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�Jsou lokální topeniště pro ovzduší problém ?

�Současná kompetence (jaké jsou možnosti 
kontroly ?)
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Lokální topeniště v roce 2006
suspendované částice PM10



Lokální topeniště v roce 2006
Benzo(a)pyren



Trend vývoje emisí celkového 
prachu v kraji

Navýšení emisí tuhých 
látek o cca 770 tun

Navýšení emisí tuhých látek 
o cca 300 tun (skutečné emise 2008)



Lokální topeniště

• Kompetence v oblasti lokálních topenišť 
(fyzické osoby - obydlí) 
– Obecní úřad kontroluje :

• dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru 
obtěžování zápachem a neobtěžovat kouřem a zápachem obtěžování zápachem a neobtěžovat kouřem a zápachem 
osoby ve svém okolí a obydlené oblasti

– Nemožnost vstupu na pozemek => využití jen jedné 

metody měření tmavosti kouře (tzv. Ringelmann)

– V zimním období lze provádět jen za denního světla tj., 

cca od 8 do 16 hod.

– Zpochybňována s ohledem na subjektivní hodnocení



Lokální topeniště

• Zákonodárná iniciativa kraje (změna 
zákona o ochraně ovzduší)
– Princip : stejné podmínky pro všechny malé zdroje 
znečišťování ovzduší bez současných výjimekznečišťování ovzduší bez současných výjimek

– Současná výjimka = žádné povinnosti pro lokální 
topeniště (fyzické osoby)

– Cíl : umožnit postihy za spalování odpadů i u fyzických 
osob

– Současný stav : nesouhlasné stanovisko vlády, do 
současné doby nebylo projednáno v PSPČR 



Lokální topeniště

• Zákonodárná iniciativa kraje (změna 
zákona o ochraně ovzduší)
– nepodařilo vyřešit zásadní rozpor ohledně přípustnosti 
zásahu do ústavní zásady nedotknutelnosti obydlí. Dle zásahu do ústavní zásady nedotknutelnosti obydlí. Dle 
názoru Ministerstva spravedlnosti nedosahuje zásah do 
nedotknutelnosti obydlí z důvodu hájení ústavního 
práva na ochranu zdraví a příznivé životní prostředí 
formou kontroly spalování zdrojů takové intenzity, 
která by naplňovala výjimku danou článkem 12 odst. 
36 Listiny. 



Lokální topeniště

• Kampaň zaměřená na osvětu (leden – duben 2011)
– populární formou sdělit fakta
– nastínit řešení
– ovlivnit smýšlení provozovatelů lokálních zdrojů
– ovzduší nezná hranici a je alibistické všechnu vinu svalovat na velké – ovzduší nezná hranici a je alibistické všechnu vinu svalovat na velké 

znečišťovatele
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