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Časový plán obce Neuměřice
pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší
pro zónu Střední Čechy CZ02

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo výsledky podrobné analýzy příčin znečištění ovzduší zpracované v rámci
aktualizace programů zlepšování kvality ovzduší, kterou připravil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO) vydává MŽP ve spolupráci s obcemi a kraji a dále krajským úřadem a obecním
úřadem v případě překročení imisního limitu stanoveného v bodě 1 a 3 přílohy 1 zákona o ochraně ovzduší.
PZKO se vydávají v případě překročení imisního limitu dle předchozí věty zvlášť pro každou zónu a aglomeraci dle přílohy 3
zákona o ochraně ovzduší.
Cílem programu je stanovit opatření k dosažení požadované kvality ovzduší v době co možná nejkratší. PZKO stanovují
opatření zejména na regionální a lokální úrovni. Společně s Národním programem snižování emisí ČR se jedná o základní
strategické dokumenty zlepšování kvality ovzduší.
Analytické podklady vyhotovené pro aktualizaci programů zlepšování kvality ovzduší, včetně analýzy příčin znečištění
ovzduší pro zónu Střední Čechy CZ02, jsou dostupné na www stránkách MŽP.
Tyto materiály jsou východiskem pro stanovení dodatečných opatření ke zlepšení kvality ovzduší.
Obec a kraj provádějí opatření, která jim byla uložena v PZKO 2020+ v rámci svých možností tak, aby bylo imisního limitu
dosaženo co nejdříve (§ 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší).
Časový plán zlepšování kvality ovzduší obce Neuměřice má za úkol převzít opatření, která jsou součástí Programu zlepšování
kvality ovzduší pro zónu Střední Čechy CZ02, zpracovaným Ministerstvem životního prostředí, případně navrhnout další
opatření.
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Kód opatření
dle PZKO1
PZKO_2020_1

1 PZKO
2 Interní

Název opatření dle
PZKO
Účinná
kontrola
plnění požadavků
kladených
na
provozovatele
spalovacích zdrojů
zákonem o ochraně
ovzduší

Gesce
dle
PZKO
obec

Způsob naplnění opatření
Náklady, zdroje
financování
Aktivita
Ověření provedení a výsledků
kontroly technického stavu a
provozu
spalovacích
stacionárních zdrojů
na
pevná paliva dle § 17 odst. 1
písm. h) zákona o ochraně
ovzduší (KTSP)

= program zlepšování kvality ovzduší
gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele

Dílčí kroky
Identifikace a řešení případů nesouladu
v rámci KTSP
V rámci spolupráce s OÚ ORP
identifikace domácností, kde doklad
o provedení kontroly technického
stavu a provozu kotle nalezl rozpor
se zákonem o ochraně ovzduší
Výpomoc s řešením těchto případů,
např. asistencí s vyřízením žádosti o
dotace

Termín
splnění

Interní gesce2
Obecní úřad

Finanční zdroje
obce

průběžně

Finanční podpora

Ide

Identifikace
možných finančních
prostředků a informování MŽP
např. v rámci stávajících či nově
připravovaných programů na
podporu rozvoje bytového fondu

Obecní úřad

Fin. zdroje obce

průběžně

Spuštění programu
Obecní úřad
propagace programu (lokální tisk, místní
rozhlas apod.)
přímé oslovení konkrétních
vytipovaných domácností
Asistence při podání žádosti o dotaci
Obecní úřad
poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát)
Poskytování pomoci při vyplňování
žádosti o poskytnutí dotace (např. z
OPŽP nebo NZU) a realizaci opatření.
Specifické zaměření na osoby, pro které
je tento krok zásadní překážkou čerpání
dotace.

Fin. zdroje obce

průběžně

Fin. zdroje obce

Od vyhlášení
výzvy (OPŽP,
NZÚ) až do
doby trvání
aktivity

Šíření
informací
o
poskytovaných
dotačních
titulech,
spolupráce
se
zprostředkovatelem podpory
Způsob distribuce informací v zásadě
shodný
s předchozím
krokem,
možnost
přímého
oslovení
domácností identifikovaných v rámci
mapování zdrojů.
Analýza situace v obci
Prověření
možnosti
poskytování
finanční podpory obce formou dotací
či půjček ze svých finančních zdrojů na
instalaci akumulačních nádrží nad
rámec pokynů výrobce – předložit
zastupitelstvu obce Neuměřice k
projednání
Identifikace
možných
finančních
prostředků a informování MŽP
Informování MŽP o výsledku
prověření možnosti financování obce
ze svých finančních prostředků na
instalaci akumulačních nádrží nad
rámec pokynů výrobce

Obecní úřad

Fin. zdroje obce

ihned
po
vyhlášení
výzvy
po
celou dobu
jejího trvání

Obecní úřad

---

Splněno
(projednáno
na zasedání
ZO 26.8.2021
– usnesení č.
17/2021

Obecní úřad

---

Splněno
(dopis zaslaný
na MŽP DS
9.9.2021)

PZKO_2020_2

Zvýšení povědomí
provozovatelů o vlivu
spalování
pevných
paliv
na
kvalitu
ovzduší,
významu
správné údržby a
obsluhy zdrojů a
volby spalovaného
paliva

obec

Osvěta

Šíření informací poskytnutých MŽP o
správném provozování zdrojů (na začátku
každé topné sezóny):
Distribuce propagačních materiálů
těmito
identifikovanými
kanály:
distribuce letáků, konání specificky
zaměřených besed s účastí odborně
způsobilých osob, kominíků či
zástupce hasičů, případně přidružení
přednášky, prezentace na téma
ochrana ovzduší a správný provoz
spalovacích zdrojů na pevná paliva k
jiným společenským událostem.

Obecní úřad

Fin. zdroje obce

průběžně

pozn. K distribuci letáků je vhodné využít i
kroky podnikané v rámci mapování zdrojů
(místní šetření a zasílání výzev k předložení
KTSP či žádosti o informaci o zdrojích).

Časový plán obce Neuměřice pro provádění opatření PZKO pro zónu Střední Čechy CZ02 byl schválen
na zasedání zastupitelstva obce Neuměřice usnesením č. 21/2022 dne 24. 2. 2022.

Zdeněk Kučera, starosta obce

Vyvěšeno:

1. 3. 2022

