Datum poslední revize: 14.3.2017

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ
ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE
Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot
Příklad pro ohlášení za zařízení, provozované v průběhu kalendářního roku na
několika místech

Tento text může být během ohlašovacího období průběžně doplňován a aktualizován. Případné připomínky
k jeho obsahu můžete zasílat na adresu klupak@chmi.cz.
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Poznámka: Nejedná se o konkrétního provozovatele a provozovnu, ale pouze o ilustrační příklad.
Registrace provozoven pro ohlašování souhrnné provozní evidence podle § 17, odst. (3), písm c)
zákona č. 201/2012 Sb., popř. podání poplatkového přiznání podle § 15, odst. (8) zákona č. 201/2012
Sb.
Při podávání hlášení za mobilní recyklační linky (přemístitelné stacionární zdroje) se doporučuje postupovat
podle následujícího schématu.
V kaţdém kraji, v němţ má provozovatel tohoto zdroje vydáno povolení k provozu, je nezbytné provést
registraci „zástupné“ provozovny, za kterou budou roční údaje souhrnné provozní evidence ohlášeny.
Jako adresu provozovny „zástupné“ pro ohlášení souhrnné provozní evidence pro pracovní místa, na něţ se
povinnost podání poplatkového přiznání nevztahuje, je moţné pouţít adresu sídla provozovatele, pokud je
v příslušném území kraje, v němţ byl zdroj provozován. Není-li taková adresa, doporučuje se uvést adresu
příslušného povolovacího orgánu ochrany ovzduší (krajský úřad). Seznam adres (v souboru MS Excel) a
GPS souřadnic krajských úřadů si můţete stáhnout po kliknutí na internetové adrese:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/2014/seznam_adres_ku_pro_mobil_zdroj.xls
Velmi důleţité je správné uvedení „Zařazení stacionárního zdroje podle zákona“ a „Názvu stacionárního
zdroje“ v poloţkách 2 a 4 na listu 3, tj. „Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních
hmot o projektovaném výkonu vyšším neţ 25 m3/den – přemísťující se zařízení“ (viz příklad vyplnění listu
3). A dále doplňujícího názvu v poloţce 4a ze kterého bude patrné, ţe se jedná o mobilní zařízení např.
„Mobilní recyklační linka stavebních hmot LT 105“. Při následném vyuţívání informací o znečišťování
ovzduší, např. pro rozptylové studie, bude tato kategorie vyjmuta z matematického modelu, aby
nezkreslovala jeho výsledky. Mnoţství emisí lze vypočítat podle emisních faktorů publikovaných ve
Věstníku 8/2013 MŢP.
Tabulka z Věstníku 8/2013 str. 78 „Emisní faktory pro recyklační linky stavebních hmot“
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Zdroj č. 101

Výduch č. 101

Popis zdrojů znečišťování ovzduší a blokové schéma
Příklad je demonstrován na firmě se sídlem v Brně, která má vydaná dvě povolení k provozu pro
Středočeský a Zlínský kraj. V kaţdém z krajů má v ISPOP registrovanou samostatnou provozovnu s adresou
příslušného KÚ. Náhledy podaného hlášení (v závěru tohoto dokumentu) náleţí k recyklační lince
provozované na území Středočeského kraje. Adresa provozovny je tedy shodná s adresou KÚ Středočeského
kraje. Při podání hlášení pro linku provozovanou na území Zlínského kraje bude postup analogický.
Zdrojem znečišťování ovzduší je mobilní recyklační linka stavebních sutí. Z tohoto zdroje č. 101 se při jeho
činnosti uvolňují do okolního prostředí emise TZL fiktivním výduchem č. 101. Fiktivní výduch je uţit pro
vyplnění hlášení, pokud dochází k vypouštění emisí TZL úletem prachu a ne vypouštěním konkrétním
výduchem. K parametrům fiktivního komínu/výduchu stačí uvést přibliţnou průměrnou výšku místa úletu
prachu a teplotu např. 10oC.
Jako přílohu k hlášení (soubor přiloţený k listu 1) je vhodné uvést lokalizaci všech pracovních míst zdroje
v průběhu kalendářního roku na území příslušného kraje s uvedením období provozu, počtem provozních
hodin, mnoţstvím zpracovaného materiálu a pokud je tak stanoveno v povolení k provozu rovněţ
vypočtenou emisí TZL.
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Adresa
provozovny
je adresa KÚ
Středočeskéh
o kraje, který
vydal
povolení
k provozu
(provozovatel
má sídlo v
Brně).

Jako přílohu k
hlášení je vhodné
uvést lokalizaci
všech pracovních
míst zdroje v
průběhu
kalendářního roku
na území
příslušného kraje
s uvedením
období provozu,
počtem
provozních hodin,
mnoţstvím
zpracovaného
materiálu a
vypočtenou emisí
TZL.
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Pokud se
jedná o
přemístitelnou
technologii je
velmi důleţité
uvést
v doplňujícím
názvu slovo
„mobilní“,
jak je v
náhledu
uvedeno
nebo např.
„převozný
(mobilní)
drtící stroj
POWERCRU
SHER PC
1055J, v.č.
12345“

Zde můţe být uveden název
výrobku, jednotka a
mnoţství.
Na listě 3 jsou vykázány
vypočtené celkové emise
TZL dle tabulky emisních
faktorů ve Věstníku MŢP
8/2013.
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Jedná se o
fiktivní výduch,
tato moţnost je
potvrzena
označením
zatrhávacího
tlačítka.
U takto
označených
komínů/výduchů
není povinné
vyplnění poloţek
4 a 7.

Mnoţství emisí
TZL je jiţ uvedeno
na listu 3, proto se
zde nevyplňují.

