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Redakce si vyhrazuje krátit a upravovat příspěvky. Děkujeme za po-
chopení. Uzávěrka příštího čísla je 7. února 2006. 
Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. 
Děkujeme za pochopení. 
V rámci rychlejšího a operativnějšího zpracování zpravodaje Naše Boj-
kovsko můžete své příspěvky zasílat e-mailovou poštou na adresu m.spi-
ritova@bojkovice.cz, případně doručit disketu.

MĚŘENÍ EMISÍ U MALÝCH ZDROJŮ 
ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

Chtěl bych odpovědět na otázky, které nejčastěji dostávám od 
provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší. 
Z jakého zákona vyplývá povinnost měření emisí u malých 
zdrojů znečišťování? 
Je to zákon č. 86/2002 Sb. Každý kdo provozuje malý zdroj 
znečišťování ovzduší, má povinnost zajišťovat prostřednictvím 
oprávněné osoby nejméně 1 x za 2 roky měření účinnosti spalo-
vání, měření množství vypouštěných látek a kontrolu spalinových 
cest, § 12 zákon č. 86/2002 Sb. Do 1. 10. 2005 se tato povinnost 
vztahovala jen na zdroje znečišťování, které slouží k podnika-
telské činnosti, ale od tohoto data byla tato povinnost rozšíře-
na na všechny spalovací zdroje s výjimkou zdrojů umístněných 
v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci. 
Z toho vyplývá, že povinnost zajistit autorizovanou osobou mě-
ření účinnosti spalování a kontrolu spalinových cest mají nyní 
všechny úřady, školy, školky, zdravotnická zařízení, zařízení so-
ciální péče, dobrovolné spolky a další zařízení, která provozují 
malý zdroj znečišťování. 
Které zdroje jsou řazeny do kategorie „malých zdrojů“? 
Jsou to spotřebiče o jmenovitém výkonu:
15 kW- 200 kW - tuhá paliva 
11 kW - 200 kW - plynná paliva. 
Kdo je autorizovaná osoba? 
Jsou to držitelé osvědčení, nebo rozhodnutí o autorizaci k čin-
nosti dle § 15 odst. 1 písm.b) zákona č. 86/2002 Sb. Seznam 
oprávněných osob pro Zlínský kraj lze vyhledat např. na interne-
tových stránkách „Sdružení revizních techniků Zlínského kraje“: 
www.kominici.info 
Ještě bych chtěl upozornit na skutečnost, že od 1. 6. 2004 je 
zakázáno spalování vyjetých olejů v malých spalovacích zdrojích. 
Případné další informace Vám poskytnu na telefonu
608 778 813, nebo E-mail: sudek @centrum.cz 

Kominický mistr Sudek František
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Inzeráty

Daruji hodným lidem pejska, krátkosrstý jezevčík, hnědý, 
10 měsíců, hodný, zvyklý doma. Zn. Rodinné důvody
Kontakt : 731 168 654               

Studio Naďa
/Dům s pečovatelskou službou, Tovární 1020, 

Bojkovice – hlavní budova 4. etáž/

zahajuje 1. března 2006 služby
 •  masáže
 •  solárium

Objednávky na tel. 572 617 101, mobil 602 945 146


