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Závazné stanovisko
Krajský úřad Pardubického kraje, v přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 zákona
č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný
správní orgán dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. e) a
§ 11 odst. 2 zákona č. 201/20 12 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) v platném znění, vydává
závazné stanovisko dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona k umístění a provedení stavby zdrojů
znečišťování ovzduší, vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona v kódu 1.1. Spalování paliv v kotlích o
celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně.
provozovateli: Contipro a.s.,
Dolní Dobrouč 401,
561 02 Dolní Dobrouč,
IČ 609 17 431,
pro stavbu zdrojů znečišťování ovzduší, realizovanou podle projektu s názvem
„VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM CONTIPRO A.S.“,
s umístěním: v uzavřeném areálu společnosti,
v nové plynové teplovodní kotelně ve III.NP objektu
v novém stavebním objektu třípodlažní budovy
Výzkumného a vývojového centra v k. ú. Dolní Dobrouč,
► dvojice kondenzačních plynových kotlů BUDERUS KB 372-300, výrobce Bosch
Termotechnika s.r.o. Praha, se jmenovitými příkony po 306 kW, v provedení jako dvojkotel
s celkovým instalovaným tepelným příkonem 612 kW.
Krajský úřad Pardubického kraje po prostudování předložených podkladů s umístěním a
provedením stavby vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší souhlasí.

Odůvodnění
Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 22 8. 2019 žádost investora, společnosti
Contipro a.s., Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč, IČ 609 17 431, týkající se vydání
závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona k umístění a k provedení stavby
zdrojů znečišťování ovzduší - pro stavbu dvojice plynových kondenzačních kotlů v kotelně v novém
stavebním objektu třípodlažní budovy Výzkumného a vývojového centra v k. ú. Dolní Dobrouči.
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K žádosti byl předložen projekt, zpracovaný projekční kanceláří BKN spol. s r.o.,
Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto v únoru 2019 pod č. zak. 5573/18.
Instalována bude dvojice kondenzačních plynových kotlů BUDERUS KB 372-300, výrobce
Bosch Termotechnika s.r.o. Praha, se jmenovitými příkony po 306 kW, v provedení jako dvojkotel
s celkovým instalovaným tepelným příkonem 612 kW.
Kotle jsou vybaveny nízkoemisními hořáky, technické parametry instalovaných kotlů deklarují
normované emisní faktory pro emise ve spalinách s hodnotami NOx pod 30 mg/kWh a hodnotami
CO pod 10 mg/kWh, což odpovídá splnění emisní třídy 5. Navržené litinové kotle disponují velkou
tepelnou účinností, což přispívá k zlepšení ekonomiky provozu a následně nepřímo k snížení emisí.
Předmětná tavba plynové kotelny nespadá mezi záměry, uvedené v příloze č. 1 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
v platném znění a záměr rovněž nespadá do účinnosti zákona č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů
v platném znění.
Vypracování odborného posudku a rozptylové studie pro tuto instalaci není dle zákona
vyžadováno. Ze sledovaných imisních ukazatelů znečištění ovzduší v této lokalitě se hodnota
pětiletých klouzavých průměrů roční koncentrace oxidů dusíku, vyjádřená jako NO 2 pro předmětný
čtverec území o velikosti 1 km2, zveřejněná MŽP prostřednictvím ČHMU podle § 11 odst. 6 zákona
(za období 2013-2017) pohybuje v rozmezí 10 – 10,2 μg/m3, což je zhruba 25 % imisního limitu
roční průměrné koncentrace NO2. S ohledem k pozaďovým hodnotám v předmětné lokalitě a
minimálním příspěvkům NO2 uvažovaných spalovacích zdrojů, spalujících zemní plyn, se záměr se
jeví jako únosný a překračování imisních limitů NO2 nehrozí.
Krajský úřad Pardubického kraje upozorňuje provozovatele na povinnost podat před
zprovozněním technologie, zajišťující vytápění nového Výzkumného a vývojového centra v k. ú.
Dolní Dobrouč na Krajský úřad Pardubického kraje žádost podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona k
vydání povolení provozu spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší, vyjmenovaných v příloze č. 2
zákona v kódu 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW
do 5 MW včetně.

Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze
proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

´´
Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
otisk úředního razítka

Obdrží: Contipro a.s., Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč
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