Důležité upozornění pro občany
Rádi bychom touto cestou upozornili obyvatele města Jilemnice, že od 1. 9. 2022 bude platit zákaz
provozu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy (v provozu budou moci zůstat pouze kotle, které
splňují 3. emisní třídu a vyšší). Kotle na tuhá paliva se dělí podle účinnosti a emisí do pěti tříd.
Čím vyšší číslo emisní třídy kotel má, tím je jeho provoz šetrnější k životnímu prostředí. Od 1. 1.
2020 je možné zakoupit kotle na tuhá paliva pouze s emisní třídou 5. Ty splňují přísné ekologické
normy a jsou zároveň velmi efektivní a úsporné. Revizní zprávu ke svému kotli byste již měli mít
vyhotovenou nejpozději od roku 2016 s platností na tři roky a to oprávněnou osobou. Tedy letos po
třetí. Vyměnit starý kotel musí každý, kdo vlastní starý kotel, většinou vyrobený před rokem 2000.
Termín se rychle blíží a proto včas myslete na výměnu za efektivnější kotel, který vám sníží měsíční
náklady na provoz.
To, jakou Váš kotel splňuje emisní třídu byste měli poznat z výrobního štítku daného kotle nebo
z dokumentace. Pokud žádný štítek kotel nemá, je pravděpodobné, že emise nesplňuje. K výměně
zastaralých kotlů lze využít probíhajících kotlíkových dotací. V současné době (do 31. 5. 2021)
probíhá aktuálně čtvrtá výzva kotlíkové dotace - kotlíkové dotace v Libereckém kraji III. Pro více
informací na https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace/.
Žadatelem o kotlíkovou dotaci může být každá fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník "rodinného
domu", který je na území Libereckého kraje.
Dále bychom Vás rádi upozornili, že 27. 1. 2021 byl ve věstníku MŽP vyhlášen Aktualizovaný
program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod CZ05 pro období 2020+, ze kterého
vyplývá nutnost realizovat opatření města ke snížení emisí polutantů benzo(a)pyrenu, který vzniká
hlavně z lokálního vytápění. Město Jilemnice překročilo imisní limity v naměřených koncentracích
na celkem 25 % území. Z tohoto důvodu musí město vypracovat akční plán na snížení emisí
benzo(a)pyrenu. Obyvatelé města se tak budou muset připravit na častější kontroly a výzvy
k předložení platné revizní zprávy ne starší, než tři roky.
Děkujeme za vstřícnost z Vaší strany a společně doufáme, že se nám díky opatřením bude v našem
městě lépe dýchat.
Pro jakékoliv dotazy prosím kontaktujte odbor životního prostředí, tel: 481 565 314.

