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Vážení a milí spoluobčané,
toto číslo zpravodaje je zaměřené na velmi aktuální téma „kvalita ovzduší“.

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nebude možno od 1.9.2022 legálně provozovat kotel na
tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, pokud nesplňuje minimálními emisní požadavky v příloze č. 11 k tomuto
zákonu.
Toto lze obecně specifikovat jako kotel s emisní třídou nižší jak 3. Pro provedení tohoto opatření byla
v zákoně stanovena lhůta 10 let od jeho účinnosti, tj. doba 10 let na výměnu nevyhovujícího kotle běžící od
1.9.2012.
Třídu kotle zjistíte z jeho výrobního štítku nebo z odkladu o provedení povinné kontroly kotle, která má být
prostřednictvím odborně způsobilé osoby zajištěna každé tři roky. Provedení této kontroly se prokazuje
dokladem vystaveným odborně způsobilou osobou, při čemž první kontrola kotlů měla být provedena do
konce roku 2016. Databáze odborně způsobilých osob je na stránkách Ministerstva životního prostředí –
https://ipo.mzp.cz. Dále pak obvykle na stránkách každého výrobce kotlů pro jím vyráběné kotle.
Na našich webových stránkách najdete odkaz „KVALITA OVZDUŠÍ – KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021“. Zde najdete
aktuální informace k této problematice, různé odkazy, rady jak správně topit… a dále informace jak žádat o
kotlíkové dotace. Žádosti o kotlíkové dotace by pak měl kraj začít přijímat v 1. čtvrtletí roku 2022.
Veškeré nové a aktuální informace co dostaneme ze Středočeského kraje a MŽP tam budeme hned dávat.
V případě dotazů přijďte na obecní úřad a vše zjistíme.
V příloze tohoto zpravodaje je anonymní „ DOTAZNÍK – mapování zdrojů na pevná paliva na území obce
Volárna“, my jsme povinni Vám ho rozdat a moc prosíme zda byste nám je vyplněné nevrátili do
………………………… do schránky na obecním úřadě. Je to jen informativní pro odbor životního prostředí, jaké
topení se nachází na území obce.

Příloha zpravodaje : informace ke kotlíkovým dotacím
dotaznik
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