Informace – závazná stanoviska – ochrana ovzduší
Zdejší Odbor životního prostředí vydává podle § 11 Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále
jen „zákon“) závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska stacionárních zdrojů
neuvedených v příloze č. 2 k zákonu. (Ke zdrojům v příloze uvedeným vydává závazné stanovisko
krajský úřad.)
Nejčastěji se jedná o spalovací zdroje vytápění s tepelným příkonem pod 300 kW, dále např. o
domovní čistírny odpadních vod (DČOV), provozy na zpracování dřeva s roční spotřebou materiálu
menší než 150 m3 aj.
Žádost o vydání závazného stanoviska se podává na Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Odbor
životního prostředí, Americká 39, 304 66 Plzeň.
V žádosti na volném listu se uvede, že investor příp. projektant žádá o závazné stanovisko k např.
plynovému kotli XY, o jakou se jedná stavbu, parcelní číslo (příp č.p.) a katastr, kde je stavba
umístěna; kontakt na žadatele (e-mail, telefon), datum.
V příloze žadatel doloží příslušnou část projektu (souhrnná technická zpráva příp. spec. část – např.
Vytápění) s uvedením jména a příjmení investora, stupně projektové dokumentace (DUR, DSP).
Zde budou přehledně uvedeny pro spalovací zdroj vytápění následující údaje :
- tepelný příkon v kW ; příkon = (výkon/účinnost v %) x 100 (příp. lze údaj vyžádat u výrobce)
- druh zdroje vytápění, palivo (např. plynový kotel)
- typ a výrobce zdroje vytápění
- způsob odkouření
- u krbů (krb. kamen, krb. vložek) uvést, zda bude s výměníkem pro teplovodní rozvod
Nezapomínat uceleně uvádět spolu s kotlem např. krb !
U jiných druhů zdrojů znečišťování ovzduší se uvede typ zdroje (např. typ DČOV) a jeho
charakteristika, kapacita apod. (např. u DČOV počet ekvivalentních obyvatel EO).
U zdrojů vytápění se o závazné stanovisko žádá pouze u spalovacích zdrojů, nikoli u elektrických
zdrojů, tepelných čerpadel.
Pokud je žádáno o koordinované stanovisko úřadu nebo souhrnné stanovisko odboru životního
prostředí, není třeba podávat speciální žádost z hlediska ochrany ovzduší, doloží se celý projekt,
který bude obsahovat přehledně výše uvedené údaje pro potřeby ochrany ovzduší. Závazné
stanovisko ve věci ochrany ovzduší je v takových případech vydáváno na základě žádosti o
koordinované či souhrnné stanovisko.
Závazné stanovisko se vydává v územním řízení (územní rozhodnutí), ve stavebním řízení (stavební
povolení). Nevydává se tedy k ohlášení stavby. I zde je ale třeba, aby provozovatel budoucího
stacionárního zdroje dbal na dodržování zákona – provozování zdroje v souladu s pokyny a
doporučeními výrobce, odkouření spalovacího zdroje nad střechu, u zdrojů vytápění dodržení
parametrů přílohy č. 10 zákona, u zdrojů vytápění na pevná paliva povinnost dle § 17 písm h)
(potažmo § 41 odst. 15) zákona.
V roce 2014 bylo vydáno na úseku ochrany ovzduší (vedle dalších vyjádření) 113 závazných
stanovisek. V roce 2015 za 1. pololetí 87 závaz. stanovisek.
Kontakt : Ing. Jiří Trhlík, Odbor životního prostředí, jiri.trhlik@nyrany.cz , 377 168 021

