č.j. OUKUJ 1780/2021
UZ 52.1 V/5
ČASOVÝ PLÁN OBCE KUJAVY PRO PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ UVEDENÝCH V PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY
OVZDUŠÍ ZÓNY MORAVSKOSLEZSKO – CZ08Z: AKTUALIZACE 2020
Dne 24. 11. 2020 vyšlo ve Věstníku MŽP (ROČNÍK XXX – listopad 2020 – ČÁSTKA 9, č. j. MZP/2020/130/994) Sdělení odboru ochrany ovzduší
MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko CZ08Z: Aktualizace 2020. Program je vydáván v souladu s § 9 odst.
1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a nahrazuje program ke zlepšení kvality ovzduší ze dne 14. 4. 2016. Cílem Programu
je v co možná nejkratší době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity dle bodu 1 až 3 přílohy
č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., jsou v zóně Moravskoslezsko CZ08Z překročeny, tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji zlepšovat, a to na celém území
zóny Moravskoslezsko CZ08Z.
V návaznosti na vyhlášení PZKO CZ08Z 2020 ve Věstníku MŽP jsou obce a kraj, kterým bylo v PZKO CZ08Z 2020 uloženo provádění opatření
v něm obsažených, povinni vypracovat do 12 měsíců ode dne vyhlášení PZKO CZ08Z 2020 ve Věstníku MŽP svůj časový plán provádění opatření
a tento plán zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Tato opatření jsou zapracována do „Časového plánu obce Kujavy pro provádění opatření uvedených v „Programu zlepšování kvality ovzduší zóny
Moravskoslezsko – CZ08Z: Aktualizace 2020“, který byl schválen usnesením zastupitelstva obce Kujavy č. 21 / I / 24 dne 13.12.2021.
Název
opatření dle
PZKO
PZKO_2020_1 Účinná
kontrola
plnění
požadavků
kladených na
provozovatele
spalovacích
zdrojů
zákonem o
ochraně
ovzduší
Kód opatření
dle PZKO1

Gesce
dle
PZKO
obec
Kujavy

Aktivita

Způsob naplnění opatření
Dílčí kroky

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

Interní
gesce
Mapování zdrojů na pevná Obecní
úřad
paliva na území ORP
• spolupráce s ORP při Kujavy
mapování zdrojů na pevná
paliva
•
předání
evidovaných
stížností
na
obtěžování
kouřem a dalších podnětí ORP
• místní šetření ve spolupráci
s ORP - mapování zdrojů na
pevná paliva

Náklady, zdroje
financování

Termín splnění

osobní náklady průběžně
zaměstnanců,
náklady na cesty

Finanční podpora

Identifikace
a
řešení
případů nesouladu v rámci
KTSP
• V rámci spolupráce s 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
Analýza situace v obci

Obecní
úřad
Kujavy

osobní náklady průběžně
zaměstnanců

Obecní
úřad
Kujavy

osobní náklady Dle
zaměstnanců
harmonogramu
jednotlivých
národních
dotačních výzev
osobní náklady Dle
zaměstnanců
harmonogramu
jednotlivých
národních
dotačních výzev

Asistence pro podání žádosti Obecní
o dotaci poskytované na úřad
Kujavy
vyšší úrovni (kraj, stát)
• Poskytování pomoci při
vyplňování
žádosti
o
poskytnutí podpory (např.
z OPŽP nebo NZU) a realizaci
opatření. Specifické zaměření
na osoby, pro které je tento
krok
zásadní
překážkou
čerpání dotace.
Šíření
informací
o
poskytovaných
dotačních
titulech,
spolupráce
se
zprostředkovatelem
podpory

Dle
harmonogramu
jednotlivých
národních
dotačních výzev

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

Osvěta

V Kujavách dne 14.12.2021

Seznam zkratek:
PZKO – program zlepšování kvality ovzduší
ORP – obec s rozšířenou působností
KTSP – kontrola technického stavu a provozu
MŽP – Ministerstvo životního prostředí

• propagace programu –
lokální tisk, web obce, místní
rozhlas
Šíření
informací Obecní
poskytnutých
MŽP
o úřad
správném o provozování Kujavy
zdrojů
• spolupráce s místními
způsobilými
odborně
osobami,
kominíky
a
dobrovolnými hasiči
• propagace prostřednictvím
lokální tisk, web města, místní
rozhlas

osobní náklady
zaměstnanců,
náklady na
zpracování a
distribuci
informačních
materiálů

..……………………..
Ing. Petra Vojkůvková
starostka obce

průběžně

