
OCHRANA OVZDUŠÍ - POŽADAVKY NA INVESTORA 
 
Ve smyslu zákona č.201/12 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon      
o ochraně ovzduší/ a předpisů souvisejících.  
Platná legislativa: http://www.mzp.cz/__C1256E7000424AC6.nsf/Categories?OpenView 
  

PRO VŠECHNY STAVBY A ČINNOSTI: 
Všeobecná technická opatření:  
Investor – dodavatel provede při realizaci akce  při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost 
taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do 
ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, 
eventuelně při jeho skladování, apod.).    

 
Dle typu: 
 

VYTÁPĚNÍ:  
Je třeba provést kvalifikované zařazení zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně 
ovzduší, včetně jeho technických parametrů a parametrů zařízení k omezování emisí.  V případě, že 
se bude jednat  o stacionární zdroje neuvedené v příl. č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (zdroje 
spalující paliva s tepelným příkonem menším jak 300 kW, např. kotle, kamna, zářiče, apod.), je třeba 
požádat dle § 11 odst. 3) zákona o vydání závazného stanoviska MěÚ Český Brod, OŽPZ, ochrana 
ovzduší. Žádost  http:// Žádost o závazné stanovisko § 11, odst 3  
  
V případě, že se bude jednat  o stacionární zdroje uvedené v příl. č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší 
(zdroje spalující paliva s tepelným příkonem vyšším jak 300 kW, např. kotle, kamna, zářiče, apod.), je 
třeba požádat dle § 11 odst. 2) zákona o ochraně ovzduší    o vydání závazného stanoviska Krajský 
úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, OŽPZ, ochrana ovzduší. 
 

TECHNOLOGIE A DALŠÍ ČINNOSTI: 
Mezi technologické zdroje patří zejména(UPOZORŇUJEME, že zde jsou uvedeny nejobvyklejší 
činnosti a zdroje, nikoliv jejich kompletní výčet vyplývající z přílohy č. 2 k zákonu): 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 kovozámečnické dílny, aj., potravinářský a dřevozpracující průmysl - 
zpracování dřeva (spotřeba mat. < 150 m3) - pily, truhlárny, nakládání s odpady a odpadními vodami 
– ČOV, ČSPHM - nafty a LPG, apod. Kompletní výčet vyplývá z přílohy 2 k zákonu o ochraně ovzduší. 
 
V případě technologických zdrojů, které jsou vyjmenované v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší  je 
třeba požádat dle § 11 odst. 2) zákona o vydání závazného stanoviska Krajský úřad Středočeského 
kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, OŽPZ, ochrana ovzduší. 
 
V případě technologických zdrojů, které nejsou vyjmenované v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší 
(mají menší rozsah než je zde uveden),  je třeba požádat dle § 11 odst. 3) zákona o vydání 
závazného stanoviska MěÚ Český Brod, OŽPZ, ochrana ovzduší. Žádost  http:// Žádost o závazné 
stanovisko § 11, odst 3  
 

 

Bez příslušného závazného stanoviska nelze udělit územní souhlas, stavební 
povolení, příp. kolaudační souhlas. 
 
Kontaktní osoba: 
Ilona Tučímová  
MěÚ Český Brod, Odbor životního  prostředí a zemědělství 
tel.: 321 612 182, e-mail: tucimova@cesbrod.cz 
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