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Nezapomeòte:
musíte si pozvat kominíka

Zákon o ochranì ovzduší è. 86/2002 Sb.
§ 12 odst. 1 písm. f ) ukládá provozovatelùm
malých stacionárních zdrojù povinnost
zajišťovat prostøednictvím oprávnìné osoby
mìøení úèinnosti spalování, mìøení množství
vypouštìných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojù provozovaných pøi podnikatelské èinnosti provozovatele, a to nejménì jedenkrát za dva roky,
a odstraòovat zjištìné závady. Tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojù spalujících
tuhá paliva od jmenovitého výkonu 15 kW
a u zdrojù spalujících plynná nebo kapalná
paliva od jmenovitého tepelného výkonu
11 kW. Za oprávnìnou osobu se považuje
držitel živnostenského oprávnìní v oboru
kominictví, který obdržel osvìdèení o autorizaci od Ministerstva životního prostøedí ÈR.
Tento protokol z autorizovaného mìøení
malých zdrojù je potøeba zaslat na Úøad
mìstské èásti Praha 1, se sídlem Praha 1,
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Až 150 tisíc korun pokuty
mùže zaplatit ten, kdo bere
na lehkou váhu povinnost
ohlednì mìøení a odstraòování emisí.

Podnikatelé, pozor. Hrozí vám pokuta až do výše 150 tisíc korun!

Vodièkova 18, odbor životního prostøedí,
k rukám Dagmar Endrlové do 30 dnù od
data uskuteènìní mìøení. Povinnosti uvedené v odst. 1 písm. f) se nevztahují na
provozovatele malých stacionárních zdrojù
umístìných v rodinných domech, bytech
a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou pøípadù, kdy jsou provozovány výhradnì
pro podnikatelskou èinnost. Pokud provozovatel malého stacionárního zdroje poruší tuto

povinnost, odbor životního prostøedí mùže
podle zákona o ochranì ovzduší è. 86/2002
Sb. § 40 odst. 4 uložit pokutu ve výši od
500 Kè až do již zmínìných 150 000 Kè!
Doplòující informace poskytuje Odbor
životního prostøedí Úøadu mìstské èásti
Praha 1, a to jak pøi osobní návštìvì, tak telefonicky na èíslech 224 216 207, 221 097 391.
Hana Váòová
vedoucí odboru životního prostøedí

Soutìžte o vstupenky
na festival Èeské doteky hudby
Další soutìž pro ètenáøe mìsíèníku pøichystalo radnièní oddìlení kultury. Tentokrát jsou pro vás
pøipraveny vstupenky na festival
Èeské doteky hudby Praha.
Dvanáctý
roèník
festivalu,
jehož
spolupoøadatelem je také Mìstská èást
Praha 1, se koná pod titulem Židovské koøeny
v evropské hudbì. Od 23. listopadu do
6. ledna tak zazní tvorba hudebních skladatelù
pražského
èesko-nìmecko-židovského
prostøedí, kteøí se za druhé svìtové války
stali obìtí nacistických rasových zákonù,
14

a to v konfrontaci s hudbou dalších evropských autorù židovského pùvodu. Jejich
zásadní orchestrální a komorní díla klasické
hudby jsou pilíøem a dramaturgickou osou
programù festivalu v šesti partnerských
zemích EU – Nizozemí, Nìmecku, Estonsku,
Maïarsku, Slovensku a Èesku.
Prvních patnáct úèastníkù soutìže, kteøí
správnì zodpoví obì soutìžní otázky, obdrží
po dvou vstupenkách na nìkterý z koncertù.
Odpovìdi zasílejte do 26. listopadu 2010
e-mailem na adresu „soutìž@cvsc.cz“.
O pøípadné výhøe budete vyrozumìni.
Podrobný program festivalu naleznete na
www.ceskedotekyhudby.cz.

Soutìžní otázky
1. Sv. Cecílie je patronkou:
a) flétnistù;
b) hudby a slepcù;
c) Prahy.
2. Jan Talich je:
a) houslista;
b) dirigent;
c) houslista a dirigent.
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