Provozování starých kotlů na pevná paliva končí.
Majitelé domů, kteří topí v nevyhovujícím kotli, jej budou muset vyměnit.
Novela zákona o ochraně ovzduší se razantně promítne do běžného života majitelů rodinných
domů. Podívejme se blíže, na co se musí lidé, kteří topí v kotlích na pevná paliva v následujících
letech připravit a co novela ukládá.
Září 2012
Začíná platit nový zákon o ochraně ovzduší, č. 201/2012 Sb.
Leden 2014
Končí prodej kotlů na pevná paliva splňující podmínky 1. a 2. emisní třídy
Prosinec 2016
Všechny kotle musí projít autorizovanou revizí. Tyto revize budou povinné jednou za dva
roky. Odhadovaná cena za jednu revizi bude cca 1500 Kč.
Leden 2017
Lidé se musí připravit na to, že od 1. 1. 2017 budou mít povinnost na základě požadavku
úřadu s rozšířenou působností předložit revizi kotle. Pokud občan revizi nepředloží, může
mu hrozit pokuta až 20 000 Kč.
Leden 2018
Ukončení prodeje (nikoliv provozování) kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy. Budou se smět
prodávat kotle emisní třídy 4 a vyšší.
Září 2022
Začne platit zákaz topit v kotlích 1. a 2. třídy. Topit bude možno pouze v kotlích 3. třídy a
vyšší (účinnost kotle musí být minimálně 73%). Tomu kdo bude nadále topit v
nevyhovujícím kotli, může mu být udělena pokuta až 50 tisíc korun. Stejná pokuta bude
hrozit těm, kteří budou topit nevyhovujícími palivy (odpadky, kaly apod.)

Z výše popsaného je evidentní, že pokud se majitelé starých kotlů budou chtít vyhnout
nepříjemnostem v podobě poměrně vysokých sankcí, budou muset v následujících letech
investovat do výměny svého topného zařízení. Pro mnoho občanů bude tato obměna znamenat
nemalé finanční náklady.
Proto bychom vás rádi opět upozornili na dotační program tzv. “Kotlíková dotace”, v rámci
kterého budete mít poslední možnost, jak ušetřit. A to až 85% nákladů na pořízení nového kotle.
Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci bude v Olomouckém kraji zahájen 22. února 2016 a bude
trvat do 13. května 2016 do 12.00 hod.
Více informací o kotlíkové dotaci můžete najít na webu města Loštice, v prosincovém vydání
Hlasu Loštic a na webových stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz
(https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-i-prijem-zadosti-22-2-13-52016-cl-3395.html)
Zdroje: TZB-info, Web MŽP- Zákon 201/2012 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy

Zpracoval:
Dne:

Michal Trlica, člen komise ŽP Města Loštice
02. 02. 2016

