Vážený pane starosto,
jedná se o kontrolu technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva od
10 do 300 kw jmenovitého příkonu
připojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění (dle § 17 odst. 1 písmena h) zákona č.
201/2012 o ochraně ovzduší).
Seznamů je několik - primárně nejdříve občany odkazujte na webové stránky výrobců kotlů, tam jsou
nejaktuálnější seznamy proškolených
osob, další seznamy, informativní, které se postupně doplňují (a u APTT se myslím za to i platí...) jsou
na webu http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php,
případně na webu http://www.topenaridotace.cz/.
Mohou se vyskytovat případy pochybných osob nabízejících "revizi" kotlů pro celou obec, odborně
způsobilé osoby pro zajištění kontroly mají
většinou vydané oprávnění od výrobce, tím se musí při kontrole prokázat. Každý výrobce si školí tyto
techniky sám, tedy je třeba kontaktovat
správnou odborně způsobilou osobu dle typu a výrobce kotle. Pouze u kotlů od zaniklých výrobců
(nebo zahraničních, např. Polsko, kteří nemají v ČR
zastoupení) či kotlů domácí výroby lze provést kontrolu odborně způsobilou osobou proškolenou jiným
výrobcem, ale s oprávněním na stejný typ kotle
(odhořívací, prohořívací, apod.).
Více informacím ke kontrolám technického stavu a provozu naleznete také ve sdělení Ministerstva
životního prostředí, viz odkaz
http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni
U záložních nebo nepoužívaných kotlů není třeba kontrolu zajistit, pokud jsou odpojeny od
spalinových cest nebo od teplovodní soustavy
ústředního vytápění (znemožněn jejich provoz).
Povinnost kontroly se vztahuje nejen na kotle, ale i na další spalovací stacionární zdroje, např. kamna,
krbové vložky a krby, pokud mají teplovodní výměník
připojený na teplovodní soustavu ústředního vytápění a jejich jmenovitý tepelný příkon je 10 kW a
vyšší. Výrobci těchto zdrojů však nemají dostatečný počet
proškolených osob, úředníci obce s rozšířenou působností budou v případě kontrol k tomuto faktu
přihlížet. Případné pokuty hrozí provozovateli jen
v krajních případech, nejdříve budou úředníci navrhovat nápravná opatření, tj. lhůtu pro zajištění
nápravy případného porušování zákona o ochraně ovzduší.
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