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VùSTNÍK
p r á v n í c h  p fi e d p i s Û  M o r a v s k o s l e z s k é h o  k r a j e

âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005

O B S A H

1. Nafiízení, kter˘m se vydává Krajsk˘ regulaãní fiád Moravskoslezského kraje
2. Nafiízení, kter˘m se zru‰uje pfiírodní rezervace „V KaluÏích“ a pfiírodní památka „Jezdkovick˘ les“
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Rada kraje se dne 2. 11. 2005 usnesla vydat v soula-
du s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona
ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní poz-
dûj‰ích pfiedpisÛ, a na základû ustanovení § 8 odst. 5 zá-
kona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkte-
r˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í), ve znûní
pozdûj‰ích  pfiedpisÛ, toto nafiízení:

âl. 1
Základní ustanovení

Tímto nafiízením se vydává Krajsk˘ regulaãní fiád
Moravskoslezského kraje pro oblasti se zhor‰enou kva-

litou ovzdu‰í vymezené Ministerstvem Ïivotního pro-
stfiedí v souladu s § 7 odst. 1 a 4 zákona ã. 86/2002 Sb.,
o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ
(zákon o ochranû ovzdu‰í), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-
sÛ. Krajsk˘ regulaãní fiád Moravskoslezského kraje je
obsaÏen v pfiíloze k tomuto nafiízení a tvofií jeho nedíl-
nou souãást.

âl. 2
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti dnem vyhlá‰ení ve
Vûstníku právních pfiedpisÛ Moravskoslezského kraje.

1
NA¤ÍZENÍ

Moravskoslezského kraje ã. 1/2005
ze dne 2. 11. 2005,

kter˘m se vydává Krajsk˘ regulaãní fiád Moravskoslezského kraje

Ing. EvÏen To‰enovsk˘ v. r.
hejtman kraje

Pavol Luk‰a v. r.
námûstek hejtmana kraje
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Pfiíloha
k nafiízení Moravskoslezského kraje ã. 1/2005

Krajsk˘ regulaãní fiád Moravskoslezského kraje

1. Podmínky vyhla‰ování a odvolávání signálu upozornûní a signálu regulace

1.1 Pfiedpovûì rozptylov˘ch podmínek pfiípadnû dal‰ích meteorologick˘ch prvkÛ vypracovává dennû právnická
osoba zfiízená Ministerstvem Ïivotního prostfiedí, pfiíspûvková organizace âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav
(dále jen „âHMÚ poboãka Ostrava“). Signály vyhla‰uje Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje, odbor Ïivot-
ního prostfiedí a zemûdûlství (dále jen „krajsk˘ úfiad“), na základû pfiedpovûdi meteorologick˘ch prvkÛ a roz-
ptylov˘ch podmínek pro Moravskoslezsk˘ kraj a mûfiení úrovnû zneãi‰tûní ovzdu‰í na vybran˘ch místech v kra-
ji. Informaãní podporu pro vyhla‰ování signálÛ zaji‰Èuje âHMÚ poboãka Ostrava.

1.2 Signál upozornûní pfii pfiekroãení zvlá‰tních imisních limitÛ pro oxid sifiiãit˘ nebo oxid dusiãit˘ se vyhla‰uje
a pfiedává subjektÛm uveden˘m v ãlánku 4 v pfiípadû, Ïe byl pfiedpovûzen vznik smogové situace nebo byly zji‰-
tûny nepfiíznivé rozptylové podmínky, bylo pfiedpovûzeno jejich dal‰í  trvání a do‰lo

a) k pfiekroãení hodinového prÛmûru koncentrace oxidu sifiiãitého 250 mg.m–3 ve tfiech po sobû následujících ho-
dinách nebo

b) k pfiekroãení hodinového prÛmûru koncentrace oxidu dusiãitého 200 mg.m–3 ve tfiech po sobû následujících
hodinách

v místech reprezentujících kvalitu ovzdu‰í na území o rozloze 100 km2 nebo pro celou oblast se zhor‰enou kvali-
tou ovzdu‰í nebo aglomeraci podle toho, která oblast je men‰í, tedy do‰lo k pfiekroãení zvlá‰tního imisního limitu
v oblasti na 1 stanici, pfiiãemÏ trend hodinov˘ch koncentrací tûch zneãi‰Èujících látek, pro nûÏ byl pfiekroãen zvlá‰t-
ní imisní limit, je za posledních 6 hodin rostoucí alespoÀ na polovinû stanic v pfiíslu‰né oblasti se zhor‰enou kvali-
tou ovzdu‰í. Souãasnû se pfiedpokládá, Ïe tato imisní situace bude trvat nejménû 8 následujících hodin.

1.3 Signál regulace pfii pfiekroãení zvlá‰tních imisních limitÛ pro oxid sifiiãit˘ nebo oxid dusiãit˘ se vyhla‰uje a pfie-
dává subjektÛm uveden˘m v ãlánku 4 v pfiípadû, Ïe byly zji‰tûny nepfiíznivé rozptylové podmínky, bylo pfiedpo-
vûzeno jejich dal‰í trvání a do‰lo

a) k pfiekroãení hodinového prÛmûru koncentrace oxidu sifiiãitého 500 mg.m–3 ve tfiech po sobû následujících ho-
dinách nebo

b) k pfiekroãení hodinového prÛmûru koncentrace oxidu dusiãitého 400 mg.m–3 ve tfiech po sobû následujících
hodinách 

v místech reprezentujících kvalitu ovzdu‰í na území o rozloze 100 km2 nebo pro celou oblast se zhor‰enou kvali-
tou ovzdu‰í nebo aglomeraci podle toho, která oblast je men‰í, tedy do‰lo k pfiekroãení zvlá‰tního imisního limitu
v oblasti na 1 stanici, pfiiãemÏ trend hodinov˘ch koncentrací tûch zneãi‰Èujících látek, pro nûÏ byl pfiekroãen zvlá‰t-
ní imisní limit, je za posledních 6 hodin rostoucí alespoÀ na polovinû stanic v pfiíslu‰né oblasti se zhor‰enou kvali-
tou ovzdu‰í. Souãasnû se pfiedpokládá, Ïe tato imisní situace bude trvat nejménû 8 následujících hodin.

1.4 Signál upozornûní nebo signál regulace se odvolá v pfiípadû, Ïe platí následující podmínky:

1.4.1 na Ïádné mûfiicí stanici v oblasti není pfiekroãen pfiíslu‰n˘ zvlá‰tní imisní limit, pfiiãemÏ tento stav trvá nepfietr-
Ïitû alespoÀ 12 hodin, a není na základû meteorologické pfiedpovûdi oãekáváno zhor‰ení rozptylov˘ch podmí-
nek nebo obnovení meteorologick˘ch podmínek podmiÀujících vysoké koncentrace v prÛbûhu 48 hodin, násle-
dujících po poklesu koncentrací pod hodnoty zvlá‰tních imisních limitÛ,

1.4.2 ãasov˘ interval 12 hodin se zkracuje aÏ na 3 hodiny v pfiípadû, Ïe rozptylové podmínky nelze oznaãit jako ne-
pfiíznivé a podle meteorologické pfiedpovûdi je témûfi vylouãeno, Ïe v prÛbûhu nejbliÏ‰ích 48 hodin nepfiíznivé
rozptylové podmínky nebo meteorologické podmínky podmiÀující vysoké koncentrace opût nastanou.
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2. Postup pfii vyhla‰ování a odvolávání signálu upozornûní a signálu regulace

2.1 Vyhlá‰ení nebo odvolání signálu upozornûní nebo signálu regulace sdûlí krajsk˘ úfiad neprodlenû v‰em subjek-
tÛm uveden˘m v ãlánku 4.

2.2 Po vyhlá‰ení nebo odvolání signálu regulace provedou provozovatelé stacionárních zdrojÛ podléhajících regula-
ci podle tohoto fiádu regulaãní opatfiení v souladu s regulaãními fiády vypracovan˘mi podle § 11 odst. 1 písm. h)
zákona o ochranû ovzdu‰í a schválen˘mi podle § 46 odst. 1 písm. m) téhoÏ zákona.

2.3 V pfiípadû, Ïe dojde k vyhlá‰ení signálu regulace pro oxid dusiãit ,̆ bude neprodlenû informována Policie âeské
republiky za úãelem pfiijetí opatfiení k zaji‰tûní optimalizace dopravy.

2.4 Informace o vyhlá‰ení a odvolání signálÛ pfiedává krajsk˘ úfiad pomocí elektronické po‰ty, nebo telefonu a faxu.

2.5 Závazné texty pro vyhlá‰ení a odvolání signálu upozornûní a signálu regulace jsou uvedeny v ãlánku 5 a musí b˘t
zaslány z adresy Krajského úfiadu Moravskoslezského kraje.

3. Stacionární zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í, kter˘m krajsk˘ úfiad mÛÏe nafiídit omezení nebo zastavení
provozu v souladu s regulaãními fiády vypracovan˘mi podle § 11 odst. 1 písm. h) zákona o ochranû
ovzdu‰í a schválen˘mi podle § 46 odst. 1 písm. m) zákona o ochranû ovzdu‰í v pfiípadû vyhlá‰ení
signálu regulace

Provozovatelé zdrojÛ emisí oxidu dusiãitého a oxidu sifiiãitého:

Iâ Název provozovatele IâP-IâZ Název provozovny – zdroje

26420317 Biocel Paskov a.s. 718210271 Biocel Paskov a. s. – v˘roba sulfitové buniãiny 
a energetika

26019388 BorsodChem MCHZ, s. r. o. 713830731 BorsodChem MCHZ, s. r. o. – chemické provozy

45274649 âEZ, a. s. 625960021 âEZ, a. s. – Elektrárna Dûtmarovice

45193410 Dalkia âeská republika, a. s. 715430221 Dalkia âeská republika, a. s. – Elektrárna Tfiebovice

664100101 Dalkia âeská republika, a. s. – Teplárna Karviná

664100371 Dalkia âeská republika, a. s.
– Teplárna âeskoslovenské armády

25854712 Energetika Vítkovice, a. s. 714070141 Energetika Vítkovice, a. s. – provoz teplárny

47675896 ENERGETIKA T¤INEC a. s. 770890461 ENERGETIKA T¤INEC a. s.
– provozy teplárny a tepelná energetika

45193258 Mittal Steel Ostrava a. s. 714220241 Mittal Steel Ostrava a. s. – závod 4 Energetika

714220261 Mittal Steel Ostrava a. s. – závod 10 Koksovna

47675829 OKD, OKK, a. s. 713760061 OKD, OKK, a. s. Koksovna Svoboda

713830081 OKD, OKK, a. s. Koksovna Jan ·verma

18050646 T¤INECKÉ ÎELEZÁRNY, a. s. 770890561 T¤INECKÉ ÎELEZÁRNY, a. s.
– V˘roba surového Ïeleza

770890551 T¤INECKÉ ÎELEZÁRNY, a. s.
– Koksochemická v˘roba

25352954 VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s. 714220271 VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s.
– aglomerace a vysoké pece
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4. Seznam subjektÛ pro pfiedávání signálÛ upozornûní a signálu regulace pfii pfiekroãení zvlá‰tních
imisních limitÛ pro oxid sifiiãit˘ a oxid dusiãit˘

Provozovatelé zdrojÛ uveden˘ch v ãlánku 3

âeská inspekce Ïivotního prostfiedí,
oblastní inspektorát Ostrava
âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav,
poboãka Ostrava
Policie âeské republiky, Pouze v pfiípadû pfiekroãení zvlá‰tního 
Správa Severomoravského kraje imisního limitu pro oxid dusiãit˘

Sdûlovací prostfiedky

5. Závazné texty vyhlá‰ení a odvolání signálu upozornûní a signálu regulace

Text vyhlá‰ení signálu upozornûní pro oxid sifiiãit˘ a oxid dusiãit˘:

„UpozorÀujeme, Ïe v nejbliÏ‰ích hodinách je moÏnost v˘skytu smogové situace a vyhlá‰ení signálu regulace na území
………. Vyhla‰ujeme signál upozornûní. Platnost signálu je od ..... hodin dne..... do odvolání.“

Text odvolání signálu upozornûní pro oxid sifiiãit˘ a oxid dusiãit˘:

„Ru‰íme signál upozornûní na moÏnost v˘skytu smogové situace v území …….. Platnost signálu konãí v ..... hodin
dne....”

Text vyhlá‰ení signálu  regulace pro oxid sifiiãit˘ a oxid dusiãit˘:

„Smogová situace nastala. Vyhla‰ujeme signál regulace na území ………. Platnost signálu je od ...... hodin dne...... do
odvolání.”

Text odvolání signálu regulace pro oxid sifiiãit˘ a oxid dusiãit˘:

„Ru‰íme signál  regulace na území ……….. Platnost signálu konãí v ... hodin dne....”

6. Informování vefiejnosti

V pfiípadû vyhlá‰ení nebo odvolání signálu upozornûní nebo signálu regulace vydá krajsk˘ úfiad informaci pro vefiej-
nost. Údaje, které musí b˘t sdûleny vefiejnosti, jsou uvedeny v následujícím textu:

Údaje, které se sdûlují vefiejnosti pfii vyhlá‰ení signálÛ ve smyslu tohoto krajského regulaãního fiádu pro oxid sifiiãi-
t˘ nebo oxid dusiãit˘

Vefiejnosti se pfii vyhlá‰ení signálÛ ve smyslu tohoto krajského regulaãního fiádu pro oxid sifiiãit˘ nebo oxid dusiãit˘
sdûlují minimálnû tyto údaje:

1) datum, hodina a místo v˘skytu, a pokud jsou známy, dÛvody pro tento v˘skyt,
2) druh zvlá‰tního imisního limitu, kter˘ byl pfiekroãen (signál upozornûní nebo signál regulace),
3) nejvy‰‰í hodinové koncentrace a pfiedpovûdi zmûn koncentrací (zlep‰ení, stabilizace nebo zhor‰ení) a dÛvody

pro tyto zmûny,
4) dotãené geografické oblasti,
5) pfiedpokládaná doba trvání,
6) typ populace potenciálnû citlivé na v˘skyt,
7) preventivní opatfiení, která by mûla b˘t pfiijata dotãen˘mi citliv˘mi skupinami,
8) v pfiípadû vyhlá‰ení signálu upozornûní nebo signálu regulace pfii pfiekroãení zvlá‰tního imisního limitu pro oxid

dusiãit˘ následující v˘zva fiidiãÛm automobilÛ v oblasti, pro kterou byl signál vyhlá‰en: „Îádáme fiidiãe automo-
bilÛ, aby pokud moÏno nevyjíÏdûli, neboÈ emise z automobilÛ se v˘znamnû podílejí na zv˘‰ené koncentraci oxidu
dusiãitého.“
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Rada kraje se dne 2. 11. 2005 usnesla vydat v soula-
du s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona
ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní poz-
dûj‰ích pfiedpisÛ, a na základû ustanovení § 45 odst. 1 ve
spojení s § 77a odst. 2 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfií-
rody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, toto nafiízení:

âl. 1

Zru‰uje se obecnû závazné nafiízení Okresního ná-
rodního v˘boru v Opavû ze dne 13. fiíjna 1987, kter˘m se
urãuje chránûn˘ pfiírodní v˘tvor „V KaluÏích“.

âl. 2

Zru‰uje se obecnû závazné nafiízení Okresního národ-
ního v˘boru v Opavû ze dne 20. listopadu 1990, kter˘m se
urãuje chránûn˘ pfiírodní v˘tvor „Jezdkovick˘ les“.

âl. 3

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Moravskoslez-
ského kraje.

2
NA¤ÍZENÍ

Moravskoslezského kraje ã. 2/2005
ze dne 2. 11. 2005,

kter˘m se zru‰uje pfiírodní rezervace „V KaluÏích“ a pfiírodní památka „Jezdkovick˘ les“

Ing. EvÏen To‰enovsk˘ v. r.
hejtman kraje

Pavol Luk‰a v. r.
námûstek hejtmana kraje
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VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Vydává: Moravskoslezsk˘ kraj 
Redakce: Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje, 28. fiíjna 117, 702 18 Ostrava 
tel.: 595 622 240, fax: 595 622 168
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00
Roãní pfiedplatné: pfiedstavuje ãástku za dodávku úplného roãníku a je od pfiedplatitelÛ vybíráno ve formû záloh. V˘‰e záloh
bude vÏdy písemnû oznámena. Roãní vyúãtování bude provedeno na základû skuteãnû vydan˘ch ãástek.
Záloha na rok 2005 ãiní 1 000 Kã (bez DPH).
Vychází dle potfieb Moravskoslezského kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte Iâ (právnické osoby), rodné ãíslo (fyzické osoby).
Písemné objednávky pfiedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401


