
              
Časový plán města Varnsdorf pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší v ZÓNĚ SEVEROZÁPAD CZ04 (aktualizace 2020) 

Kód opatření dle 
PZKO1 

Název opatření dle 
PZKO 

Gesce dle 
PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

PZKO_2020_1 
 
 

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

Varnsdorf 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 (ORP) 

Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP 

• Spolupráce s ORP  Varnsdorf při 
mapování zdrojů na pevná paliva (před 
začátkem první topné sezóny nebo  
v jejím průběhu) 

• Místní šetření ve spolupráci s ORP – 
mapování zdrojů na pevná paliva 

• Kontroly kotlů na tuhá paliva 

• Kontroly pomocí Ringelmannovy 
stupnice 

• Evidence zdrojů na pevná paliva  
z databáze ISPOP3 

• Příjem evidovaných stížností a dalších 
podnětů na obtěžování kouřem ze 
zdrojů na území města 

Odbor životního 
prostředí 

 

osobní náklady 
stávajících 

zaměstnanců/praco
vníka 

kofinancovaného 
NPŽP 

 

Průběžně 
Ihned po 

vyhlášení do 
konce roku 

2023 

Ověření stavu zdrojů dle KTSP4 

• Kontrola ohlašovaných dokladů KTSP  
v databázi ISPOP u domů 
identifikovaných v Mapování zdrojů 

• V případě chybějícího záznamu  
o provedené KTSP v databázi ISPOP 
bude vlastník vyzván k doložení 
dokladu o KTSP dle § 17 odst. 1 písm. 
h) zákona o ochraně ovzduší nebo 
vyžádání informací o zdroji dle § 17 
odst. 1 písm. d) zákona o ochraně 
ovzduší 

Odbor životního 
prostředí 

osobní náklady 
stávajících 

zaměstnanců/ 
pracovníka 

kofinancovaného 
NPŽP 

Průběžně  
Ihned po 

vyhlášení do 
konce roku 

2023 

 
1 PZKO = program zlepšování kvality ovzduší 
2 Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele 
3 ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovaných povinností 
4 KTSP = kontrola technického stavu a provozu 



              
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 

Odbor životního 
prostředí 

osobní náklady 
stávajících 

zaměstnanců/ 
pracovníka 

kofinancovaného 
NPŽP 

Průběžně do 
konce roku 

2023 

Finanční podpora  Analýza situace v obci  

• fakultativně dotazníková akce 
(jsou/nejsou zdroje na pevná paliva na 
území obce, jaká/ mají/nemají 
akumulační nádobu, zjištění emisních 
tříd zdroje, ...) 

Odbor životního 
prostředí 

osobní náklady 
stávajících 

zaměstnanců/ 
pracovníka 

kofinancovaného 
NPŽP 

Do 6 měsíců od 
vydání PZKO 

Asistence při podání žádosti o dotaci 
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.  

Odbor životního 
prostředí 

osobní náklady 
stávajících 

zaměstnanců/ 
pracovníka 

kofinancovaného 
NPŽP 

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. 

Odbor životního 
prostředí 

osobní náklady 
stávajících 

zaměstnanců/ 
pracovníka 

kofinancovaného 
NPŽP 

Ihned po 
vyhlášení výzvy 
po celou dobu 
jejího trvání 

PZKO_2020_2 Zvýšení povědomí 
provozovatelů o vlivu 
spalování pevných paliv 
na kvalitu ovzduší, 
významu správné 
údržby a obsluhy zdrojů 
a volby spalovaného 
paliva 

Varnsdorf Osvěta  
 

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

• Identifikace vhodných komunikačních 
kanálů (místní tisk, stránky města, 
plakáty, úřední deska) 

• město zváží seminář (beseda) jak 
správně a ekonomicky topit, jak 

Odbor životního 
prostředí 

osobní náklady 
stávajících 

zaměstnanců/ 
pracovníka 

kofinancovaného 
NPŽP 

 
náklady na 

Průběžně od 
vydání 



              
skladovat dřevo, vložit téma  
o tepelných čerpadlech, klady  
a zápory, 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. 

• Uspořádání akce pro veřejnost  
a školy SMOKEMAN SHOW 

• zveřejnit článek o daném tématu 
v lokálním tisku, stránkách města 

• uspořádání výstavy na téma „Zásady 
správného topení“, zapojit do výstavy 
školy a školky 

• zapojit obyvatele města - anketa jak 
přispět ke snížení znečištění ovzduší ve 
městě, zveřejněno na stránkách města 
a v lokálním tisku 

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) 

zpracování  
a distribuci 
osvětových 
materiálů 

    Osvěta lidi o ukončení kotlů třídy č. 1 a č. 2 

• Na webu města a v lokálním tisku 

Odbor životního 
prostředí 

 Konec roku 
2020 

    Zveřejnění „příručky“ pro obyvatele 

• Příručka s informacemi co všechno má 
být splněno podle zákona o ovzduší, 
při používání spalovacích 
stacionárních zdrojů na pevná paliva, 
s užitečnými odkazy a seznamem 

• Zveřejnění na webových stránkách  
a v kanceláři odboru životního 
prostředí 

Odbor životního 
prostředí 

Náklady na 
distribuci materiálů 

Od vydání PZKO 

 

Časový plán města Varnsdorf pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší v ZÓNĚ SEVEROZÁPAD CZ04 byl schválen usnesením Rady města 

Varnsdorf č. 601/2021 dne 2. 12. 2021 


