Vážená paní starostko / Vážený pane starosto,
Na konci roku 2016 se většina obyvatel Vašich obcí poprvé setká s novou zákonnou povinností týkající se jejich
kotlů na tuhá paliva. Domácnosti musí dle novely zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb nejpozději do
31. prosince 2016 realizovat u kotlů na tuhá paliva první revizi kotle (povinnost se vztahuje i na nově
zakoupené kotle).
Naše zavedená topenářská firma s celorepublikovou působností je schopna zajistit potřebné revize u
většiny značek kotlů na tuhá paliva. Jsme připraveni pomoci obyvatelům Vaší obce a potažmo i Vám s
touto novou zákonnou povinností.
Jsme připraveni prostřednictvím Vašeho úřadu všem domácnostem Vaší obce zajistit zákonnou revizi kotlů či
pouze poskytnout potřebné informace. Rádi Vám zašleme informační letáky a vývěsní plakáty. Zajistíme pro
Vás i grafický banner pro případné vystavení na Vaše webové stránky. V případě velkého zájmu jsme schopni
ve Vaší obci uspořádat i veřejnou prezentaci, na které můžeme poskytnout i informace o zákonných revizích a
případně i o tzv. kotlíkových dotacích. Jsme připraveni Vám osobně poskytnout komplexní informace tak, aby
jste mohli případně zodpovídat otázky občanů (např. komplexní znění zákona s vyznačenými klíčovými partiemi
z pohledů revizí).
Obyvatele Vaší obce bude jistě zajímat, kolik je to bude stát. Standardně se revize na kotle na tuhá paliva
pořizuje za 1500 Kč bez DPH. Pokud využijí lidé z Vaší obce provedení revize od naší firmy, mohou se dostat
na cenu za revizi až 1000 Kč bez DPH, díky Vašemu úřadu.
Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že při nedodržení této zákonné povinnosti může být domácnost
pokutována až do výše 20 tisíc Kč (kontrolu a případné pokuty bude provádět a vystavovat příslušná obec s
rozšířenou působností a výtěžek půjde do jejího rozpočtu).
V našem kraji se také v nejbližší době chystá vyhlášení dalšího kola tzv. kotlíkových dotací. Tento dotační
program v principu umožní domácnostem získat velmi výhodně finanční prostředky na nový automatický a
ekologický kotel na tuhá paliva. Jsme připraveni i o tomto programu poskytnout bezplatně potřebné informace.
Rádi Vám také zašleme i informační letáky a vývěsní plakáty a případně sdělíme potřebné informace v rámci
bezplatné prezentace.
Aby domácnosti vaší obce stihly zajistit požadované revize do zákonného termínu a případně využít kotlíkovou
dotaci, měly by dostat informace včas. Jestliže máte o naši podporu zájem, obraťte se na nás co nejdříve.
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