KONTROLA KOTLŮ
Kontrola technického stavu a provozu
stacionárního zdroje na pevná paliva
nejen v Němčičkách nebo Borkovanech



KDO: provozovatelé kotlů na pevná paliva o příkonu od 10 kW
do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění



KDY: nejpozději do 31.12.2016, poté 1x za 2 roky



PROVÁDÍ: osoba proškolená výrobcem mající od něj udělené
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě; www.aptt.cz



Odborně způsobilá osoba: vystaví doklad o kontrole…



DOZOR: MěÚ Hustopeče, OŽP, doklad o kontrole provozovatel
předkládá na podkladě výzvy kontrolujícího orgánu



?Jak zjistíme, že FO provozuje kotel splňující parametry?

POKUTA 20.000 KČ (FO)/50.000 KČ (PO)



Od 1.1.2018 – zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy dle ČSN EN 303-5



Od 1.1.2020 – zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy dle ČSN EN 303-5



Směrnice o Ekodesignu



Od 1. září 2022 – lze provozovat kotle emisní třídy nejméně 3 dle ČSN EN 303-5

Tabulka č. 2 Přehled povinností souvisejících s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností (do 500 kW)
Platnost od
1. 1. 2014

Popis nařízení
Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy)

1. 1. 2017

Povinnost na vyžádání předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy)

1. 1. 2018

Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy)

1. 1. 2020

Zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle splňující požadavky EKODESIGN) – pro celou EU

1. 9. 2022

1. 9. 2022 Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)

pozn.: Emisní třídy dle EN 303-5
zjednodušeně je možné říci, že požadavky dle EKODESIGN jsou rozšířené požadavky na 5. emisní třídu



technologie s ručním přikládáním
paliva a přirozeným přívodem
spalovacího vzduchu, tedy
technologie s minimální možností
řízení průběhu spalování



tradičním představitelem této
technologie jsou litinové kotle,
původně konstruované pro
spalován koksu, při kterém lze
u některých konstrukcí dosáhnout
emisí třídy 3. Při spalování kusového
dřeva a černého uhlí dosahují
maximálně emisní třídy 2

PŘÍKLAD KOTLE EMISNÍ TŘÍDY 1. A 2.



Zplyňovací kotle - mají schopnost
vyšší kontroly nad uvolňováním
prchavé hořlaviny a nad jejím
dokonalým vyhořením díky
řízenému přísunu spalovacího
vzduchu ventilátorem



Automatický kotel – kotel se
samočinnou dodávkou paliva a
ventilátorem řízeným přísunem
spalovacího vzduchu

PŘÍKLAD KOTLE EMISNÍ TŘÍDY 3., 4. A 5.

KONTROLA
V DOMÁCNOSTECH
I bez soudního povolení…

KONTROLA V DOMÁCNOSTECH


TÝKÁ SE: FO - provozovatelé kotlů v RD, bytech, chatách – bez omezení
výkonu/příkonu zařízení, nemusí být napojeno na ústřední teplovodní
vytápění, důvodné podezření, písemné upozornění, opakované důvodné
podezření - kontrola



Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce ale rozhodně nebude
stačit anonymní udání nepřejícího souseda. Pokud někdo úřady upozorní na
to, že někdo spaluje to, co nemá, bude to muset být zdokumentované
například videonahrávkou pořízenou mobilním telefonem. „Nebudou žádné
noční přepadovky, nebude to buzerace,“ přesvědčoval senátory ministr
životního prostředí z hnutí ANO
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/senat-kyvl-na-kontrolu-kotlu-v-domacnostech-s-hrozbou-pokuty-50-tisic-1jx/domaci.aspx?c=A161019_164511_domaci_kop



KDY: od 1.1.2017, čeká se na podpis prezidenta



DOZOR: MěÚ Hustopeče, OŽP

KONTROLA V DOMÁCNOSTECH - POKUTY
50.000
50.000

Kč za nevpuštění kontroly

Kč za zjištěné porušení
povinnosti při provozu zdroje – tj.
topení nechváleným palivem,
odpadem

