Kompenzační opatření
§ 11 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
Kompenzační opatření tj. opatření zajišťující alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění
pro danou znečišťující látku tzn., že nebudou uvedeny do provozu nové stacionární zdroje
znečišťování, dokud neprokáží nebo nepřijmou opatření, která budou nové znečištění
vyvažovat.
Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto
zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti
jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou
průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo
je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle
odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném uložení opatření
zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku
(dále jen „kompenzační opatření“). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje
označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni
zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. Kompenzační
opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož příspěvek vybrané znečišťující látky
k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem.
K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se
použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích
5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a
aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kompenzační opatření musí být
prováděna v oblasti podle odstavce 5 přednostně tam, kde budou dosahovány nejvyšší
hodnoty úrovně znečištění. Pokud není možné splnit tuto podmínku, lze kompenzační
opatření provést i v jiném území, především tam, kde jsou překračovány imisní limity, avšak
vždy pouze na území téže zóny nebo aglomerace.
Kompenzační opatření navrhuje žadatel o vydání závazného stanoviska. Jako kompenzační
opatření mohou být stanovena opatření ke snížení emisí u stávajících stacionárních zdrojů
nebo jiná opatření zajišťující snížení úrovně znečištění. Žadatel o vydání závazného
stanoviska k novému stacionárnímu zdroji, který je současně provozovatelem stávajícího
stacionárního zdroje, může do kompenzačních opatření zahrnout opatření ke snížení emisí
realizovaná v předchozím kalendářním roce. Pokud se kompenzační opatření realizuje
formou opatření ke snížení emisí u stávajícího stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2
k tomuto zákonu, krajský úřad na základě žádosti provozovatele změní povolení provozu
tohoto stávajícího zdroje. K uvedení nového stacionárního zdroje do provozu může dojít
nejdříve ke dni nabytí účinnosti změny povolení provozu stávajícího stacionárního zdroje.
Kompenzační opatření na stacionárních zdrojích neuvedených v příloze č. 2 k tomuto
zákonu se realizují na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi krajským úřadem,
žadatelem o vydání závazného stanoviska a provozovatelem stacionárního zdroje, který
provede kompenzační opatření. Pokud se kompenzační opatření realizuje formou opatření
ke snížení emisí u stávajícího stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto
zákonu nebo formou jiného opatření zajišťujícího snížení úrovně znečištění, nesmí k uvedení
nového stacionárního zdroje do provozu nebo vydání kolaudačního souhlasu pro pozemní
komunikaci dojít dříve, než jsou provedena kompenzační opatření.
Poznámka:
Výše uvedený text platí jak pro vyjmenované stacionární zdroje podle přílohy č. 2, zákona č.
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší i nevyjmenované stacionární zdroje podle přílohy č. 2.
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