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ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany
ovzduší podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zák. č. 128/200 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 27 odst. 1 písm. f) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po
předchozím posouzení žádosti podané žadateli – panem MUDr. Milanem Poláčkem, datum
narození 20. 3. 1973 a paní Marcelou Poláčkovou, datum narození 25. 11. 1972, oba bytem U
Bažantnice 1653/31, 692 01 Mikulov, ve věci vydání závazného stanoviska k povolení stavby
„Novostavba rodinného domu s pediatrickou ordinací“, na pozemcích parcela číslo
1937/3, 1941/1, 1941/2 a 1944/2 v katastrálním území Mikulov na Moravě, vydává podle
ustanovení § 11 odst. 3 zákona následující závazné stanovisko:
orgán ochrany ovzduší
souhlasí
s umístěním a povolením stacionárního zdroje znečišťování ovzduší pro stavbu „Novostavba
rodinného domu s pediatrickou ordinací“, na pozemcích parcela číslo 1937/3, 1941/1,
1941/2 a 1944/2 v katastrálním území Mikulov na Moravě, jejíž součástí je rovněž stacionární
zdroj znečišťování ovzduší (nevyjmenovaný v příl. č. 2 zákona) o jmenovitém příkonu
menším než 0,3 MW:
1 ks – plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200 o příkonu 20 kW
Orgán ochrany ovzduší souhlasí bez stanovení podmínek.
Toto závazné stanovisko se vydává jako závazný podklad pro výrokovou část povolujícího
rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.
Odůvodnění
Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany
ovzduší podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zák. č. 128/200 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 27 odst. 1, písm. f) zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel žádost pana
MUDr. Milana Poláčka, datum narození 20. 3. 1973 a paní Marcely Poláčkové, datum
narození 25. 11. 1972, oba bytem U Bažantnice 1653/31, 692 01 Mikulov, ve věci vydání
závazného stanoviska k povolení stavby „Novostavba rodinného domu s pediatrickou
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ordinací“, na pozemcích parcela číslo 1937/3, 1941/1, 1941/2 a 1944/2 v katastrálním území
Mikulov na Moravě.
Příloha řešené žádosti obsahovala:
• Kompletní projektovou dokumentaci předmětné stavby
Orgán ochrany ovzduší posoudil žádost v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona a
zkoumal, zda je navržené řešení v souladu s programy pro zlepšování kvality ovzduší a
nezhorší úroveň znečištění znečišťujícími látkami, stanovené v imisních limitech stanovených
v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Z předložené projektové dokumentace posoudil, zda se jedná
o stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu a zjistil, že se v tomto
konkrétním případě jedná o zdroj o příkonu menším než 0,3 MW, který spadá do kompetence
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Na základě této skutečnosti vydal k umístění a povolení stavby souhlasné závazné stanovisko.
Závazným stanoviskem pro umístění a povolení stacionárního zdroje nebyly stanoveny
podmínky pro jeho realizaci, jelikož se jedná o zdroj, který dle přílohy č. 2 zákona nevyžaduje
rozptylovou studii, kompenzační opatření ani provozní řád.
Dále správní orgán zkoumal, zda je v projektové dokumentaci navržen stacionární zdroj, který
nemá negativní vliv na úroveň znečištění ovzduší.
Na základě výše uvedeného posouzení orgán ochrany ovzduší konstatuje, že dle navrženého
umístění a povolení stacionárního zdroje bude dodržena zásada ochrany ovzduší, spočívající
v předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena
rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního prostředí
látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy a vytvoření předpokladů pro
regeneraci složek životního prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší.
Po posouzení žádosti a její přílohy doložené pro vydání závazného stanoviska dospěl orgán
ochrany ovzduší k závěru, že umístěním a povolením nevyjmenovaného zdroje znečišťování
ovzduší nedojde ke zhoršení kvality ovzduší.
Poučení o odvolání
Na udělení tohoto souhlasu se nevztahují obecné podmínky o správním řízení, jedná se o
závazné stanovisko dle ustanovení § 149 správního řádu. Jeho obsah lze napadnout pouze
v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé, vydanému příslušným stavebním
úřadem.

Ing. Prokop Herák,
odborný zaměstnanec
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