Obecní úřad Bystřice, odbor výstavby a životního prostředí
životní prostředí

O Z N Á M E N Í – malý zdroj znečišťování ovzduší
podle § 19 odst. 16, se zřetelem k § 50 odst. 1 písm.c, § 19 odst. 2 a 6 zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění
pozdějších předpisů a § 31 vyhlášky č. 356/2002 Sb.

na rok ……………
(dle skutečnosti předcházejícího roku)

I. Údaje o provozovateli
1

IČO, RČ 1) :

Název provozovatele (obchodní jméno nebo jméno a příjmení):

Sídlo provozovatele - Obec/část obce:
Ulice:
3 Tel.:
Fax:
2)
4 Statutární zástupce :
2

č.p.:
E-mail:

PSČ:

II. Údaje o provozovně
1 Název provozovny:
Sídlo provozovny - Obec/část obce:
2
Ulice:
Jméno a kontakty na zpracovatele:
3
Tel.:
Fax:

č.p.:

PSČ:

E-mail:

III. Údaje o malém spalovacím stacionárním zdroji (tepelný výkon nižší než 0,2 MW)
1

Poř.číslo kotle nebo skupiny kotlů:

2

Typ kotle (topeniště), příp. hořáku:

3

Jmenovitý výkon kotle (kW) :

4

Počet stejných kotlů :

5
6

Druh spalovaného paliva :
Spotřeba paliva (t/rok, m3/rok) :

7

Typ roštu :

Příloha:

1.

2.

3.

Protokol o autorizovaném měření malých stacionárních zdrojů (§ 12 odst. 1 písm. f
zákona o ochraně ovzduší)3)

-2-

IV. Ostatní zdroje (Lakovny, polygrafie, příp. jiné technolog.zdroje, které jsou malými zdroji
dle Nařízení vlády č. 353/2002 Sb. a Vyhlášky MŽP ČR č. 355/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů)
1
2
3

Spotřeba těkavých organických látek
např. rozpouštědel (kg/den) :
Doba provozování zdroje (den/měsíc) :

4

Typ hořáku pro sušení :
Jmenovitý výkon (kW) :

5

Spotřeba zemního plynu (m3/rok):

Příloha: Oznamovací list uživatele organických rozpouštědel (podle § 2 písm. i¨
vyhlášky č. 355/2002 Sb.) těkavých organických látek a produktů s jejich obsahem
(viz příloha č. 6 k vyhlášce č. 355/2002 Sb.)4)

V. Zemědělský zdroj znečišťování
Zařízení pro chov hospodářských zvířat, který je malým zdrojem dle Nařízení vlády
č. 353/2002 Sb.:
• zařízení pro chov drůbeže s projektovanou kapacitou ustájení do 999 kusů
• zařízení pro chov prasat na porážku (nad 30 kg) s projektovanou kapacitou ustájení do 499
kusů nebo do 149 kusů prasnic
• zařízení pro stájový chov skotu s projektovanou roční kapacitou do 179 kusů
Počet kusů za rok
1

Zařízení pro chov drůbeže

2

Zařízení pro chov prasat / prasnic 5)

3

Zařízení pro stájový chov skotu

Bereme na vědomí, že úmyslné uvedení nesprávných údajů může mít za následek postih ve smyslu
příslušných právních norem.
V ………………………………………… dne ……………..…………………
Odpovědný zástupce provozovatele:
Jméno:
Podpis:
Razítko:

Výše poplatku (vyplní správní orgán).
Sazba dle zákona č. 86/2002 Sb., příloha 1, část B, tab. II a III.

Částka k platbě : ………………… Kč.

Upozornění pro provozovatele:
- k oznámení je nutno doložit doklad o právní subjektivitě provozovatele (výpis z obchodního
rejstříku nebo z živnostenského listu, zřizovací listinu, apod.)
Vysvětlivky:
1) Identifikační číslo (IČO) je uvedeno v Obchodním rejstříku a vyplňují jej vyplňují právnické
nebo fyzické osoby, jimž bylo přiděleno. Fyzické osoby nemající IČO vyplní rodné číslo (RČ).
2) Vyplní se jméno, příjmení, funkce.
3) Povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování dle § 12 písm. f),
zákona č. 86/2002 Sb. je zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování,
měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů, a to
nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady do 2 měsíců od jejich zjištění, pokud se
s obecním úřadem nedohodnou jinak. Tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá
paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva
od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW, za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.
4) Podle§ 3 odst. 9a§ 12 odst.1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb. podávají provozovatelé malých
zdrojů užívající organická rozpouštědla a další produkty s obsahem těkavých organických látek
uvedených v § 3 písm. c) vyhlášky č. 355/2002 Sb. s celkovou roční projektovanou spotřebou těchto
organických látek vyšší než 400 kg a s celkovou jednorázovou roční spotřebou těchto organických
látek vyšší než 600 kg.
5) Nehodící se škrtněte

Příloha 6
Oznamovací list uživatele organických rozpouštědel
(podle § 2 písm. i) vyhlášky č. 355/2002 Sb.)
těkavých organických látek a produktů s jejich obsahem
Podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb. podávají toto oznámení všichni provozovatelé zvláště velkých, velkých a
středních zdrojů a dále provozovatelé malých zdrojů užívající organická rozpouštědla a další produkty s obsahem těkavých
organických látek uvedených v § 3 písm. c) vyhl. č. 355/2002 Sb. s celkovou roční projektovanou spotřebou těchto
organických látek vyšší než 400 kg a s celkovou jednorázovou roční spotřebou těchto organických látek vyšší než 600 kg.
Toto oznámení dále podávají všichni provozovatelé zdrojů užívající organická halogenovaná rozpouštědla uvedená v § 3
písm. b) a další produkty s obsahem halogenovaných organických sloučenin s celkovou roční projektovanou spotřebou těchto
organických látek vyšší než 100 kg/rok a všichni provozovatelé zdrojů užívající organická rozpouštědla uvedená v § 3 písm.
a) a další produkty s obsahem těchto organických sloučenin s celkovou roční projektovanou spotřebou těchto organických
látek vyšší než 10 kg/rok. Provozovatelé všech uvedených zdrojů každoročně předávají vyplněný tiskopis podle této přílohy
vždy řádně doložený vyplněným bilančním listem podle přílohy č. 4 za uplynulý rok příslušnému orgánu ochrany ovzduší do
15. února.

Název a adresa příslušného orgánu obce

1

Název a sídlo provozovatele zdroje

2

IČ pokud je přiděleno

3

Jméno odpovědného pracovníka

4

Telefonní číslo, fax

5

Označení činnosti dle přílohy č 1

6

9

Celková roční spotřeba těkavých organických
látek (rozpouštědel) uvedených v § 3 písm. a)
včetně nehalogenových látek obsažených
v dalších produktech
Celková roční spotřeba halogenových
těkavých organických látek (rozpouštědel)
uvedených v § 3 písm. b) včetně
halogenových látek obsažených v dalších
produktech
Celková roční či jednorázová spotřeba
těkavých organických látek (rozpouštědel)
uvedených v § 3 písm. c) včetně těchto látek
obsažených v dalších produktech
Předepsané emisní limity jsou :

10

Datum a podpis odpovědného pracovníka

7

8

t/rok

t/rok

t/rok

plněny
neplněny

