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Krajský úřad
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ENESA a.s.
U Voborníků 852/10
190 00 Praha 9

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) a věcně příslušný orgán
ochrany ovzduší podle § 27 odst. 1 písm. e) a § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší (dále jen zákon) rozhodl tak, že podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona

mění rozhodnutí
č. j. KrÚ 6921/2014/OŽPZ/Ry ze dne 28. 1. 2014,
vedené ve spise se spisovou značkou SpKrÚ 62442/2013/OŽPZ
tak, že:
text ve výroku rozhodnutí
na první straně rozhodnutí, znějící:
…„
provozu pro zdroje znečišťování ovzduší na spalování zemního plynu o celkovém instalovaném
součtovém tepelném příkonu 2536 kW, vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu, v kódu 1. 1.
„Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně“,
provozovatel: EVČ s.r.o.,
Arnošta z Pardubic 676,
530 02 Pardubice
IČ: 13582275,
vlastník:
Městský úřad Litomyšl,
Bratří Šťastných 1000,
570 20 Litomyšl,
název zdroje: „Centrální teplovodní kotelna kpt. Jaroše, Litomyšl“,
adresa zdroje: ul. kpt. Jaroše,
570 01 Litomyšl.
Předmětem povolení je sestava teplovodních plynových kotlů, tvořená:
 kotlem typu Slatina VVP 1000 I, výrobce Sigma Slatina Brno
se jmenovitým tepelným příkonem 1289 kW (výkonem 1160 kW) a
 kondenzačním kotlem typu HOVAL Max-3/1000 výrobce Hovalwerke Vaduz
se jmenovitým tepelným příkonem 1247 kW (výkonem 1150 kW),
instalovaných v plynové kotelně o celkovém tepelném příkonu 2536 kW.
“…
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nahrazuje textem:
…„
provozu pro zdroje znečišťování ovzduší na spalování zemního plynu o celkovém instalovaném
součtovém tepelném příkonu 2536 kW, vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu, v kódu 1. 1.
Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW
včetně
provozovatel: ENESA a.s.,
U Voborníků 852/10,
190 00 Praha 9,
IČ: 273 82 052
vlastník:

Městský úřad Litomyšl,
Bratří Šťastných 1000,
570 20 Litomyšl,

provozovna:

„Centrální teplovodní kotelna kpt. Jaroše, Litomyšl“,

s umístěním na adrese:
ul. kpt. Jaroše 1129,
570 01 Litomyšl.
Předmětem povolení je sestava teplovodních plynových kotlů, tvořená:
 kotlem typu Slatina VVP 1000 I, výrobce Sigma Slatina Brno
se jmenovitým tepelným příkonem 1289 kW (výkonem 1160 kW) a
 kondenzačním kotlem typu HOVAL Max-3/1000 výrobce Hovalwerk AG, Vaduz
se jmenovitým tepelným příkonem 1247 kW (výkonem 1150 kW),
instalovaných v plynové kotelně o celkovém tepelném příkonu 2536 kW.
“…
a dále
text v podmínkách,
stanovených pro provoz zdrojů znečišťování ovzduší
na druhé straně ve výroku rozhodnutí, znějící:
…„
-

-

-

provozovatel bude oznamovat změny podmínek provozování zdroje s dopadem na ochranu
ovzduší příslušným orgánům ochrany ovzduší (m. j. zahájení a trvalé ukončení provozu) do
15 dnů od vzniku těchto skutečností,
provozovatel je povinen provozovat zdroj v souladu s technickými podmínkami zařízení
stanovenými výrobcem zařízení a provádět výrobcem předepsané, pravidelné servisní
seřizování, doklady o těchto kontrolách zakládat jako součást provozní evidence, vedené
v souladu s §17 odst. 3 písm. c) zákona,
provozovatel bude při provozu dodržovat specifické emisní limity, které stanoví vyhláška č.
415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, příloha č. 2: Podmínky provozu pro
spalovací stacionární zdroje, část II: Specifické emisní limity pro spalovací stacionární
zdroje o celkovém jmenovitém příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW, bod 1.
Specifické emisní limity pro kotle a teplovzdušné přímotopné stacionární zdroje, tabulka
1.2.: Specifické emisní limity platné do 31. prosince 2017,
provozovatel bude dále zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší jednorázovým měřením
emisí prostřednictvím autorizované osoby podle § 32 odst. 1 zákona v intervalu jedenkrát
za 3 kalendářní roky, a to pro látky, pro něž jsou stanoveny specifické emisní limity
vyhláškou č. 415/2012 Sb.:
 oxidy dusíku (NOx) a
 oxid uhelnatý (CO),

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.

-

pro účely vyhodnocení souhrnné provozní evidence se
 k výpočtu emisí NOx a CO použije příslušný emisní faktor - měrná výrobní emise
podle výsledků protokolu z aktuálního měření emisí,
 k výpočtu emisí oxidů síry (SO2) se použijí příslušné emisní faktory, uvedené pro
odpovídající skupinu zdrojů podle § 12 odst. písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.
ve Věstníku MŽP č. 8/2013.

“…
nahrazuje tímto textem:
…„
provozovatel bude při provozu plynových kotlů
-

-

-

-

-

oznamovat změny podmínek provozování zdrojů s dopadem na ochranu ovzduší příslušným
orgánům ochrany ovzduší (České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu
Hradec Králové a Krajskému úřadu Pardubického kraje), m. j. zahájení a trvalé ukončení
provozu provozovatel oznámí údaje o zahájení a trvalém ukončení provozu, a to do 15 dnů
od vzniku těchto skutečností,
provozovat zdroje v souladu s technickými podmínkami zařízení stanovenými výrobci
zařízení a provádět výrobci předepsaná, pravidelná servisní seřizování, doklady o těchto
kontrolách zakládat jako součást provozní evidence, vedené v souladu s § 17 odst. 3 písm.
c) zákona,
dodržovat specifické emisní limity, které stanoví vyhláška č. 415/2012 Sb., přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o
ochraně ovzduší, příloha č. 2: Podmínky provozu pro spalovací stacionární zdroje, část II:
Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém příkonu
vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW, v platném znění,
zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší autorizovaným měřením jednorázovým
měřením emisí prostřednictvím autorizované osoby podle § 32 odst. 1 zákona v intervalu
jedenkrát za 3 kalendářní roky, a to pro látky, pro něž jsou stanoveny specifické emisní
limity vyhláškou č. 415/2012 Sb., v platném znění - oxidy dusíku (NOx) a oxid uhelnatý (CO),
používat pro účely vyhodnocení souhrnné provozní evidence k výpočtu emisí NOx a CO
příslušný emisní faktor - měrnou výrobní emise podle výsledků protokolu z aktuálního
měření emisí,

“…
Jediným účastníkem tohoto řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je společnost ENESA
a.s. se sídlem U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9.

Odůvodnění
Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 18. 3. 2019 žádost společnosti ENESA a.s. se
sídlem U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9, podanou podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona, která
se týkala změny povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona, vydaného pro spalovací
zdroje provozovatele v provozovně na adrese ul. kpt. Jaroše 1129, 570 01 Litomyšl. Jedná se o
změnu rozhodnutí č. j. KrÚ 6921/2014/OŽPZ/Ry ze dne 28. 1. 2014, vedeného ve spise se
spisovou značkou SpKrÚ 62442/2013/OŽPZ, vydaného podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona povolení provozu spalovacích zdrojů, umístěných v kotelně na adrese ul. kpt. Jaroše 1129, 570 01
Litomyšl.
S účinností od 1. 1. 2019 došlo ke změně názvu společnosti EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic
676, 530 02 Pardubice, IČ 13582275 na společnost s názvem ENESA a.s. se sídlem U Voborníků
852/10, 190 00 Praha 9, IČ 27382052.
Krajský úřad Pardubického kraje aktualizoval v předmětné změně rozhodnutí o povolení
provozu vyjmenovaných zdrojů identifikační údaje provozovatele, související se změnou názvu
společnosti, vyplývající ze sloučení společností ENESA a.s. a EVČ s.r.o. na nástupnickou
společnost ENESA a.s. se sídlem U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9.
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Krajský úřad Pardubického kraje po posouzení předložené žádosti rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto rozhodnutí. Jediným účastníkem tohoto řízení dle ustanovení § 27 správního řádu
je společnost ENESA a.s. se sídlem U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9, IČ 27382052.
Poučení účastníků
Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání,
ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to do 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy VI. se
sídlem Resslova ulice 1229, 500 02 Hradci Králové, podáním učiněným u Krajského úřadu
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává ve dvojím
vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru životní prostředí a zemědělství
otisk úředního razítka
Ing. Jana Hroudová
v zastoupení

Obdrží:

ENESA a.s., U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9
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