Časový plán zlepšování kvality ovzduší – městys Zlonice

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo výsledky podrobné analýzy příčin znečištění ovzduší zpracované v rámci aktualizace programů zlepšování kvality ovzduší, kterou připravil Český hydrometeorologický
ústav.
Programy zlepšování kvality ovzduší vydává Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s obcemi a kraji a dále s příslušným krajským úřadem a obecním úřadem v případě překročení imisního limitu
stanoveného v bodě 1 a 3 přílohy 1 zákona o ochraně ovzduší. Programy zlepšování kvality ovzduší 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. Programy zlepšování kvality ovzduší stanovují opatření zejména na
regionální 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, vč. Analýzy příčin znečištění ovzduší pro zónu Střední Čechy CZ02, jsou dostupné na PROGRAM (mzp.cz).
Tyto materiály jsou východiskem pro stanovení dodatečných opatření ke zlepšení kvality ovzduší.
Městys Zlonice, ORP Slaný a Krajský úřad Středočeského kraje provádějí opatření, která jim byla uložena v Programu zlepšování kvality ovzduší 2020+ v rámci svých možností tak, aby bylo imisního limitu
dosaženo co nejdříve (§ 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší).
PZKO 2020+ identifikoval, že na území městyse Zlonice bude po aplikaci stávajících opatření stále docházet k překračování imisního limitu pro benzo[a]pyren, a proto je třeba na tomto území realizovat další
opatření ke snížení znečištění z lokálních topenišť.
Tento dokument bude průběžně vyhodnocován a aktualizován dle časového harmonogramu.
Schváleno Radou městyse Zlonice dne 12.1.2022 usnesením č. 9/RMZ1/2022.
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Časový plán zlepšování kvality ovzduší – městys Zlonice
Způsob naplnění opatření
Kód opatření
dle PZKO 1)
PZKO_2020_1

Název
opatření dle
PZKO

Gesce dle
PZKO

Městys Zlonice
Účinná
kontrola plnění
požadavků
kladených na
provozovatele
spalovacích
zdrojů
zákonem o
ochraně
ovzduší

Náklady, zdroje
financování
Aktivita

Dílčí kroky

Úřad Městyse Zlonice

Program zlepšování kvality ovzduší

2)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

3)

Kontrola technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů
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osobní náklady
stávajících
zaměstnanců, poštovné,
náklady na cesty

Úřad Městyse Zlonice
osobní náklady
ORP Slaný - odbor životního stávajících
prostředí
zaměstnanců, poštovné,
náklady na cesty

Úřad Městyse Zlonice
Identifikace a řešení případů nesouladu
ORP Slaný - odbor životního
v rámci KTSP
prostředí
 V rámci spolupráce s ORP Slaný
identifikace domácností, kde doklad o
provedení kontroly technického stavu a
provozu kotle identifikoval rozpor se
zákonem o ochraně ovzduší;
 Řešení těchto případů, např. asistencí s
vyřízením žádosti o dotace, v krajním
případě pomoci sankce či nápravného
opatření

1)

splnění

Interní gesce

Mapování zdrojů na pevná paliva na území
Ověření
městyse Zlonice
provedení a
 Spolupráce s ORP 2) Slaný při
výsledků
mapování zdrojů na pevná paliva (před
kontroly
začátkem první topné sezóny nebo v
technického
jejím průběhu);
stavu a
 Předání evidovaných stížností na
provozu
obtěžování kouřem a dalších podnětů
spalovacích
ORP Slaný;
 Vlastní místní šetření, příp. ve
stacionárních
spolupráci s ORP Slaný – mapování
zdrojů na
zdrojů na pevná paliva;
pevná paliva
dle § 17 odst. 1 Řešení sporných případů
 Při existenci důvodného podezření na
písm. h) zákona
provoz zdroje s povinností KTSP a
o ochraně
absence této kontroly. V krajním
ovzduší
případě až s využitím postupu dle § 17
(KTSP)3)
odst. 2;

Termín

osobní náklady
stávajících
zaměstnanců, náklady
na poštovné a cestovné

průběžně

do jednoho měsíce
po předchozích
aktivitách

průběžně

Způsob naplnění opatření
Kód opatření
dle PZKO 1)
PZKO_2020_1

Název
opatření dle
PZKO

Gesce dle
PZKO

Městys Zlonice
Účinná
kontrola plnění
požadavků
kladených na
provozovatele
spalovacích
zdrojů
zákonem o
ochraně
ovzduší

Náklady, zdroje
financování
Dílčí kroky

Aktivita
Finanční
podpora
(městys
Zlonice,
Středočeský
kraj)

Úřad Městyse Zlonice

• Prověření možnosti poskytování finanční
podpory obce formou dotací či půjček ze
svých finančních zdrojů na instalaci
akumulačních nádrží nad rámec pokynů
výrobce – předložit Radě městyse Zlonice
k projednání.

osobní náklady
stávajících
zaměstnanců, poštovné,
náklady na cesty

• Dotazníková akce ve Zlonickém
zpravodaji - jsou/nejsou zdroje na pevná
paliva na území obce; mají/nemají
akumulační nádobu, odhad absorpční
kapacity
Informování MŽP 4)

Osvěta,
zajišťování
publicity
kotlíkových
dotací
vyhlašovaných
ve výzvách
Středočeským
krajem a MŽP

Úřad Městyse Zlonice

Úřad Městyse Zlonice
Šíření informací o poskytovaných
dotačních titulech, propagace kotlíkových ORP Slaný - odbor životního
dotací a jednotlivých výzev pro kotlíkové prostředí
dotace vyhlašované ve Středočeském kraji,
v informačních kanálech městyse Zlonice.
•
•
•
•

Webové stránky městyse Zlonice
(www.zlonice.cz)
Webové stránky Sředočeského kraje
(https://kotlikovedotace-sk.cz)
Webové stránky MŽP 4)
Šíření informací o možných a
poskytovaných dotačních titulech pro
občany městyse Zlonice

Ministerstvo životního prostředí
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12.1.2022

II.Q.2022

o výsledku
prověření možnosti financování

města ze svých finančních prostředků na
instalaci akumulačních nádrží nad rámec
pokynů výrobce;

4)

splnění

Interní gesce

Analýza situace v městysi Zlonice

Termín

osobní náklady
stávajících
zaměstnanců, poštovné

již splněno

osobní náklady
stávajících
zaměstnanců, náklady
na poštovné a cestovné

I.Q.2022, poté
průběžně

Způsob naplnění opatření
Kód opatření
dle PZKO1)
PZKO_2020_2

Název
opatření dle
PZKO

Gesce dle
PZKO

Náklady, zdroje
financování
Aktivita

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

Dílčí kroky

splnění

Interní gesce

Šíření informací poskytnutých MŽP 4) o
správném provozování zdrojů (na
začátku každé topné sezóny):

Úřad Městyse Zlonice

osobní náklady
stávajících
zaměstnanců, poštovné

• Realizace osvětové kampaně ve
Zlonickém zpravodaji a na webu městyse
Zlonice v otázce kvality ovzduší v městysi
a místních částech, vlivu jednotlivých
zdrojů na kvalitu ovzduší a možnosti
přínosu občanů ke zlepšování kvality
ovzduší, využití materiálů zaslaných
Středočeským krajem a MŽP.
• Oslovení místních odborně způsobilých
osob, kominíků, zástupců dobrovolných
hasičů se žádostí o spolupráci.
• Distribuce propagačních materiálů. Letáky
umístěný na webu, facebookových
stránkách, ve vývěsních skříních, v
prostorách úřadu městyse, ve Zlonickém
zpravodaji.

náklady na tisk a
distribuci propagačních
materiálů

• Distribuce brožury “Jak správně a
efektivně topit” vydané MŽP

Zpracovala : Ing. Radka Kotěrová, místostarostka

Schváleno : Rada městyse Zlonice dne 12.1.2022

Zdeněk Imbr, starosta
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Termín

I.a II.Q. 2022, poté
každoročně před
zahájením topné
sezóny

Metodická pozn.: Výše uvedené dílčí kroky „ověření stavu zdrojů dle KTSP“ a „Řešení sporných případů“ vztahující se k ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění, jsou na základě § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výkonem přenesené působnosti. V tomto rozsahu je tedy obecní úřad povinen postupovat v souladu s postupy pro výkon přenesené
působnosti stanovenými zákonem o obcích, tedy bez autoritativní ingerence do výkonu přenesené působnosti při výkonu působnosti samostatné. Pobídka k realizaci výše uvedených dílčích kroků v rámci výkonu
svěřené přenesené působnosti může mít tedy formu doporučení, nikoliv pokynu či úkolu, jako je to možné u zbylých dílčích kroků, které nemají charakter výkonu přenesené působnosti. Tuto poznámku uvádíme
pro upřesnění charakteru jednotlivých činností uvedených ve výše označených dílčích krocích a též z důvodu, že obsah časového plánu není způsobilý měnit charakter výkonu přenesené působnosti svěřené na
základě zákona o ochraně ovzduší, výkonu samostatné působnosti a jejich vzájemné fungování.
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