
umíst ění stavba specifikace dne čj. pro řízení ze dne výsledek podmínky

Miloslav Goll, ČKAIT 
0012228

Praha-Újezd , ul. Pod 
Napětím, parc. č. 247/9, 
k. ú. Újezd u Průhonic

novostavba 
rodinného domu

plynový kondenza ční kotel  Buderus Logamax GB172-
24 T50, výkon 6,6-23,8 kW (příkon výrobce neuvádí, 
hodnoty ale budou obdobné), emisní třída NOx 5,
krbová vložka

12.01.2015 MCP11/15/0
01897

územní a 
stavební 

11.02.2015 souhlas ke krbové 
vložce

fyzická osoba Praha 11 , ul. Verdiho 
č.p. 567, parc. č. 369 a 
370, k.ú. Chodov

Plynový kondenza ční kotel  Vaillant VU 146/5-5 o 
maximálním tepelném příkonu 14,3 kW, emisní třída 
NOx 5

12.01.2015 MCP11/15/0
02041

územní a 
stavební 

02.02.2015 souhlas

fyzická osoba Praha 11 , ul. Na Sádce 
č.p. 446, parc.č. 1350/1 
a 1350/2, k.ú. Chodov

plynový kotel  v provedení „C“, emisní třída NOx 5 
(minimálně emisní třída NOx 3)

21.01.2015 MCP11/15/0
04240

územní 02.02.2015 souhlas

basepoint s.r.o., IČ: 
27646793

Praha 11 , 
Starochodovská 
1360/78, parc.č. 
230/2,k.ú. Chodov

restaurace
kancelářské 
prostory

v restauraci kaskáda 2 plynových kondenza čních 
kotl ů Viessmann Vitodens 200W B2KA 45w o příkonu 
2×42,2 kW
a plynový sporák  s výkonem 31,5 kW a smažící deska 
s výkonem 6 kW,
v kancelářích kaskáda 2 plynových kondenza čních 
kotl ů Rendamax R40/50 o maximálním tepelném 
příkonu 2×46,9 kW

06.02.2015 MCP11/15/0
07776

stavební 20.02.2015 souhlas

fyzická osoba Praha 11 , Ke Stáčírně 
č.p. 2292, parc. č. 
2336/216, 2336/273, 
2336/155 a 2336/157, 
k.ú. Chodov

nástavba a 
stavební úpravy 
autosalonu a 
autoservisu

plynový kondenza ční kotel  Buderus Logamax GB172-
24 T50, výkon 6,6-23,8 kW (příkon výrobce neuvádí, 
hodnoty ale budou obdobné), emisní třída NOx 5

09.02.2015 MCP11/15/0
07850

územní a 
stavební 

19.02.2015 souhlas

fyzická osoba Praha-Újezd , ul. 
Formanská č.p. 35, 
parc. č. 543, k. ú. Újezd 
u Průhonic

výměna zdroje 
tepla

nový plynový kotel  Protherm Gepard 23 KTV, typ C, 
emisní třída NOx 3

09.02.2015 MCP11/15/0
07920

stavební 25.02.2015 souhlas

 =ER=, s.r.o., IČ: 
27613445

Praha-Ujezd , parc. č. 
676/102, k. ú. Újezd u 
Průhonic

rodinný dům nový plynový kondenza ční kotel  VAILLANT VU 256/5-
5 eco TEC plus o maximální tepelném příkonu 30,6kW, 
třída NOx 5

10.02.2015 MCP11/15/0
08317

územní a 
stavební 

10.03.2015 souhlas

Ing. arch. Kužel Tomáš, 
IČ: 71134662

Praha-Újezd , parc. č. 
295, k. ú. Újezd u 
Průhonic

odstranění 
rodinného domu

odstraňován lokální zdroj na tuhá paliva 18.02.2015 MCP11/15/0
10139

odstranění 
stavby

10.03.2015 souhlas

Tomáš Furthner, IČ: 
86879146

Praha 11 , ul. Výstavní, 
parc. č. 98 a 99, k. ú. 
Háje

odstranění 
rodinného domu

odstraňován kotel na tuhá paliva 20.02.2015 MCP11/15/0
10747

odstranění 
stavby

16.03.2015 souhlas

fyzická osoba Praha 11 , ul. Volkovova 
373, parc. č. 1814, k. ú. 
Chodov

rodinný dům plynový kondenza ční kotel  Vaillant VU 306/5-5 o 
maximálním tepelném příkonu 30,6 kW, třída NOx 5

25.02.2015 MCP11/15/0
11735

územní a 
stavební 

07.04.2015 souhlas

fyzická osoba Praha 11 , ul. U 
michelského lesa 1156, 
parc.č. 3356/2, k.ú. 
Chodov

nový plynový kondenza ční kotel  BAXI Luna Platinum 
HT 1.12 o jemnovitém tepelném příkonu 12,4 kW, třída 
NOx 5

24.02.2015 MCP11/15/0
13102

územní a 
stavební 

11.03.2015 souhlas
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Ivo Novotný, IČO: 
14999218

Praha-Šeberov , parc.č. 
297/2, k.ú. Šeberov

plynový kotel  IMMERGAS MAIOR EOLO X 28 kW o 
maximálním tepelném příkonu 29,7 kW, emisní třída 
NOx 3

10.03.2015 MCP11/15/0
14389

územní a 
stavební 

07.04.2015 souhlas

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

Praha 11 , ul. 
Květnového vítězství 58, 
parc. č. 13, 14, k.ú. 
Chodov

plynový kondenza ční kotel  Junkers Ceraclass ZS/ZW 
24-2 DH AE s maximálním tepelným příkonem 11,9 – 
26,5 kW, třída NOx 5

10.03.2015 MCP11/15/0
14390

územní a 
stavební

07.04.2015 souhlas

Helena Šulcová Praha 11 , ul. 
Starochodovská, parc.č. 
1096, 1097/1, 1097/2, 
k.ú. Chodov

plynový kondeza ční kote l Geminox THRS 2-25C o 
maximálním tepelném příkonu 24,5 kW, emisní třída 
NOx 5

17.03.2015 MCP11/15/0
15853

územní a 
stavební 

05.05.2015 souhlas

Projekty S+S s.r.o., 
IČ:26435888

Praha 11 , ul. 7.května 
445, parc.č. 995 a 996, 
k.ú. Chodov

krbová vložka  o výkonu 8 kW (hodnota příkonu bude 
na srovantelné úrovni)

26.03.2015 MCP11/15/0
17726

územní a 
stavební

30.04.2015 souhlas

SPS správa nemovitostí, 
s.r.o., IČ: 27235939

Praha-Újezd , parc. č. 
676/196, k. ú. Újezd u 
Průhonic

novostavba 
rodinného domu

plynový kondenza ční kotel  Buderus Logamax GB 160 
o výkonu 45 kW, kterému odpovídá podle údajů 
výrobce tepelný příkon 43,5 kW, emisní třída NOx 5,
krb

30.03.2015 MCP11/15/0
18289

územní 21.04.2015 souhlas ke krbu

Ivo Novotný, IČO: 
14999218

Praha-Šeberov , parc.č. 
297/1, k.ú. Šeberov

náhradní zdroj vytápění - krb  ve kterém bude spalováno 
pouze suché dřevo

07.04.2015 MCP11/15/0
19597

územní a 
stavební

04.05.2015 souhlas

fyzická osoba Praha 11 , ul. Malebná, 
parc.č. 498/2, k.ú. 
Chodov

novostavba 
rodinného domu

plynový kondenza ční kotel  BUDERUS LOGAMAX 
PLUS GB 172-24T50 o jmenovitém tepelném příkonu 
23,1 kW, třída NOx 5

21.04.2015 MCP11/15/0
19931

územní a 
stavební

11.05.2015 souhlas

fyzická osoba Praha-Újezd , parc. č. 
676/109, k. ú. Újezd u 
Průhonic

novostavba 
rodinného domu

krbová kamna  (krbová vložka BeF 450) na dřevo 
(dubová polena), jmenovitý výkon je 7,5 kW, kterému 
odpovídá příkon 9,1 kW

09.04.2015 MCP11/15/0
20192

územní a 
stavební

15.05.2015 souhlas

Ing. arch. Tomáš Kužel, 
ČKA 03 764

Praha-Újezd , ul. 
Formanská, parc. č. 
294, 295 a 296, k. ú. 
Újezd u Průhonic

novostavba 
rodinného domu

plynový kondenza ční kotel  výkonu 14 kW (jmenovitý 
tepelný příkon není uveden, ale bude obdobný), emisní 
třída NOx 5,
krbová kamna

20.04.2015 MCP11/15/0
22111

územní a 
stavební

18.05.2015 souhlas ke krbovým 
kamnům

fyzická osoba Praha 11 , ul. K remízku 
1003/4, parc.č. 251/60, 
k.ú. Chodov

plynový kondenza ční kotel  VAILLANT VUW 306/5-5 o 
maximálním tepelném příkonu 30,6kW, emisní třída 
NOx 5

22.04.2015 MCP11/15/0
22775

stavební 18.05.2015 souhlas

fyzická osoba Praha-Šeberov , parc.č. 
555/11, k.ú. Šeberov

plynový kondenza ční kotel  JUNKERS CerapurSmart 
ZSB 14-3 C + ST 160-2 E o maximálním tepelném 
příkonu 13,3 kW, emisní třída NOx 5,
doplňkový zdroj krbové t ěleso

22.04.2015 MCP11/15/0
22860

územní a 
stavební

25.05.2015 souhlas ke krbu

Expe s.r.o., IČ: 
27244130

Praha-Újezd , ul. Ke 
Mlýnu, parc. č. 676/75, 
k. ú. Újezd u Průhonic

novostavba 
rodinného domu

krb 06.05.2015 MCP11/15/0
25610

stavební 05.06.2015 souhlas ke krbu
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Miroslav Albl, IČ: 
69974870

Praha 11 , ul. 
Obrovského č.p. 319

nástavba a změna 
užívání RD na 
vícebytový dům (6 
bytových 
jednotek)

v každé bytové jednotce plynový kondenza ční kotel  o 
výkonu 8-14 kW, emisní třída NOx 5.

07.05.2015 MCP11/15/0
26053

územní a 
stavební

05.06.2015 souhlas ke kotlům

fyzická osoba Praha 11 , ul. Malebná, 
parc.č. 776/1, k.ú. 
Chodov

přístavba 
rodinného domu

plynový kotel  v provedení Turbo 13.05.2015 MCP11/15/0
27031

územní a 
stavební

09.06.2015 souhlas ke kotli

Tivan Properties s.r.o., 
IČ: 03299473

Praha 11 , ul. 
Květnového vítězství 
53/3, parc. č. 180 a 184 
k.ú. Chodov

bytový dům s 
obchodními 
jednotkami

v bytech kaskáda 2 plynových kondenza čních kotl ů 
GEMINOX THRs10-50 o maximálním tepelném příkonu 
2x49,5 kW. emisní třída NOx 5,
v nebytových prostorech plynový kondenza ční kotel 
GEMINOX THRs10-35 o maximální tepelném příkonu 
35 kW, emisní třída NOx 5

18.05.2015 MCP11/15/0
27710

územní 24.06.2015 souhlas

fyzická osoba Praha-K řeslice , ul. Pod 
Ovčínem, parc. č. 
471/136, k. ú. Křeslice

rodinný dům plynový kotel  Viessmann Vitodens 300-W o tepelném 
příkonu 1,8 – 16,7 kW, emisní třída NOx 5,
doplňkě teplovzdušný krb

20.05.2015 MCP11/15/0
28222

územní a 
stavební

22.06.2015 souhlas ke krbu

fyzická osoba Praha-Šeberov , parc.č. 
306, k.ú. Šeberov

stavební úpravy 
RD

plynový kondenza ční kotel  De Dietrich MCA 25 o 
jmenovitém tepelném výkonu 25,5 kW (vzhledem ke 
zvolenému kotli bude příkon na srovnatelné úrovni), 
emisní třída NOx 5

10.06.2015 MCP11/15/0
32717

stavební 25.06.2015 souhlas

fyzická osoba Praha-Šeberov , parc.č. 
439/2, k.ú. Šeberov

novostavba RD krbová vložka  s teplovodním výměníkem o výkonu cca 
7 kW (příkon krbové vložky lze předpokládat na 
srovnatelné úrovni)

10.06.2015 MCP11/15/0
32917

územní a 
stavební

26.06.2015 souhlas ke krbové 
vložce

Ing.arch.Filip Ziegler Praha-Šeberov , 
parc.č.1556/14 a 
1556/15, k.ú.Šeberov, 
ul. Loucká č.p. 913

stavební úpravy 
RD

2 plynové kondenza ční kotle  Viessmann Vitodens 
200-W, každý o maximálním příkonu 17,9 kW, emisní 
třída NOx 5

11.06.2015 MCP11/15/0
33056

územní a 
stavební

08.07.2015 souhlas

fyzická osoba Praha-Újezd , Ke 
Smrčině 222, parc. č. 
188 a 189, k. ú. Újezd u 
Průhonic

nový rodinný dům 
na místě 
původního

plynový kondenza ční kotel  Buderus Logamax plus 
GB172-24 T150S, který má podle údajů výrobce 
jmenovitý výkon 6,6-23,8 kW, kterému odpovídá příkon 
max. 23,1 kW, třída NOx 5,
krbová vložka  2-6 kW na dřevo pro občasné využití

11.06.2015 MCP11/15/0
33070

územní a 
stavební

01.07.2015 souhlas ke krbové 
vložce

fyzická osoba Praha-Újezd , ul. Štítová, 
parc. č. 103/2 a 98, k. ú. 
Újezd u Průhonic

novostavba 
rodinného domu

plynový kondenza ční kotel  Protherm Lev 30KKZ, 
který má podle údajů výrobce rozsah tepelného výkonu 
6,6-32,5 kW, max. tepelný příkon 30,6 kW, třída NOx 5,
krb

12.06.2015 MCP11/15/0
33253

územní 01.07.2015 souhlas ke krbu

Projekty S+S s.r.o., 
IČ:26435888

Praha-Újezd , parc. č. 
676/152, k. ú. Újezd u 
Průhonic

novostavba 
rodinného domu

plynový kondenza ční kotel  Geminox THRs 2-17SET-
120DC, který má podle údajů výrobce tepelný příkon 
2,5-17,4 kW, třída NOx 5,
krbová vložka  o výkonu asi 8 kW (příkon bude 
srovnatelný) na palivové dřevo

24.06.2015 MCP11/15/0
35632

územní a 
stavební

22.07.2015 souhlas ke krbové 
vložce

fyzická osoba Praha 11 , ul. Kazimírova 
62/28, parc. č. 64, k. ú. 
Háje

rekonstrukce 
rodinného domu

stávající kotel  bude nahrazen novým plynovým 
kondenza čním kotlem  Buderus Logamax plus GB 172 
o výkonu 24 kW (max. příkon je podle údajů výrobce 
23,1 kW), třída NOx 5

24.06.2015 
(doplněna 

21.07.2015)

MCP11/15/0
35637

územní a 
stavební

28.07.2015 souhlas
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fyzická osoba Praha-Šeberov , parc.č. 
555/11, k.ú. Šeberov

novostavba 
rodinného domu

plynový kondenza ční kotel  JUNKERS CerapurSmart 
ZSB 14-3 C + ST 160-2 E o maximálním tepelném 
příkonu 13,3 kW, emisní třída NOx 5,
doplňkově krbové t ěleso  na pevná paliva, které bude 
využíváno pouze příležitostně

24.06.2015 MCP11/15/0
35749

územní a 
stavební

09.07.2015 souhlas ke krbové 
vložce

Alena Píšová, IČ: 
43951163

Praha 11 , ul. V Parku 
2343/24

stříkací box , ve kterém budou pro potřeby prezentace 
zákazníkům používány organické látky s obsahem VOC 
(těkavé organické látky), vzdušnina s obsahem VOC 
bude z pracoviště odsávána lokální vzduchotechnikou 
mimo objekt, celková roční spotřeba VOC cca 140 kg,
5 kusů brusných stroj ů o celkovém elektrickém 
příkonu 16,4 kW, na brusných strojích bude docházet 
k broušení těchto materiálů: ocel, nerezová ocel, 
lakované povrchy, plasty, dřevo, barevné kovy mimo 
kovů, u kterých prach z broušení může způsobit požár 
či výbuch, sklo, modifikované dřevěné desky, keramika, 
galvanicky povrchově chráněné díly, skelné či uhlíkové 
lamináty, či materiály odvozené

30.06.2015 MCP11/15/0
36749

stavební 17.07.2015 souhlas

SUITA s.r.o., IČ: 
27368866

Praha 11 , ul. Kryštofova 
172/32, parc. č. 173, k. 
ú. Háje

rekonstrukce 
rodinného domu

stávající plynový kotel  bude nahrazen novým 
plynovým kotlem  Vaillant VUI 280-7 aquaPLUS o 
jmenovitém výkonu 28,0 kW (největší tepelný příkon je 
podle údajů výrobce 31,1 kW), třída NOx 3,
uvažuje se o umístění krbových kamen  na dřevo o 
max. výkonu 8,0 kW (příkon bude srovnatelný)

07.07.2015 
(doplněna 

20.07.2015)

MCP11/15/0
37756

stavební 
(dodatečné 
povolení)

30.07.2015 souhlas ke krbovým 
kamnům

fyzická osoba Praha-Újezd , parc. č. 
676/133, k. ú. Újezd u 
Průhonic

novostavba 
rodinného domu

krb  na dřevo 08.07.2015 MCP11/15/0
38097

stavební 30.07.2015 souhlas ke krbu

Nová Praha CZ s.r.o., 
IČ: 27886212

Praha-Újezd , parc. č. 
676/201,202,203, k. ú. 
Újezd u Průhonic

obytný soubor 3 
RD

v každém domě plynový kondenza ční kotel , jmenovitý 
výkon 19 kW (typ kotle ani příkon není uveden),
doplňkově krbová vložka - biokrb  na bioethanol 
(příkon není uveden, podle velikosti krbu bude kolem 4 
kW),
výstavba  (prašnost)

23.07.2015 MCP11/15/0
41009

územní a 
stavební

08.09.2015 souhlas k biokrbu,
k prašnosti

ProjektyDomů s.r.o. Praha-K řeslice , parc. č. 
272/50, k.ú. Křeslice 

novostavba 
rodinného domu

krbová kamna 24.07.2015 MCP11/15/0
41160

územní a 
stavební

14.08.2015 souhlas ke krbovým 
kamnům

Ateliér 2 s.r.o., IČ: 
27574261

Praha-Újezd , parc. č. 
676/119, k. ú. Újezd u 
Průhonic

novostavba 
rodinného domu

plynový kondenza ční kotel  Geminox THRs 5-25SET-
151DC, tepelný příkon podle údajů výrobce do 24,5 kW, 
emisní třída NOx 5,
výstavba  (prašnost)

24.07.2015 MCP11/15/0
41166

územní a 
stavební

18.08.2015 souhlas k prašnosti
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Ateliér 2 s.r.o., IČ: 
27574261

Praha-Újezd , parc. č. 
676/117, k. ú. Újezd u 
Průhonic

novostavba 
rodinného domu

plynový kondenza ční kotel  Geminox THRs 2-17SET-
151DC, tepelný příkon podle údajů výrobce do 17,4 kW, 
emisní třída NOx 5,
krbová kamna  AVOLA, podle údajů výrobce na dřevo, 
ekobrikety a uhelné brikety, jmenovitý výkon 7,5 kW 
(tepelný příkon bude srovnatelný),
výstavba  (prašnost)

24.07.2015 MCP11/15/0
41167

územní a 
stavební

18.08.2015 souhlas ke krbovým 
kamnům,

k prašnosti

Ateliér 2 s.r.o., IČ: 
27574261

Praha-Újezd , parc. č. 
676/164, 676/176, k. ú. 
Újezd u Průhonic

novostavba 
rodinného domu

krbové t ěleso ,
výstavba  (prašnost)

24.07.2015 MCP11/15/0
41174

územní a 
stavební

19.08.2015 souhlas ke krbu,
k prašnosti

Ateliér 2 s.r.o., IČ: 
27574261

Praha-Újezd , parc. č. 
676/155, k. ú. Újezd u 
Průhonic

novostavba 
rodinného domu

plynový kondenza ční kotel  Geminox THRs 5-25SET-
151DC, tepelný příkon podle údajů výrobce do 24,5 kW 
a emisní třída NOx 5,
krbová kamna  AVOLA, podle údajů výrobce na dřevo, 
ekobrikety a uhelné brikety, jmenovitý výkon 7,5 kW 
(tepelný příkon bude srovnatelný),
výstavba  (prašnost)

24.07.2015 MCP11/15/0
41175

územní a 
stavební

19.08.2015 souhlas ke krbovým 
kamnům,

k prašnosti

Top Tenis s.r.o. Praha 11 , ul. Blažimská, 
parc. č. 2332/10, k.ú. 
Chodov

nafukovací 
tenisová hala

plynový ho řák WEISHAUPT WG20N/1-C Z-LN, emisní 
třída NOx = 4

29.07.2015 MCP/11/15/
042103

územní 22.09.2015 souhlas k plynovému 
hořáku

OKULET, spol. s.r.o. IČ: 
253 86 379

Praha-K řeslice , parc. č. 
469/20, k.ú, Křeslice

novostavba 
rodinného domu

plynový kondenza ční kotel  VAILLANT VU 206/4-7 
ECOTEC EXCLUSIV o maximálním tepelném výkonu 
23 kW (tepelný příkon bude srovnatelný), výstavba 
(prašnost)

31.07.2015 MCP11/15/0
42515

územní a 
stavební

08.09.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha-Šeberov , parc.č. 
533/2, 533/7, 533/21, 
533/27, k.ú. Šeberov

novostavba 
rodinného domu

plynový kondenza ční kotel  Geminox ZEM 2-17 C o 
maximálním příkonu 17,6 kW, emisní třída NOx 5
výstavba  (prašnost)

12.08.2015 MCP11/15/0
44496

územní a 
stavební

11.09.2015 souhlas

fyzická osoba Praha 11 , Nad Úpadem 
299, parc. č. 514/45, 
514/46 k.ú. Háje

stavební úpravy 
RD

výstavba  (prašnost) 13.08.2015 MCP11/15/0
44847

ohlášení 
stavby

16.09.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha-K řeslice , parc. č. 
16 a 17/1 k.ú. Křeslice

stavební úpravy a 
přístavba RD

krbové t ěleso,
výstavba  (prašnost)

18.08.2015 MCP11/15/0
45503

stavební 21.09.2015 souhlas ke krbu

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

Praha-Šeberov , parc.č. 
533/33, 533/34, 533/35, 
k.ú. Šeberov

novostavba 
bytového domu

5 plynových kondenza čních kotl ů Viessmann 
Vitodens 222W-19kW o maximálním tepelném výkonu 
19 kW (tepelný příkon bude na srovnatelné úrovni), 
emisní třída NOx 5 

19.08.2015 MCP11/15/0
45908

změna 
stavby před 
dokončením

17.09.2015 souhlas

Karla Polydorová, IČ: 
47107278

Praha 11 , Ke 
Kateřinkám, parc. č. 
2732/1,2,6,13,14,15,16,
17,23, k. ú. Chodov

revitalizace hřišť v 
areálu ZŠ

výstavba  (prašnost) 27.08.2015 MCP11/15/0
47164

územní a 
stavební

05.10.2015 souhlas k prašnosti

Společenství vlastníků 
jednotek Modletická č.p. 
1389, IČ: 01551043

Praha 11 , Modletická 
1389

regenerace 
panelového domu

výstavba  (prašnost) 01.09.2015 MCP11/15/0
47899

stavební 14.09.2015 souhlas k prašnosti
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fyzická osoba Praha 11 , křižovatka ul. 
Kryštofova a 
Wagnerova, parc. č. 
171, k. ú. Háje

odstranění 
zahradní chatky 
vedené jako 
rodinný dům

demolice  (prašnost) 02.09.2015 MCP11/15/0
48079

odstranění 
stavby

23.09.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha-Újezd , parc. č. 
576/2, k. ú. Újezd u 
Průhonic

stavba zahradního 
domku na 
stávajícím sklípku

výstavba  (prašnost) 02.09.2015 MCP11/15/0
48179

stavební 30.09.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha 11 , Kloboukova 
1180/17, parc.č. 
2117/111 a 2117/248, 
k.ú. Chodov

rekonstrukce 
rodinného domu

plynový kondenza ční kotel Buderus Logamax plus GB 
152-24 T83S 

02.09.2015 MCP11/15/0
48249

územní a 
stavební 

30.09.2015 souhlas 

fyzická osoba Praha-Újezd , Vodnická 
396, parc. č. 265/429, k. 
ú. Újezd u Průhonic

stavební úpravy 
řadového 
rodinného domu

krb ,
výstavba  (prašnost)

04.09.2015 MCP11/15/0
48752

stavební 05.10.2015 souhlas ke krbu,
k prašnosti

fyzická osoba Praha 11 , parc. č. 1266, 
k. ú. Chodov

odstranění 
přístavby a garáže

demolice  (prašnost) 07.09.2015 MCP11/15/0
49132

odstranění 
stavby

05.10.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha 11 , parc. č. 
1960/1 a 1960/4, k.ú. 
Chodov

stavební úpravy 
vedlejšího objektu 
k RD

výstavba  (prašnost) 08.09.2015 MCP/11/15/
049390

stavební 12.10.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha-Újezd , parc. č. 
676/138, k. ú. Újezd u 
Průhonic

novostavba 
rodinného domu

plynový kotel  BAXI Mainfour v provedení turbo, výkon 
regulovaný v rozsahu 0-24 kW, jmenovitý tepelný příkon 
podle údajů výrobce 25,8 kW, třída NOx 3,
výstavba  (prašnost).

11.09.2015 MCP11/15/0
50176

stavební 07.10.2015 souhlas k prašnosti

SPS správa nemovitostí, 
s.r.o., IČ: 27235939

Praha-Újezd , parc. č. 
676/153, k. ú. Újezd u 
Průhonic

novostavba 
rodinného domu

výstavba  (prašnost) 16.09.2015 MCP11/15/0
51079

územní a 
stavební

14.10.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha-Šeberov , parc.č. 
11/1, k.ú. Šeberov

přístavba domu plynový kondeza ční kotel  Baxi Luna Platinum HT 
1.18, jmenovitý tepelný příkon 17,4 kW, emisní třída 
NOx 5

17.09.2015 MCP11/15/0
51259

stavební 20.10.2015 souhlas

fyzická osoba Praha 11 , Pacajevova 
93/13

změna užívání 
rodinného domu s 
vinárnou

výstavba  (prašnost) 17.09.2015 MCP11/15/0
51315

stavební 14.10.2015 souhlas k prašnosti

Evropské centrum 
oceňování s.r.o., IČO: 
27070581

Praha 11 , parc. č. 
3481/3, k.ú. Chodov

výstavba 
polyfunkčního 
domu

celkem 3 plynové kondenza ční kotle  Buderus 
Logamax plus GB 162, každý o maximálním 
jmenovitém tepelném příkonu 82 kW. Emisní třída NOx 
= 5

24.09.2015 MCP11/15/0
52510

územní 03.11.2015 souhlas

fyzická osoba Praha 11 , parc. č. 
2357/1, 2357/3 a 2358, 
k. ú. Chodov

přístavba 
rodinného domu

plynnový kondenza ční kotel  GEMINOX typ THRs 2-
17 SET 151, jmenovitý tepelný příkon 2,5-17,4 kW a je 
třídy NOx 5.
výstavba  (prašnost) 

24.09.2015 MCP11/15/0
52563

územní a 
stavební

20.10.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha 11 , parc. č. 
1565/1, k.ú. Chodov, 
Kolmistrova 1151/1

odstranění 
zahradního domku

demolice  (prašnost) 30.09.2015 MCP11/15/0
53251

odstranění 
stavby

23.10.2015 souhlas k prašnosti
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ProfiRevit s.r.o., IČ: 
24729019

Praha 11 , Augustinova 
2074-2076

revitalizace 
panelového domu

výstavba  (prašnost) 01.10.2015 MCP11/15/0
53660

stavební 02.11.2015 souhlas k prašnosti

Ing. arch. Luboš Korbel, 
LA Studio

Praha-Újezd , parc. č. 
214/4, 214/5, 214/124 a 
214/125, k. ú. Újezd u 
Průhonic

novostavba 2 
bytových domů

celkem 6 plynových kondenza čních kotl ů (3 v 
každém domě), každý o výkonu 60 kW (typ neuveden, 
příkon bude srovnatelný)

05.10.2015 MCP11/15/0
53924

územní 05.11.2015 souhlas

fyzická osoba Praha 11 , Donovalská 
759/13, parc. č. 1687/1, 
k.ú. Chodov

stavební úpravy 
RD

plynový kondenza ční kotel  Junkers ZSB 14-3 CE 23 
CerapurSmart. Jmenovitý tepelný výkon je 13 kW, 
(tepelný příkon výrobce neuvádí, ale bude srovnatelný). 
Třída NOx = 5.
výstavba  (prašnost) 

07.10.2015 MCP11/15/0
54840

stavební 09.11.2015 souhlas k prašnosti

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

Praha-Šeberov , 
parc.č.533/1, 
533/7,533/17,533/18,53
2/2 k.ú. Šeberov

dostavba 
komunikace

výstavba  (prašnost) 12.10.2015 MCP11/15/0
55502

změna 
stavby před 
dokončením

18.11.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha-Šeberov , parc. č. 
1401/26 k.ú. Šeberov

vrtaná studna výstavba  (prašnost) 13.10.2015 MCP11/15/0
55799

stavební 20.11.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha-Šeberov , parc. č. 
1401/27 k.ú. Šeberov

vrtaná studna výstavba  (prašnost) 13.10.2015 MCP11/15/0
55800

stavební 20.11.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha-Šeberov , parc. č. 
1401/30 k.ú. Šeberov

vrtaná studna výstavba  (prašnost) 13.10.2015 MCP11/15/0
55801

stavební 20.11.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha-Šeberov , parc. č. 
1401/38 k.ú. Šeberov

vrtaná studna výstavba  (prašnost) 13.10.2015 MCP11/15/0
55802

stavební 20.11.2015 souhlas k prašnosti

ARCHATELIÉR 2000, 
a.s.

Praha-Újezd , parc.č. 
214/6,123,203 a 
2015/5,k.ú. Újezd u 
Průhonic 

výstavba 
komunikace a sítí

výstavba  (prašnost) 14.10.2015 MCP11/15/0
55956

stavební 20.11.2015 souhlas k prašnosti

JEZL elektro s.r.o., IČ 
27137210

Praha-Újezd , parc. č. 
325/1, 676/7, 676/49, 
676/204, k. ú. Újezd u 
Průhonic

napojení 3 RD k 
elektrické síti

výstavba  (prašnost) 14.10.2015 MCP11/15/0
55968

územní a 
stavební

20.11.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha-Újezd , parc. č. 
557/6, k. ú. Újezd u 
Průhonic

novostavba RD krb , výkon asi 10 kW (typ neuveden, tepelný příkon 
bude srovnatelný),
výstavba  (prašnost)

15.10.2015 MCP11/15/0
56269

stavební 18.11.2015 souhlas ke krbu,
k prašnosti

fyzická osoba Praha-K řeslice , parc. č. 
471/90, 471/128, k.ú. 
Křeslice

novostavba RD plynový kondenza ční kotel  Wolf CGS 20/160. 
Jmenovitý tepelný příkon max. 23,5 kW. Třída NOx = 5. 
krb, max. výkon 9 kW
výstavba  (prašnost) 

16.10.2015 MCP11/15/0
56668

územní a 
stavební

18.11.2015 souhlas ke krbu,
k prašnosti 

fyzická osoba Praha-Újezd , parc.č. 
561, k.ú. Újezd u 
Průhonic

přístavba RD výstavba  (prašnost) 19.10.2015 MCP11/15/0
57063

územní a 
stavební

18.11.2015 souhlas k prašnosti
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fyzická osoba Praha 11 , 
Hviezdoslavova 509

nástavba a 
přístavba 
zdravotnického 
zařízení

výstavba  (prašnost) 19.10.2015 MCP11/15/0
57099

stavební 25.11.2015 souhlas

Medifin a.s. Praha 11, Opatovská 
1763

stavební úpravy výstavba  (prašnost) 20.10.2015 MCP11/15/0
57234

stavební 13.11.2015 souhlas

fyzická osoba Praha-Šeberov , parc.č. 
1387, k.ú. Šeberov

zahradní domek výstavba  (prašnost) 20.10.2015 MCP11/15/0
57354

územní a 
stavební

18.11.2015 souhlas k prašnosti

Mašek ELEKTRO s.r.o. Praha-Újezd, 
parc.č.295, k.ú. Újezd u 
Průhonic

uložení sítí k RD výstavba  (prašnost) 20.10.2015 MCP11/15/0
57367

územní 
souhlas

20.11.2015 souhlas k prašnosti

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

Praha-Šeberov , parc.č. 
571/262,295 a 571/296, 
k.ú. Šeberov

úpravy terénu výstavba  (prašnost) 21.10.2015 MCP11/15/0
57893

stavební 26.11.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha 11 , parc. č. 
1901/2 a 1901/2 
k.ú.Chodov

novostavba RD plynový kondenza ční kotel  VAILLANT VU 146/5-5 
ecoTEC plus o maximálním jmenovitém příkonu 16,3 
kW. Třída NOx = 5.
výstavba  (prašnost)

29.10.2015 MCP11/15/0
59162

územní a 
stavební

18.11.2015 souhlas k prašnosti

ARCHATELIÉR 2000 
a.s., IČ: 25417649

Praha-Újezd , parc. č. 
214/360 až 214/371 
(214/9), k. ú. Újezd u 
Průhonic

novostavba 12 
řadových RD

v každém domě plynový kondenza ční kotel  Geminox 
THRs 2-17B-120DC, podle údajů výrobce tepelný 
příkon 2,5-17,4 kW, emisní třída NOx 5,
výstavba  (prašnost)

30.10.2015 MCP11/15/0
59285

územní a 
stavební

26.11.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha 11 , parc. č. 925 a 
926, k.ú. Chodov

vytvoření 
parkovacích míst 
na zahradě

výstavba  (prašnost) 10.11.2015 MCP11/15/0
61329

změna 
užívání 
stavby

02.12.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha-Újezd , parc. č. 
626/21, 619/3, k. ú. 
Újezd u Průhonic

vrtaná studna výstavba (prašnost) 12.11.2015 MCP11/15/0
62149

územní a 
stavební

08.12.2015 souhlas k prašnosti

FPD-GSM SERVICES, 
s.r.o., IČ: 25133268

Praha 11 , Kulhavého 
669/2

rekonstrukce 
objektu

výstavba (prašnost) 16.11.2015 MCP11/15/0
62506

územní a 
stavební

11.12.2015 souhlas k prašnosti

Pavel Kuška, K- 
inženýring s.r.o.

Praha 11 , parc.č 
397/199 a 397/187, k. ú. 
Chodov

rekonstrukce 
fasády a vznik 
nové zpevněné 
plochy

výstavba (prašnost) 16.11.2015 MCP11/15/0
62618

stavební 30.11.2015 souhlas k prašnosti

MO ATELIER s.r.o., IČ: 
24809233

Praha-K řeslice , parc. č. 
272/174, k.ú. Křeslice

novostavba RD plynový kondenza ční kotel  Geminox THRs 2-17C o 
jmenovitém tepelném příkonu 2,5 – 17,4 kW. Třída NOx 
= 5,
výstavba  (prašnost)

18.11.2015 MCP11/15/0
62774

územní a 
stavební

08.12.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha 11 , parc.č.76 k.ú. 
Chodov, Stýblova 
167/22

odstranění RD a 
garáže

demolice  (prašnost) 18.11.2015 MCP11/15/0
62839

odstranění 
stavby

08.12.2015 souhlas k prašnosti

Karla Polydorová, IČ: 
47107278

Praha 11 , Ke 
Kateřinkám, parc. č. 
2732/1,2,6,13,14,15,16,
17,23, k. ú. Chodov

revitalizace hřišť v 
areálu ZŠ

výstavba  (prašnost) 19.11.2015 MCP11/15/0
63186

územní a 
stavební

15.12.2015 souhlas k prašnosti
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DOMI spol.s.r.o, IČ: 407
63978

Praha 11, parc.č.2276, 
k.ú. Chodov

novostavba sídla 
firmy

plynový kondenza ční kotel Buderus GB 126-15 o 
jmenovitém tepelném příkonu 15 kW. Třída Nox = 5, 
výstavba (prašnost)

27.11.2015 MCP11/15/0
64871

stavební 23.12.2015 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha 11, parc.č.3356/2
k.ú. Chodov, U 
Michelského lesa

výstavba zázemí k 
uskladnění 
údržbové techniky 
hotelu

výstavba  (prašnost) 30.11.2015 MCP11/15/0
65065

územní a 
stavební

21.12.2015 souhlas k prašnosti

SPS správa nemovitostí, 
s.r.o., IČ: 27235939

Praha-Újezd , parc. č. 
676/113, k. ú. Újezd u 
Průhonic

novostavba 
rodinného domu

plynový kondenza ční kotel  Protherm Panther 
Condens 12 KKO, tepelný výkon 4,4–13,2 kW (příkon 
výrobce neuvádí, ale bude srovnatelný), emisní třída 
NOx 5,
výstavba  (prašnost)

02.12.2015 MCP11/15/0
65935

územní a 
stavební

04.01.2016 souhlas k prašnosti

S H K s.r.o., IČ: 
64790932

Praha-Újezd , parc. č. 
676/129, k. ú. Újezd u 
Průhonic

novostavba 
rodinného domu

plynový kondenza ční kotel  Therm 17 KDZ.A, 
jmenovitý tepelný příkon podle údajů výrobce 16 kW, 
emisní třída NOx 5,
krb  na dřevo,
výstavba  (prašnost)

08.12.2015 MCP11/15/0
66796

územní a 
stavební

04.01.2016 souhlas ke krbu,
k prašnosti

GAD line architektura 
s.r.o., IČ: 24810983

Praha-Šeberov , 
parc.č.906,907, k.ú. 
Šeberov

novostavba 
rodinného domu

plynový kondenza ční kotel Viessmann Vitodens 222-
F o jmenovitém tepelném příkonu do 50 kW. Třída NOx 
= 5. 
krb na tuhá biopaliva
výstavba  (prašnost)

10.12.2015 MCP11/15/0
67562

územní a 
stavební

04.01.2016 souhlas ke krbu
k prašnosti

ATELIER K2 náměstí 
Hrdinů 1125/8 Praha 4

Praha-K řeslice , ul. Pod 
duby, parc. č. 469/11, k. 
ú. Křeslice

novostavba 
rodinného domu

krbová kamna výstavba (prašnost) 11.12.2015 MCP11/15/0
67602

územní a 
stavební

06.01.2016 souhlas ke krbu k 
prašnosti

METROPROJEKT 
Praha a.s., IČ: 
45271895

Praha 11 , stanice metra 
Opatov, k. ú. Chodov

modernizace 
stanice metra

výstavba  (prašnost) 16.12.2015 MCP11/15/0
68642

stavební 25.01.2016 souhlas k prašnosti

fyzická osoba Praha-K řeslice , ul. 
Mátová, parc. č. 272/266 
k. ú. Křeslice

novostavba RD plynový kondenza ční kotel  Buderus Logamax plus 
GB072-14 G 23, jmenovitý tepelný příkon 13,3 kW, třída 
NOx = 5.
krbová vložka  DOVRE 2300 na kusové dřevo, o 
jmenovitém tepelném příkonu 5-10 kW.
výstavba  (prašnost)

18.12.2015 MCP11/15/0
69344

územní a 
stavební

03.02.2016 souhlas ke krbu k 
prašnosti

fyzická osoba Praha 11 , Stachova 
174/3, parc. č. 572 k.ú. 
Háje

přístavba a 
nástavba RD

plynový kondenza ční kotel  Vaillant VU 246/3-5, 
jmenovitý tepelný příkon 24,5 kW, třída NOx= 5.
krb
stavební činnost  (prašnost)

21.12.2015 MCP11/15/0
69725

územní a 
stavební

18.01.2016 souhlas ke krbu k 
prašnosti

fyzická osoba Praha 11 , Zdiměřická 
1436, parc. č. 2826, k.ú. 
Chodov

revitalizace 
bytového domu

výstavba  (prašnost) 23.12.2015 MCP11/15/0
70383

stavební 22.01.2016 souhlas k prašnosti

ATELIER 15 s.r.o., IČ: 
26746450

Praha-K řeslice , ul. 
Ocúnová, parc. č. 361 a 
362, k. ú. Křeslice

odstranění 
rekreační chaty

kamna
demolice  (prašnost)

23.12.2015 MCP11/15/0
70390

odstranění 
stavby

15.01.2016 souhlas  k prašnosti


