ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3) zák. č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon“)
*) k umístění stavby

*) k provedení stavby

*) k užívání stavby

(územnímu řízení)

(stavebnímu řízení)

(zahájení provozu)

stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 zákona, *) hodící se zakroužkuj
1. Žadatel, (provozovatel, investor)
Jméno a příjmení /obchodní jméno:
Adresa /sídlo:
Datum nar. /IČ:
Žadatel jedná

*) samostatně

*) je zastoupen

Je-li zastoupen, uvést zástupce žadatele, k žádosti přiložit platnou plnou moc k zastupování
Jméno a příjmení /obchodní jméno:
Adresa /sídlo:
Datum nar. /IČ:
Kontakt na žadatele nebo jeho zástupce
Telefonické spojení:

e-mail:

Poskytnutí těchto údajů je zcela dobrovolné. Tyto osobní údaje budou použity za účelem vyřízení podávané žádosti, budou
zpracovávány a chráněny v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a nebudou poskytnuty třetím
stranám. Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel právně přípustné. Informace o zpracování
osobních údajů městem Kolín jsou uvedeny na adrese http://www.mukolin.cz/cz/x/078617-x.html

2.

Název akce, stavby (jejíž součástí je stacionární zdroj)

Umístění: (přesná adresa včetně PSČ)

Pozemek parcelní číslo dle KN:

Katastrální území:

(v příloze žádosti situační výkres nebo mapa z KN s umístěním stacionárního zdroje)

Místně příslušný stavební úřad:
3.

Specifikace zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příl. č. 2 k zákonu **)viz poznámky

3.1. Zdroje spalující paliva (s tepelným příkonem menším jak 300 kW). Např. kotle, krby, kamna,
„zářiče, sahary“, sušky, pece, ap. (ne elektrokotle, tepelná čerpadla)
3.1.1.

Zdroj - např. kotel, krbová vložka - kamna, zářič, sahara, ap.:

Výrobce:

Typové označení:

Jmenovitý tepelný příkon:

Účinnost spalování:

Palivo:

Zdroj je napojen na teplovodní systém vytápění *) ano - ne

Emisní třída (u kotlů):

Odvod spalin (jak, kam, příp. výška komínu, ap.):
3.1.2.

Zdroj (další, doplňkový, alternativní k 3.1.1):

Výrobce:

Typové označení:

Jmenovitý tepelný příkon:

Účinnost spalování:

Palivo:

Zdroj je napojen na teplovodní systém vytápění *) ano - ne

Emisní třída (u kotlů):

Odvod spalin (jak, kam, příp. výška komínu, ap.):
(k žádosti přiložit technický list zdroje s jeho parametry, příp. část dokumentace týkající se vytápění, ap.)

K zajištění vytápění je využito i jiné zařízení nespalující paliva: *) tepelné čerpadlo, elektrokotel,
el. topné panely, kabely, rohože, jiné, ..?

3.2. Technologický zdroj - aplikace organických rozpouštědel, emise těkavých org. látek,
emise tuhých znečišťujících látek, ap., ČOV˃50 EO, atd.
Uvést technické údaje o zdroji - typ, výrobce, projektovaná kapacita, provozní doba, celková projektovaná
spotřeba organických rozpouštědel [t/rok], výroba, spotřeba, druhy znečišťujících látek a jejich množství, způsob
odsávání odpadních plynů a způsob omezování emisí (filtry, odlučovače), směrování výduchů, druh a množství
používaných surovin, … [ t, t/den, m3, m3/den, kW, ...], ap. Dále pak kvalifikované zařazení zdroje
znečišťování ovzduší ve smyslu zákona a zdůvodnění tohoto zařazení. (v příloze žádosti tech. dokumentace,
popis technologie, kvalifikace zdroje, bezpečnostní listy,ap. s parametry zdroje a surovin, materiálů, ap.)

V

dne

Podpis a razítko žadatele

Přílohy (uveďte)

**) Poznámky k vyplnění:
a) Závazné stanovisko podle § 11 odst. 3) zákona a §11 odst.1) zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, je z hlediska ochrany
ovzduší pro stacionární zdroje neuvedené v příl. č. 2 k zákonu vydáváno k umístění, provedení a užívání stavby zdroje, tj.
k řízením podle jiného právního předpisu (např. stavební zákon, zákon o vodách, ap.), a je vydáváno obecním
úřadem obce s rozšířenou působností na základě žádosti žadatele.
b) U spalovacích zdrojů (bod 3.1. Žádosti) je nutno uvádět jejich příkon (ne výkon). Pokud není uveden příkon od výrobce,
musí být proveden výpočet např. z výkonu a účinnosti zdroje. U kotlů uvádět příslušnou emisní třídu (v případě kotlů na
tuhá paliva použít kotel minimálně s emisní třídou 3, (lépe však vyšší).
c) Mezi technologické zdroje (bod 3.2. Žádosti) patří zejména: polygrafická činnost (tiskárny), odmašťování a čištění
povrchů, aplikace nátěrových hmot, přestříkávání vozidel, adhesivní nátěry, impregnace dřeva, laminování, výroba
nátěrových hmot, adhesivních materiálů a tiskařských barev, výroba obuvi a farmaceutických směsí, zpracování kaučuku,
extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků, rafinace rostlinných olejů, ap. Dále pak povrchové úpravy kovů, plastů a jiných
nekovových předmětů – tryskání, svařování (EP < 1000 kW), broušení (EP < 100 kW), ap. – obrábění, kovovýroba,
svářečské a kovozámečnické dílny, aj., potravinářský průmysl, zpracování dřeva (spotřeba mat. < 150 m3) - pily, truhlárny,
nakládání s odpady a odpadními vodami – ČOV ˃ 50 EO, ČSPHM – nafta, plnící stanice LPG, CNG, a další ostatní zdroje.
Pozor – v předchozím textu jsou uvedeny ty nejobvyklejší činnosti a zdroje, nikoliv jejich kompletní výčet vyplývající z
přílohy č. 2 k zákonu.
d) V případě nedostatku místa přiložte další list.
e) V případě
nejasností
možno
kontaktovat
MěÚ
Kolín,
OŽPZ
–
tel.
321 748 329,
email:
miroslav.chramosta@mukolin.cz

