
OCHRANA OVZDUŠÍ 

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska § 11, odst.3, zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

k územnímu řízení 
ke stavebnímu řízení 
ke kolaudačnímu řízení 

z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu 

/jméno, příjmení, dat. narození nebo název společnosti IČ/ 
Žadatel: 

Adresa: 

Telefon, e-mail: 

Název akce: 

Katastrální území: 

č. poz. nebo č.p.:

Vlastník pozemku, pokud se liší od žadatele: 
Adresa: 

Stručný popis vč. kvalifikovaného zařazení stacionárního zdroje neuvedeného v příl. č. 2, 

zákona o ochraně ovzduší: 

A: ZDROJ SPALUJÍCÍ PALIVA 
(např. kotle, kamna, zářiče - sahary, pece, sušičky, apod. s tepelným příkonem méně než 300 kW) 

Identifikace zdroje: 
Jmenovitý příkon: 

výrobce: 
palivo: 

(Pokud výrobce příkon neuvádí, je třeba provést výpočet z výkonu a účinnosti zdroje) 

Palivo: 
zemní plyn dřevo, biomasatuhá paliva 

jiný popište:

Odvod spalin: 
komín

Výška komínu 

zaústění na plášť budovy 

v m 

topný olej PB 

jiný popište:

Městský úřad Český Brod 
Odbor životního prostředí a zemědělství
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 



Výrobce: 

B: TECHNOLOGIE 
(viz. vysvětlivky pod čarou) 

Název technologie*/: 

Technické údaje: 

Typ: 

Projektovaná kapacita: Provozní 
hodiny za rok: 

Projektovaná spotřeba organických rozpouštědel (t/rok): 
(vztahuje se např. na odmašťování, nanášení nátěrových hmot, používání dalších rozpouštědel). 

Výroba, druh a množství používaných surovin (t, t/den, m3 , m3/den, kW, kVA), způsob 
omezování emisí, apod.: 

Datum: Podpis: 

Adresa pro doručování, pokud se liší od adresy žadatele: 

Příloha k žádosti: 
K územnímu a stavebnímu řízení: Technická zpráva, kde je popsán způsob vytápění (stačí 
kopie), technický list -výrobku (kde je uveden jm. příkon nebo alespoň výkon a účinnost zdroje Ke 
kolaudačnímu řízeni: technický list - výrobku, Certifikát výrobku, Revizní zpráva - vytápění, komín 

*/ technologické zdroje bod B žádosti, jedná se zejména o: 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, apod. Dále pak povrchové úpravy kovů, plastů a jiných 
nekovových předmětů- tryskání, svařování (EP < 1000 kVA), obrábění a broušení (EP < 100 kW), 
apod. - kovovýroba, svářečské a zámečnické dílny, aj., potravinářský a dřevozpracující průmysl -
zpracování dřeva (spotřeba materiálu méně než 150 m3 - pily, truhlárny, nakládání s odpady a 
odpadními vodami - ČOV, ČSPHM - nafty a LPG, a ostatní zdroje. Uvedeny jsou nejčastější 
činnosti a zdroje, kompletní výčet činností příloha č. 2 k zákonu. 201/2012 Sb. 

vyhovující odpověď označte    V případě nedostatku místa přiložte další list 
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