neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně 
ovzduší, a to patrně kamna na pevná paliva. 
Výskyt azbestu se nepředpokládá.

19.11.2014 MCP11/14/067894 územní a 
stavební

05.12.2014 souhlas

Inženýrské a stavební práce 
s.r.o.

Praha 11 - Chodov, ul. Leopoldova 
čp. 946, parc. č. 1978/2, 1978/1, k. ú. 
Chodov

Plynový kondenzační kotel Junkers ZWSB 22/28-
3 Cerapur ACU s ohřívačem TV o jmenovitém 
tepelném příkonu 7,5 – 21,5 kW, třída NOx 5, 
umístění v suterénu rodinného domu.

19.11.2014 MCP11/14/067899 stavební 16.12.2014 souhlas

fyzická osoba Praha-Šeberov, Na Zahrádkách 191, 
parc.č. 141, k.ú. Šeberov

plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 
200-19 o jmenovitém tepelném příkonu 17,9 kW

27.11.2014 MCP11/14/069905 stavební 12.12.2014 souhlas

RHM Projekt s.r.o. Praha 11, ul. Jarníkova 1903 Plynový kondenzační kotel Buderus Buderus GB 
152-24 T150, třída NOx 5, umístění v 1.N.P. V 
kuchyni bude umístěn sporák s 6 hořáky a 
plynová stolička.

02.12.2014 MCP11/14/070742 stavební 15.12.2014 souhlas

fyzická osoba Praha 11 - Chodov, ul. 
Dobrovolského čp. 492

Závěsný kombinovaný teplovodní plynový kotel s 
atmosférickým hořákem Vaillant o jm. výkonu 24 
kW bude demontován. Jako nový zdroj tepla pro 
vytápění bude v 1. PP stáv. objektu instalován 
závěsný kondenzační kotel na zemní plyn 
Buderus Logamax plus GB 162 – 35 o 
jmenovitém tepelném příkonu 6,7 – 35,1 kW. 
Třída NOx – 5.

08.12.2014 MCP11/14/072118 stavební 18.12.2014 souhlas

fyzická osoba Praha - Křeslice, par. č. 420/109, k.ú. 
Křeslice 

Plynový kondenzační kotel THRs 2-17 C, tepelný 
příkon 2,5 - 17,4 kW. Třída NOx - 5.

10.12.2014 MCP11/14/072580 územní a 
stavební

19.01.2015 souhlas


