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OKRM/12/2016/Z/5

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 1. jednání komise rady města pro životní prostředí konaného dne 

20. 1. 2016

Přítomni: Mgr. Pavel Kadlus, RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., RNDr. Michal Kohn, CSc., Jan 
Mach, Ing. Libor Matoušek, Mgr. Jan Ptáčník, RNDr. Karel Roháček, CSc., 
Adam Truszyk, Luděk Volf, Marie Žvaková

Omluveni: Ing. Michal Boháč, DiS.

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Martina Růžičková, Jana Šturmová, Zdeňka Vonešová, Jan Flaška

Schválený program:

1. Exkurze Teplárna České Budějovice, a.s. - seznámení se s provozem.
 
Členové komise se sešli na výjezdovém zasedání, které obsahovalo komentovanou 
prohlídku provozu Teplárny České Budějovice, a.s. se zvláštním zaměřením na „Nové 
odsiřovací a denitrifikační zařízení v Teplárně“.
Komise se podrobně seznámila s provozem nové odsiřovací jednotky, která zahrnuje 
zařízení na odsíření spalin kotlů K11 a K12 založené na technologii mokré vápencové 
vypírky a dále se zařízením na snížení emisí oxidů dusíku u kotle K11.
Členům byla vysvětlena používaná technologie primárních a sekundárních opatření na 
kotlích vedoucí k odsíření spalin a snižování emisí oxidů dusíku. Uvedením do provozu 
bude dosaženo výrazného snížení emisí oxidů síry a dusíku, což významně přispěje ke 
zlepšování životního prostředí v regionu .
Na snížení množství polétavého prachu se podílejí výkonné odlučovače.
 Jednotka nového odsiřování a denitrifikačního zařízení v Teplárně je zatím ve zkušebním 
provozu. 
Už nyní se ukazuje, že zprovozněním odsiřovací jednotky se limity uvolňovaných emisí 
dostaly hluboko pod normou povolené hodnoty i pod hodnoty norem, které se očekávají 
v dohledné budoucnosti. 
Členům komise byla zodpovězena řada dotazů týkajících se limitů škodlivin vypouštěných 
do ovzduší, dotazy k hlučnosti provozu i k dalším problémům spojeným s provozem 
Teplárny. 
Kromě odsiřovací jednotky byla členům komise umožněna i komentovaná prohlídka 
vlastního provozu Teplárny.
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Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

1. jednání komise rady města pro životní prostředí bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:

V Českých Budějovicích dne 20. 1. 2016

Zapsal(a): RNDr. Michal Kohn, CSc., předseda komise

Ověřil(a): RNDr. Michal Kohn, CSc.

RNDr. Michal Kohn, CSc.
předseda komise


