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Dle rozdělovníku

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
v souvislosti s blížícím se ukončením provozu nevyhovujících kotlů na tuhá paliva se na Váš obracíme
s žádostí o spolupráci při plnění kontrolních povinností orgánu ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností, vyplývajících ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění. Konkrétně se jedná o
spolupráci při identifikaci problematických domácností (dále jen mapování), které obtěžují okolí kouřem z
provozování kotlů na tuhá paliva.
Určitě jste informováni o tom, že od 1. 9. 2022 bude platit zákaz provozu všech teplovodních kotlů na pevná
paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW, které neplní emisní požadavky kladené na kotle minimálně třídy 3.
Tato povinnost vyplývá z § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění,
kdy provozovatel stacionárního zdroje je povinen provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu.
Zákaz se týká především kotlů tříd 1 a 2, popřípadě kotlů, u kterých nelze určit jejich třídu (samovýroba).
Po tomto datu budou v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu (zpravidla s rokem výroby po roce 2000). Každý občan, který topí v kotli na tuhá paliva nižší emisní třídy než 3 má
povinnost na vlastní náklady kotel vyměnit za kvalitnější nebo změnit za jiný zdroj tepla.
Cílem těchto kontrol je zajistit a kontrolovat, aby provozovatelé spalovacích zdrojů dodržovali požadavky
zákona o ochraně ovzduší, zejména co se týče povinné instalace akumulační nádrže, pravidelných technických kontrol, spalovaného paliva, instalace a provozu kotlů v souladu s pokyny výrobce a dodavatele a s
přílohou č. 11 zákona o ochraně ovzduší.
V první fázi budeme ve vaší obci provádět mapování zdrojů na pevná paliva, především starých kotlů. Účelem je sestavení databáze nevyhovujících spalovacích zdrojů. Tato činnost se bude provádět v topné sezóně od října 2021 do března 2022 a od října 2022 do března 2023. Při této činnosti se bez vaší spolupráce
neobejdeme. Budeme od Vás požadovat předání informací o vlastnících nemovitostí, kteří zamořují ovzduší kouřem v topné sezóně. Tato databáze bude sloužit k provedení kontrol zastaralých nevyhovujících kotlů, zaslání informací o možnostech dotací, informací o správném provozování, včetně vhodnosti paliva
apod.
Za účelem osvěty obyvatel vaší obce bychom vám také chtěli nabídnout prezentaci ohledně nutnosti výměny starých nevyhovujících kotlů. Tato by se mohla uskutečnit při veřejné besedě s občany, které se snad už
budou moci realizovat.
Povinná výměna se netýká zdrojů, které jsou navrženy pro přímé vytápění místa instalace. Tím jsou míněny všechny typy lokálních topidel – krby, kamna, sporáky, vařiče, krbová kamna – a to i v případě, že mají
teplovodní vložku a jsou napojeny na ústřední topení. Pokud fyzická osoba nebo právnická či fyzická
podnikající osoba bude provozovat nevyhovující zdroj i po 1. září 2022, vystavuje se možnosti uložení pokuty až do výše 50 tisíc Kč (§ 23 odst. 1) písm. a) a § 25 odst. 7) písm. d)).

S případnými dotazy se můžete obrátit na Bc. Alenu Koryčanovou, vedoucí oddělení ochrany ovzduší a
odpadového hospodářství Odboru životního prostředí a zemědělství, e-mail: alenakorycanova@zlin.eu, tel.:
577 630 953.
S pozdravem

Ing. Vladimíra Pavlovová, MBA
vedoucí Odboru životního prostředí
a zemědělství Magistrátu města Zlína
Rozdělovník:
Obec Bohuslavice
Obec Březnice
Obec Březůvky
Obec Dobrkovice
Obec Doubravy
Obec Držková
Obec Fryšták
Obec Hostišová
Obec Hřivínův Újezd
Obec Hvozdná
Obec Karlovice
Obec Kaňovice
Obec Kašava
Obec Kelníky
Obec Lhota
Obec Lípa
Obec Lukov
Obec Lukoveček
Obec Machová
Obec Mysločovice
Obec Ostrata
Obec Provodov
Obec Racková
Obec Sazovice
Obec Tečovice
Obec Velký Ořechov
Obec Vlčková
Obec Šarovy
Obec Želechovice nad Dřevnicí

