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

Gesce dle
PZKO
Aktivita
obec
Ověření provedení a
výsledků kontroly
technického stavu a
provozu spalovacích
stacionárních zdrojů na
pevná paliva (§ 17 odst. 1
písm. h) o ochraně
ovzduší

Finanční podpora

Způsob naplnění opatření
Dílčí kroky
Mapování zdrojů na pevná paliva
na území ORP, kam obec spadá:
- spolupráce s ORP při mapování
zdrojů na pevná paliva
- předání evidovaných stížností
na obtěžování kouřem a dalších
podmětů ORP

Interní gesce
Odbor SŘÚPaR

Náklady, zdroje
financování
osobní náklady
zaměstnanců,
náklady na cesty

Termín
plnění
08/2022

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 dotaci
Analýza situace v obci

Odbor SŘÚPaR

osobní náklady
zaměstnanců

08/2022

Odbor SŘÚPaR

08/2022

Identifikace možných finančních
prostředků a informování MŽP
- v rámci stávajících nebo nově
připravovaných programů na
podporu rozvoje bytového fondu
Asistentce při podání žádosti o
dotaci poskytované na vyšší úrovni

Odbor SŘÚPaR

osobní náklady
zaměstnanců
osobní náklady
zaměstnanců

osobní náklady
zaměstnanců

Po dobu
trvání výzvy

Odbor SŘÚPaR

08/2022

(kraj, stát)
- poskytování pomoci při
vyplňování žádosti o poskytnutí
podpory
Šíření informací o poskytovaných
dotačních titulech, spolupráce se
zprostředkovatelem podpory
- propagace programu – lokální
tisk, web města, místní rozhlas

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 o provozování zdrojů
- spolupráce s místními odborně
způsobilými osobami
- propagace prostřednictvím
lokální tisk, web města, místní
rozhlas

Odbor SŘÚPaR

Odbor SŘÚPaR

osobní náklady
zaměstnanců,
náklady na
zpracování a
distribuci
informačních
materiálů
osobní náklady
zaměstnanců,
náklady na
zpracování a
distribuci
informačních
materiálů

Po dobu
trvání výzvy

08/2022

