Povinné kontroly kotlů – kdo, co, kdy a jak?
Proč se kontroluje:
Z požadavku zákona o č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. V zákoně to je proto, že jsou mezi námi i
takoví ………., co neumí topit a nebo topí i tím, čím topit nemají. A toto může být bič na ně!
Kdo je povinnou osobou:
Každý majitel nebo provozovatel kotle nebo krbové vložky s výměníkem o příkonu nad 10 kW je
povinen zajistit kontrolu odborně způsobilou osobou. Nerozhoduje, zdali se jedné o rekreační objekt
nebo rodinný dům.
Co se kontroluje:
Cílem kontroly je ověřit funkčnost zařízení, správnost obsluhy a také ověření kvality a vhodnosti paliv
pro konkrétní zařízení. Součástí má být i poučení obsluhy o správném postupu při zatápění a vlastním
topení.
Nutnost kontroly spalinových cest (čištění a revize komína) musí být prováděna bez ohledu na tyto
kontroly – dle zákona o požární ochraně.
Kdo provádí kontroly kotlů:
Vždy jen odborně způsobilá osoba – technik, proškolený konkrétním výrobcem daného kotle. Seznam
techniků je nejlépe dostupný na
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=LBK
V naší obci se lze obrátit na místní firmu Čech a Polák – tel. 603 569 593, z okolí například na firmu
FASKO ze Semil – tel. 602 283 412.
Důležité je ověřit autorizaci na daný kotel a požadovat potvrzení o provedené kontrole.

Kdo bude kontrolovat, zdali mám potvrzení:
Odborně proškolený úředník odboru životního prostředí obce s rozšířenou působností. V našem
případě pracovník Městského úřadu v Semilech. Nikoli tedy, jak bylo chybně uvedeno v některých
televizních zprávách, běžné obecní úřady a ani ten košťálovský.

Do kdy je třeba kontrolu provést a jak dlouho je platná:
Kontrolu je nutné provést do konce roku 2016 a její platnost je dva roky.

Jaké jsou pokuty za nesplnění povinnosti:
Za nepředložení dokladu o provedené kontrole hrozí pokuta až 20 tis. Kč lidem a až 50 tis. Kč firmám.

