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MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE 
Odbor životního prostředí 

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice 

pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice 

 
 

Č.j.: MR-C 13650/18-OZP    V Rosicích 16.10.2018 
 

Z Á V A Z N É    S T A N O V I S K O  
 

Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán podle § 66 zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, podle ust. § 27 odst. 1 

písm. f) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochra-

ně ovzduší“) a podle ust. § 10 a 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád“), 
 

                           v y d á v á   s o u h l a s n é   z á v a z n é   s t a n o v i s k o  
 

podle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší a v souladu s ust. § 140 a § 149 odst. 1 správního řádu 

provozovateli 
 

      název: město Rosice  

                    IČO:        002 82 481 

                        sídlo:  Palackého nám. 13, 665 01 Rosice 
 

z hlediska ochrany ovzduší k umístění, provedení a užívání stavby 2 spalovacích stacionárních 

zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příl. č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší a umístěných ve 

stavbě Koupaliště „Zátoka“ v Rosicích na parc. č. st. 1165/3 a st. 1772 v k.ú. Rosice u Brna. 

Jedná se o 2 kombinované plynové kondenzační kotle o jmenovitém tepelném příkonu každého cca 

26 kWt umístěné ve stavebním objektu zázemí areálu koupaliště na parc. č. st. 1165/3 a ve staveb-

ním objektu restaurace na parc. č. st. 1772 v k.ú. Rosice u Brna. Spalovací stacionární zdroje znečišťo-

vání ovzduší budou sloužit jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu vytápění a pro přípravu teplé vody 

ve 2 stavebních objektech v areálu koupacího biotopu v Rosicích. 

 

O d ů v  o d n ě n í  
 

Dne 12.10.2018 obdržel Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, žádost podnikající fyzické 

osoby Ing. arch. Kristýna Shromáždilová, IČO: 725 03 017, se sídlem Na rychtě 786/3d, 644 00 Brno, 

zastupující na základě plné moci stavebníka a budoucího provozovatele 2 zdrojů znečišťování ovzduší 

město Rosice, o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k územnímu 

řízení pro umístění stavby 2 spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve stavbě Koupaliště 

„Zátoka“ v Rosicích. Jedná se o povolení 2 kombinovaných plynových kondenzačních kotlů neuvede-

ného výrobce a modelu o jmenovitém tepelném výkonu každého kotle 24 kWt. 

Plynové kotle budou umístěné ve stavebních objektech SO 5.1 Zázemí areálu a SO 5.2 Restaurace. Sta-

vení objekt zázemí areálu koupaliště se nachází na parc. č. st. 1165/3 a restaurace na parc. č. st. 1772 

v k.ú. Rosice u Brna. Spaliny z kotlů budou odváděny samostatnými svislými odkouřeními výšky 6,3 m 

nad střechy objektů. Kotle budou sloužit k teplovodnímu vytápění objektů zázemí areálu a restaurace a 

k ohřevu teplé vody. 

Zákon o ochraně ovzduší rozděluje stacionární zdroje na zdroje uvedené v příl. č. 2 k zákonu (tzv. vy-

jmenované zdroje) a nevyjmenované. Vyjmenované stacionární zdroje jsou kotle o celkovém jmenovi-

tém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (kód zdroje 1.1.). V předložené žádosti byly uvede-

ny jmenovité tepelné výkony plynových kotlů 24 kWt. Tepelná účinnost plynových kotlů v kondenzač-

ním režimu se pohybuje mezi 93 – 97 %. Jmenovitému tepelnému výkonu 24 kWt tak odpovídá jmeno-

vitý tepelný příkon každého zdroje cca 26 kWt. 
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Podle ust. § 4 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší se pro účely stanovení celkového jmenovitého tepelného 

příkonu spalovacích stacionárních zdrojů jmenovité tepelné příkony kotlů nesčítají, pokud nedochází 

nebo nemůže docházet ke znečišťování ovzduší společným komínem nebo výduchem. 

Při vydávání závazného stanoviska podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší vychází správní orgán z 

Programu zlepšování kvality ovzduší zóna jihovýchod CZ06Z (dále jen „PZKO“) a z úrovně znečištění 

znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit v příloze č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší. Na 

území města Rosice se nevztahuje intervenční logika PZKO, tato obec není uvedena v matici logického 

rámce PZKO. PZKO neuvádí žádné regulační opatření  ke snížení emisí znečišťujících látek z nových 

spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech nebo v živnostenské činnosti (kód opatření DB1), 

pokud se nenacházejí na území obcí s překročeným imisním limitem. 

Nové zdroje znečišťování ovzduší budou umístěny ve 2 staveních objektech na parc. č. st. 1165/3 a st. 

1772 v k.ú. Rosice u Brna. Tyto parcely se nenacházejí v území, v němž došlo k překročení imisních 

limitů ročních průměrných koncentrací znečišťujících látek podle účinného zákona o ochraně ovzduší 

(posuzují se 5leté klouzavé průměry ročních imisních koncentrací). Pětiletý průměr ročních imisních 

koncentrací za r. 2012-2016 v místě zdrojů je pro oxid dusičitý NO2 17,0 µg.m-3 (imisní limit je 

40 µg.m-3), pro pevné částice PM10 24,4 µg.m-3 (imisní limit je rovněž 40 µg.m-3), pro pevné částice 

PM2.5 19,3 µg.m-3 (imisní limit je 25 µg.m-3) a pro benzo(a)pyren 0,80 ng.m-3 (imisní limit je 1 ng.m-3). 

Nové zdroje budou umístěné v severní části současně zastavěného území města Rosice ve funkční ploše 

určené územním plánem Rosice jako plocha rekreačních a sportovních zařízení (Or). 

Ve městě Rosice, ulici Tyršova, není dostupná soustava zásobování tepelnou energií podle ust. § 16 

odst. 7 zákona o ochraně ovzduší, pro investora není připojení k centrálnímu zdroji tepla technicky 

možné. Navrhované zdroje – 2 kombinované plynové kondenzační kotle o jmenovitých tepelných pří-

konech každého cca 26 kWt  – budou s ohledem na provozní režim (převážně sezónní zdroje tepla), pou-

žité palivo a tepelné příkony vypouštět relativně malé množství znečišťujících látek (hlavně oxidů dusí-

ku). Vzhledem k hodnotám jmenovitých tepelných příkonů zdrojů, tomu odpovídajícímu množství pro-

dukovaných emisí NOx a výše uvedeným imisním koncentracím NO2 lze usuzovat, že umístěním a pro-

vozováním povolovaných zdrojů nedojde k významnému zhoršení stávající imisní zátěže a že příspěvky 

nových zdrojů nezpůsobí překračování stanovených imisních limitů v okolním ovzduší. 

Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany ovzduší shledal, že lze 

s umístěním a povolením předmětných spalovacích stacionárních zdrojů v daném území souhlasit. 

Technické parametry zdrojů a opatření na nich vedoucí k ochraně ovzduší jsou v souladu s právními 

předpisy stanovenými na úseku ochrany ovzduší a rovněž v souladu s PZKO. 

 

P o u č e n í  
 

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. 

 
 

 

 

 

otisk razítka 

 
RNDr. Dalibor Kolčava  

vedoucí odboru životního prostředí         

Rozdělovník:                

1. Ing. arch. Kristýna Shromáždilová, Na rychtě 786/3d, 644 00 Brno (doručením datové zprávy) 

2. Stavební úřad Rosice 
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