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ČASOVÝ PLÁN PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ, ZÓNA SEVEROVÝCHOD 

Obec Jevíčko 

Kód opatření 
dle PZKO1 

Název opatření dle PZKO 
Gesce 

dle 
PZKO 

Způsob naplnění opatření 

Náklady, zdroje financování Termín splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce 

PZKO_2020_1 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

Obec 
Jevíčko 

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 obce  

 Místní šetření ve spolupráci s městskou policií 

 

Obecní úřad  osobní náklady stávajících zaměstnanců 2. kvartál 2022 
4. kvartál 2022 
1. kvartál 2023 
a následující dle potřeby  

Finanční podpora (obec, kraj) Analýza situace v obci  

 fakultativně dotazníková akce (jsou/nejsou zdroje na pevná paliva na území 
obce, mají/nemají akumulační nádobu), využití údajů z KTSP 
 

Obecní úřad  osobní náklady stávajících zaměstnanců  2. kvartál 2022 

 

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 případně směrování uchazečů na 
příslušné instituce.  

Obecní úřad  osobní náklady stávajících zaměstnanců  Od vyhlášení výzvy (OPŽP, NZÚ) až do doby 

trvání aktivity 

Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech,  
 

Obecní úřad 
 

osobní náklady stávajících zaměstnanců  
 

Od 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 
 

Obec 
Jevíčko 

Osvěta  
 

Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů 

 Distribuce příručky MŽP: „Jak správně topit a ušetřit“ dotčeným obcím  

 Zveřejnění příručky MŽP: „Jak správně topit a ušetřit“ na webových 
stránkách města  
 

Obecní úřad 
 

osobní náklady stávajících zaměstnanců  
 
náklady na distribuci osvětových materiálů 

Po celou dobu trvání 

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

 Oslovení místních odborně způsobilých osob, kominíků a zástupců hasičů či 
dobrovolných hasičů s žádostí o spolupráci  

 Přednášky odborně způsobilých osob podle zákona o ochraně ovzduší, 
prezentace na téma ochrana ovzduší a správný provoz spalovacích zdrojů na 
pevná paliva 

 
 

Obecní úřad 
 

osobní náklady stávajících zaměstnanců  
 
náklady na prezentace/přednášky OZO  

4. kvartál 2022 

4. kvartál 2023  
a následující dle potřeby 

Šíření informací o správném provozování zdrojů (po celou dobu topné sezony) 

 Distribuce propagačních materiálů 

 informace o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší 

 Jaké jsou povinnosti provozovatelů zdrojů 

 Jaké jsou aktuální dotační programy města, kraje, státu (jakým způsobem je 

možné se ucházet o dotaci) 

 významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva 
zveřejňované v přiměřené míře ve zpravodaji a na webových stránkách 
města  

 
 

Obecní úřad 
 

osobní náklady stávajících zaměstnanců  
 

4. kvartál 2022 

1. kvartál 2023 

a následující dle potřeby  

 

                                                           
1 PZKO = program zlepšování kvality ovzduší 


