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Městský ú řad Bohumín 
odbor životního prost ředí a služeb 
Masarykova 158 
735 81 Bohumín 
 
 
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA Z HLEDISKA OCH RANY OVZDUŠÍ 
 

*) □ k umíst ění stavby    □ k provedení stavby    □ k užívání stavby  

Žádám tímto o vydání závazného stanoviska ke stacionárnímu zdroji znečišťování ovzduší 
neuvedeného v příloze č. 2  zákona dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):  
 
Žadatel (investor, provozovatel)         

Jméno, příjmení, titul (název):     ………………………………………………………………….………... 

Datum narození (IČO):  ………………………………………………………………………………... 

Místo trvalého pobytu:  ………………………………………………………………………………... 

Místo podnikání/Sídlo …………………………………………..………..………………………….. 

Kontakt (telefon, e-mail):  …………..………................................................................................... 

Žadatel jedná *)       □ samostatně  □ je zastoupen. 

Zástupce žadatele 

Jméno, příjmení, titul (název):     ………………………………………………………………….………... 

Datum narození (IČO):  ………………………………………………………………………………... 

Místo trvalého pobytu:  …………………………………………………………………………….….. 

Místo podnikání/Sídlo …………………………………………..………..………………………….. 

Kontakt (telefon, e-mail):  ………………..………........................................................................... 

 
Údaje o stavb ě, která zahrnuje stacionární zdroj/zdroje zne čišťování ovzduší 
 
Název stavby dle PD: ………………………………………………………………..……………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Katastrální území: ……………………………………………………………………………………………. 

Ulice, parcelní čísla pozemků:……………………………………………………………………….……… 

Místně příslušný stavební úřad: …………………………………………………………………………….. 
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Údaje o zdrojích vytáp ění (u spalovacího zdroje uveďte počet a o jaký spalovací zdroj se jedná, 
např. kotel, krbová kamna/krbová vložka, výrobní typ, jmenovitý tepelný příkon v kW, palivo určené 
výrobcem zdroje, emisní charakteristiku zdroje, v případě zdroje na spalování pevných paliv 
uveďte, zda tento zdroj bude sloužit jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, 
způsob odvodu spalin do vnějšího ovzduší, výšku a typ komínu atd.)  
 

a) Hlavní zdroj vytápění: ……………………………………………………..………………………….... 

…………………………………………………….………………………………..………………………… 

…………………………………………………………………………………...……...………………….... 

…………………………………………………………………………………..…………………………… 

……………………………………………………………………..………………………………………..… 

………………………………………………………………………………..……………..………………… 

b) Doplňkový zdroj vytápění: …….………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………

………..………..………………………………………………………………………………………………

……….…………………..……………………………………………………………………………….……

………….………………………………..………………………………………………………………..……

………………………….………………………………..…………………………………………….………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

*) Závazné stanovisko  □ převezmu osobn ě / □ zaslat poštou/ □ datovou zprávou.  

 

 

V…………………………dne………………..        ……...................……………… 

         Podpis  

Přílohy: 
*)□ Projektová dokumentace stavby 

*)□ Plná moc/Pověření  

*)□ Zpráva o revizi spalinových cest  

*)□ Potvrzený záruční list s datem uvedení  do provozu nebo případně protokol o uvedení do 
provozu, včetně výrobního čísla 

*)□ Energetický posudek prokazující, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií 
nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem (tepelná čerpadla, solární systémy 
apod.), není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné 

*)□ Ostatní (vyjmenovat) 
 
*)  vyhovující zaškrtněte 
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Vysvětlivky/Upozorn ění  
 
Nutnost vypo řádat se s povinností stanovenou v § 16 odst. 7 záko na: „Právnická a fyzická 
osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb 
využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není 
stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek (dle zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) prokáže, že využití tepla ze soustavy 
zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro 
povinnou osobu ekonomicky přijatelné.“ 
 
U jiných než spalovacích zdroj ů uveďte název a celkové projektované kapacity těchto zdrojů, 
jejich kvalifikaci dle přílohy č. 2 zákona, doložte část projektové dokumentace zabývající se 
popisem technologie z hlediska ochrany ovzduší, uveďte znečišťující látky emitované zdrojem, 
způsob odtahu odpadní vzdušniny, druh zařízení ke snižování emisí znečišťujících látek do 
ovzduší, jejich účinnost, v případě činností, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat ovzduší, 
uveďte opatření k omezení těchto emisí.  
 
K užívání stavby stacionárního zdroje je nutno dolo žit nainstalování konkrétního stacionárního 
zdroje/ů neuvedeného/neuvedených v příloze č. 2  zákona, výrobní číslo, jmenovitý tepelný příkon, 
účinnost, palivo určené výrobcem, emisní charakteristiku, certifikát, prohlášení o shodě, 
revizi spalinové cesty, technické údaje uváděné v dokumentaci zdroje atd.  
 
 
 
Kontaktní osoby 
Balgová Ivana, tel.: 596 092 187, e-mail: balgova.ivana@mubo.cz 


