Časový plán obce HORŠOVSKÝ TÝN k provádění opatření PZKO, zóna Jihozápad CZ 03,
s cílem snížit procento plochy s překročením imisního limitu po aplikaci stávajících opatření
(benzo/a/pyren)
Kód opatření
dle PZKO1

Název opatření dle
PZKO

Gesce dle
PZKO

PZKO_2020_1

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

Obec
Horšovský
Týn

Způsob naplnění opatření

Náklady, zdroje
financování

Termín
splnění

Aktivita

Dílčí kroky

Interní gesce2

Ověření
provedení
kontroly
technického
stavu
a
provozu
spalovacích stacionárních
zdrojů na pevná paliva
podle § 17 odst. 1 zákona
o ochraně ovzduší

Mapování provozovatelů spalovacích
zdrojů – identifikace domácností na území
obce Horšovský Týn
- místní šetření a monitoring – mapování
zdrojů na pevná paliva
spolupráce
s
místními
úřady,
organizacemi, sdruženími, Společenstvem
kominiků ČR a využití databáze OZO3 MŽP

MÚ
Horšovský
Týn, OŽPŽÚ,
oddělení ŽP,
úsek ovzduší

Osobní náklady
stávajících
zaměstnanců,
běžné provozní
náklady

Od
ledna
2022,
průběžně po
celou dobu
realizace
programu

Kontrola plnění povinností podle § 17
odst. 1 zákona o ochraně ovzduší – KTSP 4
na pevná paliva
- kontrola údajů v databázi ISPOP
- v případě chybějících údajů o provedené
KTSP v ISPOP – výzva k doložení dokladu
nebo vyžádání informací o zdroji
- identifikace domácností, kde doklad o
provedení technického stavu a provozu
kotle identifikoval rozpor se zákonem o
ochraně ovzduší a řešení těchto případů
- kontrola plnění i ostatních povinností
(druhy používaných paliv, revize spalinové
cesty , instalace akumulační nádrže,
provádění pravidelných kontrol…...)

MÚ
Horšovský
Týn, OŽPŽÚ,
oddělení ŽP,
úsek ovzduší

Osobní náklady
stávajících
zaměstnanců,
běžné provozní
náklady

Od
ledna
2022,
průběžně po
celou dobu
realizace
programu

1 PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
2 Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele
3 OZO – odborně způsobilá osoba
4 KTSP – kontrola technického stavu a provozu

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
Horšovský
Týn

Osvěta

Řešení sporných případů
- při důvodném podezření na
provozování zdroje s povinností
KTSP a absence této kontroly a
při zjištění závad na zdroji
(potvrzeným OZO v dokladu o
KTSP) postupovat v souladu s §
17 ods. 1 a 2 zákona o ochraně
ovzduší (v krajním případě
přestupkovým řízením)
- při identifikaci domácností, kde
doklad o provedení KTSP
vykazuje rozpor se zákonem o
ochraně ovzduší, poskytnout
asistenci při řešení těchto
případů, např. pomoc s vyřízením
žádosti o dotaci (ve spolupráci s
KÚ PK), v krajním případě využít
možnosti sankce či nápravného
opatření
Šíření informací poskytnutých MŽP o
správném provozování zdrojů (na začátku
každé topné sezóny):
- oslovení místních OZO, kominíků a
zástupců hasičů či SDH s žádostí o
spolupráci
- identifikace vhodných komunikačních
kanálů (místní tisk, rozhlas, web apod.).
- distribuce propagačních materiálů těmito
identifikovanými kanály: distribuce
propagačních materiálů, prezentace na
téma ochrana ovzduší a správný provoz
spalovacích zdrojů na pevná paliva,
fakultativně v případě zájmu konání
specificky zaměřených besed,
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).

MÚ
Horšovský
Týn, OŽPŽÚ,
oddělení ŽP,
úsek ovzduší

MÚ
Horšovský
Týn, OŽPŽÚ,
oddělení ŽP,
úsek ovzduší

Osobní náklady
stávajících
zaměstnanců,
běžné provozní
náklady

Osobní náklady
stávajících
zaměstnanců,
běžné provozní
náklady,
náklady
na
zpracování a tisk
materiálů
k
osvětě

Od
ledna
2022,
průběžně po
celou dobu
realizace
programu

Od
ledna
2022,
průběžně po
celou dobu
realizace
programu

