
Roãník 2005

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

âástka 4 Rozesláno dne 20. ãervence 2005

O B S A H

2. Nafiízení Ústeckého kraje, kter˘m se vyhla‰uje Krajsk˘ program sniÏování emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidu
sifiiãitého a oxidÛ dusíku Ústeckého kraje
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2
NA¤ÍZENÍ

Ústeckého kraje ã. 2/2005
ze dne 11. kvûtna 2005,

kter˘m se vyhla‰uje Krajsk˘ program sniÏování emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek,
oxidu sifiiãitého a oxidÛ dusíku Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje se dne 11. 5. 2005 usnesla vy-
dat na základû ustanovení § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zá-
kona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a na základû ustanovení § 6 odst. 6
zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nû-
kter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, to-
to nafiízení kraje:

âl. 1
Základní ustanovení

Cílem vydání nafiízení Ústeckého kraje, kter˘m se
vyhla‰uje Krajsk˘ program sniÏování emisí tuh˘ch zne-
ãi‰Èujících látek, oxidu sifiiãitého a oxidÛ dusíku Ústec-
kého kraje (dále jen Krajsk˘ program sniÏování emisí
Ústeckého kraje), je dosaÏení doporuãen˘ch hodnot
krajsk˘ch emisních stropÛ pro oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusí-
ku, tûkavé organické látky (VOC) a amoniak v horizon-
tu roku 2010 a s v˘hledem do roku 2020.

âl. 2

Souhrn stanoven˘ch základních nástrojÛ k dosaÏení
cílÛ Krajského programu sniÏování emisí Ústeckého
kraje je obsaÏen v pfiíloze ã. 1 k tomuto nafiízení a tvofií
jeho nedílnou souãást.

âl. 3

Z Krajského programu sniÏování emisí Ústeckého
kraje se vychází pfii v˘konu vefiejné správy na krajské
úrovni, zejména pfii územním plánování, územním roz-
hodování a povolování staveb nebo jejich zmûn, a pfii po-
suzování zámûrÛ, které mohou v˘raznû ovlivnit ãistotu

ovzdu‰í, nebo rozvojov˘ch koncepcí a programÛ rozvoje
jednotliv˘ch oborÛ a odvûtví.

âl. 4

Základním nástrojem kontroly plnûní Krajského
programu sniÏování emisí Ústeckého kraje bude roãní
vyhodnocení krajsk˘ch emisí (poplatkové hlá‰ení, data-
báze REZZO). Na základû tûchto informací bude kaÏ-
doroãnû pfiipravována situaãní zpráva o emisní situaci
v kraji.

âl. 5

Aktualizace Krajského programu sniÏování emisí
Ústeckého kraje bude provedena do 31. prosince roku
2008.

âl. 6

Krajsk˘ program sniÏování emisí Ústeckého kraje je
uloÏen na odboru Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství
Krajského úfiadu Ústeckého kraje a je zvefiejnûn v úpl-
ném znûní na www stránkách Ústeckého kraje v ãásti
„Dokumenty/dokumenty odborÛ/odbor Ïivotního pro-
stfiedí“.

âl. 7
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem ná-
sledujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pfiedpisÛ Ústeckého kraje.

Ing. Jifií ·ulc v. r.
hejtman

Radek Vonka v. r.
námûstek a zástupce hejtmana
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení Ústeckého kraje ã. 2/2005

Souhrn stanoven˘ch základních nástrojÛ k dosaÏení cílÛ Krajského programu 
sniÏování emisí Ústeckého kraje

1. Územní plánování a územní rozhodování
2. Povolení k umisÈování staveb, povolení staveb, povolení k uvedení do zku‰ebního i trvalého provozu a povolení

ke zmûnám staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
3. Integrované povolení k v˘stavbû zvlá‰tû velkého stacionárního zdroje zneãi‰Èování
4. Povolení k zámûrÛm na zavedení nov˘ch v˘rob a technologií s dopadem na ovzdu‰í u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch

a stfiedních stacionárních zdrojÛ zneãi‰tûní ovzdu‰í
5. Integrované povolení ke stávajícímu zvlá‰tû velkému stacionárnímu zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í
6. Povolení ke zmûnám pouÏívan˘ch paliv, surovin nebo druhÛ odpadÛ a ke zmûnám vyuÏívání technologick˘ch za-

fiízení zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
7. Doporuãená povinnost vyuÏívat u nov˘ch staveb nebo pfii zmûnách stávajících staveb centrální zdroje tepla, pfií-

padnû alternativní zdroje, a ovûfiení moÏnosti kombinované v˘roby tepla a energie
8. MoÏnost aplikace plánu sníÏení emisí u zdroje (resp. opatfiení k omezování pouÏití surovin a v˘robkÛ, z nichÏ emi-

se vznikají) namísto dodrÏování emisních limitÛ u vybran˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
9. MoÏnost aplikace plánu zavedení zásad správné zemûdûlské praxe u zdroje namísto dodrÏování emisních limitÛ

u vybran˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
10. Povolení k vydání a zmûnám provozního fiádu zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èo-

vání ovzdu‰í
11. Zákaz spalování urãit˘ch druhÛ paliv v mal˘ch stacionárních zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í
12. MoÏnost omezit spalování rostlinn˘ch materiálÛ
13. Omezení provozu mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
14. Územní energetická koncepce
15. Energetick˘ audit
16. Investice do energetické infrastruktury
17. Investice do úspor energie
18. Finanãní podpory provozovatelÛm zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
19. Finanãní podpora domácnostem
20. Infrastrukturní opatfiení (okruhy, obchvaty, kolejová infrastruktura) pro silnice R, I., II. a III. tfiídy
21. Informování vefiejnosti, v˘chova a osvûta
22. Program podpory zpracování energetick˘ch auditÛ energetick˘ch hospodáfiství, ve kter˘ch jsou instalovány

stfiední a velké zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í
23. Program zlep‰ování tepelné ochrany a úãinnosti vytápûcích systémÛ v obytn˘ch budovách
24. Program podpory vyuÏití solárních systémÛ pro pfiípravu TUV
25. Program podpory pro zpracování biomasy pro potfieby spalování v mal˘ch a stfiedních stacionárních zdrojích zne-

ãi‰Èování ovzdu‰í
26. Program podpory pro úpravu topeni‰È v mal˘ch a stfiedních stacionárních zdrojích zneãi‰Èování pro spalování bi-

omasy
27. Program podpory vyuÏití geotermální energie, energie pÛdy, energie vody a energie vzduchu na bázi tepeln˘ch

ãerpadel

Poznámka:

Jednotlivé nástroje jsou podrobnû popsány v kapitole N (strana 206 aÏ 250) Krajského programu sniÏování emisí
Ústeckého kraje, kter˘ je zvefiejnûn na www stránkách Krajského úfiadu Ústeckého kraje, v dokumentech odboru
Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství.
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VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ ÚSTECKÉHO KRAJE

Vydává Ústeck˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úfiad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
tel.: 475 657 111, fax: 475 200 245
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3
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 1 150 Kã (bez DPH).
Vychází dle potfieb Ústeckého 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


