Městský úřad Staňkov
Odbor životního prostředí
náměstí T.G.Masaryka 35
345 61 Staňkov

OZNÁMENÍ
ve smyslu § 19 odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ,

o provozování malého zdroje znečišťování ovzduší
pro stanovení poplatku za znečišťování ovzduší
(podle skutečnosti předchozího roku)
Všeobecné údaje
Provozovatel zdroje
1. (název nebo jméno ,
IČO,adresa)

2. Název a adresa zdroje

Stacionární malé spalovací zdroje
3. Počet a typ kotlů

Instalovaný tepelný výkon

4. (kW)

Množství paliva

5. spotřebovaného (t/rok)
Spalované palivo

6. (druh paliva, výrobce)

Poznámka

7. (jiné doplňující údaje)

Stacionární malé zdroje emisí těkavých organických látek (VOC)
8.

9.

Označení činnosti dle příl.č.1
vyhlášky MŽP č.355/2002 Sb.
(viz vysvětlivky k oznam.
listu uživatele VOC)
Celková roční spotřeba
těkavých organických látek
(t/rok)

a) mutagení,karcinogenní b) halogenované
nebo toxické pro
reprodukci

c) ostatní

Poznámka

10. (jiné doplňující údaje)

Stacionární malé zdroje emisí tuhých znečišťujících látek (TZL)
11.

Popis zařízení, plochy nebo
činnosti z níž (při níž) jsou do
ovzduší uvolňovány emise
TZL
Velikost plochy nebo jiné

12. měrné veličiny

Poznámka

13. (jiné doplňující údaje)

Prohlašuji , že veškeré údaje a vysvětlivky k nim jsem uvedl podle nejlepšího vědomí a
svědomí a jsem si vědom následků při uvedení nesprávných údajů .
Zpracoval …............................................................... dne ….............................

….............................................................
podpis a razítko provozovatele zdroje

UPOZORNĚNÍ-VYSVĚTLIVKY
Oznámení o provozování malého zdroje znečištování ovzduší podává jeho provozovatel bez vyzvání ,
každoročně do 15. února příslušnému orgánu ochrany ovzduší obecního (městského) úřadu, v jehož obvodu
se zdroj znečišťování nachází - §19 odstavec 16 zákona č86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).
Nedodrží-li provozovatel lhůtu pro podání „oznámení“, uloží příslušný orgán ochrany ovzduší provozovateli
pokutu podle § 40 odst.5 citovaného zákona ve výši od 500,- do 20.000,-Kč. Totéž se týká oznámení změny
provozu zdroje, případně změny provozovatele – tuto skutečnost je nutno oznámit v termínu do 30-ti dnů od
uvedené změny.
Spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW včetně, není předmětem poplatku za znečišťování
ovzduší a nevztahuje se na něj oznamovací povinnost. Oznamovací povinnost se dále nevztahuje na malé
spalovací zdroje používající jako paliva koks, dřevo , biomasu, plynná paliva dostupná ve veřejných
rozvodných a distribučních sítích, nebo topný olej s obsahem síry do 0,1%.
V „oznámení“ provozovatel vyplní vždy část A) a dále pak části B) - D) relevantní skladbě a provozu malého
zdroje znečišťování ovzduší.

Sazby poplatků za malé zdroje znečišťování
Malé spalovací zdroje
(příloha č.1 k zákonu č.86/2002 Sb., o ovzduší ve znění pozdějších předpisů-stať B část II.)

Rozmezí sazeb (Kč/rok)
Palivo/jmenovitý tepelný výkon

nad 50 do 100 kW včetně

nad 100 do 200 kW

koks,dřevo,biomasa,plynná paliva dostupná
ve veřejných rozvodných a distribučních
sítích,nebo topný olej s obsahem síry do
0,1%

sazba nestanovena
(bez oznam. povinnosti)

sazba nestanovena
(bez oznam. povinnosti)

topné oleje s obsahem síry od 0,1 do 0,2 %

1000-1500

1500-2000

topné oleje s obsahem síry do 1%

1500-2500

2500-3000

jiná kapalná paliva a látky, pokud tento
zákon jejich spalování nezakazuje

6000-8000

8000-12000

černé uhlí

1500-2000

2000-3000

hnědé uhlí tříděné,palivo z hnědého uhlí

2500-4000

4000-5000

hnědé uhlí energetické,lignit

4000-6000

6000-10000

uhelné kaly , proplástky

10000-20000

20000-40000

Malé ostatní zdroje
(příloha č.1 k zákonu č. 86/2002 Sb.,o ovzduší ve znění pozdějších předpisů – stať B část III.)

Typ zdroje znečišťování

Rozmezí sazeb (Kč/rok)

Zdroje emisí těkavých organických látek

500-2000

Zdroje emisí tuhých znečišťujících látek

500-5000

