
Magistrát města České Budějovice 

odbor ochrany životního prostředí nám. 

Přemysla Otakara II. č. 1/1  
České Budějovice         
370 92      

 

  

Žádost o vydání závazného stanoviska 
dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu 

  

 

ČÍSLO JEDNACÍ PŘEDCHOZÍHO STANOVISKA OOŽP (pokud bylo pro předmětnou akci již vydáno):……………………….………. 

 

NÁZEV AKCE: ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

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

PARCELA ČÍSLO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

TOTO ZÁVAZNÉ STANOVISKO JE VYŽADOVÁNO: 

ok umístění stavby zdroje    ok provedení stavby zdroje    ok umístění a stavbě zdroje  ok užívání  zdroje 

 

  PROVOZOVATEL – INVESTOR (jméno, příjmení, adresa trv. pobytu nebo název-obchodní jméno, IČO, sídlo firmy) 

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

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

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

  Kontakt: tel.: ……………………………….             E-mail: …………………………………………………………………………………………………..  

 

  ŽADATEL je-li odlišný od provozovatele-investora (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo název-obchodní    

jméno, IČO, sídlo firmy)   

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

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

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

Kontakt: tel.: …………………………………. E-mail: …………………………………………………………………………………………………   

                                                  

OTOČIT 



Žádám o vydání závazného stanoviska pro stacionární zdroj(e) znečišťování ovzduší, 

neuvedený(é) v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší: 

A/ Spalovací zdroje:(kotel, krbová/kachlová kamna, krbová vložka, venkovní krb-gril, dieselagregát…)  

Zdroj č. 1  

- název – typ (příp. výrobce) ………………………………………………………………………………………………………….. 

-  celkový jmenovitý tepelný příkon (nebo výkon a účinnost) v kW  ……….………………………………………. 

- druh paliva (předepsané palivo) …………………………………………………………………………………………………… 

- zdroj je napojen do teplovodní soustavy ústředního vytápění objektu:        ANO           NE 

- emisní třída (u teplovodního spalovacího zdroje na pevná paliva) ………………………………………………. 

Zdroj č. 2  

- název – typ (příp. výrobce)…………………………………………………………………………………………………………… 

-  celkový jmenovitý tepelný příkon (nebo výkon a účinnost) v kW  ……….………………………………………. 

- druh paliva (předepsané palivo) …………………………………………………………………………………………………. 

- zdroj je napojen do teplovodní soustavy ústředního vytápění objektu:        ANO            NE 

- emisní třída (u teplovodního spalovacího zdroje na pevná paliva) ……………………………………………… 

B/ Technologické zdroje: (např. broušení kovů, svařování, kovárny,  chov hospodářských zvířat, ČOV, 

kompostárny, výroba a zpracování ostatních polymerů, udírny, zpracování dřeva (truhlárny), použití 

organických rozpouštědel: např. tiskařské činnosti, odmašťování a čištění povrchů, přestříkávání 

vozidel (lakovny), laminování dřeva a plastů, nátěry dřevěných povrchů, výroba tiskařských barev…) 

- název zdroje ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

podlimitní ke kódu č. …………………………………………….  dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší 

- popis technologie ………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

- předpokládaná roční projektovaná kapacita/spotřeba/projektovaný příkon/výkon/výroba ……….. 

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

DATUM……………………………………………                          PODPIS: ………………………………………………… 

 

    PŘÍLOHY:  

 Katastrální mapa  

 Projektová dokumentace (textová i výkresová část)                                                                                     

 Plná moc (při zastupování investora/provozovatele) 


