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Časový plán Městské části Praha-Lipence pro provádění opatření PZKO
Aglomerace Praha CZ 01 (aktualizace 2020)
Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha CZ 01 (dále jen PZKO) byl vydán dne 27. ledna 2021ve Věstníku MŽP v souladu se zadáním §9
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) a tímto okamžikem nabyl účinnosti. Dle výše uvedeného paragrafu mají kraje a obce (městské části)
povinnost vypracovat svůj časový plán pro provádění opatření ke snížení znečištění ovzduší a ten zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webu
městské části).
Cílem PZKO je v co možná nejkratším termínu dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky vyjmenované v zákoně (bod 1 a 3 přílohy Č. 1
zákona) zejména v oblastech, kde jsou v současné době imisní limity těchto látek překročeny (týká se i hl. m. Prahy). PZKO obsahuje opatření, která pomohou
těchto limitů dosáhnout, udržet je a nadále stav ovzduší v aglomeraci zlepšovat.
PZKO pro hl.m. Prahu byl vydán z důvodu překročení imisních limitů pro benzo(a)pyren (hlavním zdrojem jsou lokální domácí topeniště, N02 (hlavním
zdrojem je doprava).
V případě denních koncentrací suspendovaných prachových částí PM10 v předchozích letech docházelo k překračování imisního limitu S ohledem na platnost
obecně závazné vyhlášky Č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích tepla, lze
předpokládat, že k dosažen efektu na snížení denních koncentrací částic PM10 došlo již v roce 2021 a tento trend by měl i nadále přetrvávat.
PZKO kromě analýzy stávající imisní situace (toho, co již v ovzduší je) a emisní situace (to, co je do ovzduší vnášeno znečišťovateli), obsahuje též opatření ke
zlepšení kvality ovzduší (oddíl C PZKO). D tzv. cílové lokality Programu, ve kterém je potřeba navržená opatření realizovat spadá i městská část Praha
Lipence.
Pro MČ Praha-Lipence byla definována dvě opatření:
•
•

PZKO_2020_1(Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší) - viz tabulka Č. 1
PZKO_2020_2(Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a
volby spalovaného paliva) - viz tabulka č. 2
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tabulka Č. 1
Způsob naplnění opatření
Název opatření
dlePZKO

Gesce dle
PZKO

PZKO_2020_1
Účinná kontrola
plnění
požadavků
kladených na
provozovatele
spalovacích
zdrojů zákonem
o ochraně
ovzduší

MČ PrahaLipence

Aktivita

Dílčí kroky

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

Mapování zdrojů na pevná paliva na
území MČ
• Spolupráce s ORP (Praha 16)
při mapování zdrojů na
pevná paliva (před nebo
v průběhu topné sezóny) využití místní znalosti,
spolupráce s Městskou policií
• Účast na místním šetření ve
spolupráci s ORP Praha 16 mapování zdrojů na pevná
paliva
• Postoupení obdržených
stížností na obtěžování
kouřem a zápachem ORP
(Praha 16)
Identifikace a řešení případů
nesouladu v rámci kontrol
technického stavu zdrojů na pevná
paliva
• Spolupráce s ORP (Praha 16)
při identifikaci problémových
domácností, při zjištění
rozporu v dokladu o
provedené kontrole
technického zdroje vytápění
na pevná paliva či absenci
tohoto dokladu
• Pomoc při řešení těchto
situací (například spolupráce
s Městskou policií, pomoc při
vyřizování žádosti o dotaci
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Náklady, zdroje
financování

Termín splnění

Zaměstnanec
ÚMČPrahaLipence

osobní náklady
stávajícího
zaměstnance

Průběžně ihned po
vyhlášení do konce
roku 2023

Zaměstnanec
ÚMČ PrahaLipence

osobní náklady
stávajícího
zaměstnance

Průběžně ihned po
vyhlášení do konce
roku 2023

Interní gesce
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Finanční
podpora

Analýza situace v obci -~
• Úzká spolupráce s ORP
(Praha 16) poskytnutí údajů
z kontrol technického stavu
zdrojů vytápění na pevná
paliva, případná dotazníková
akce v Lipeneckém
zpravodaji, na webových
stránkách MČ, případně
jiným způsobem
Spuštění programu
• propagace programu
(Lipenecký zpravodaj,
Mobilní rozhlas, webové
stránky MČ, facebook)
• přímé oslovení konkrétních
vytipovaných domácností
Asistence při podání žádosti o dotaci
poskytované na vyšší úrovni (kraj,
stát)
• Poskytování pomoci při
vyplňování žádosti o
poskytnutí dotace (zaměření
na nízkopříjmové skupiny
obyvatel, seniory apod.)
Šíření informací o poskytovaných
dotačních titulech, spolupráce se
zprostředkovatelem podpory
• Zveřejňování aktuálních
informací na webu MČ, na
facebookové stránce MČ,
v Lipeneckém zpravodaji,
zasílání informací Mobilním
rozhlasem.
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Zaměstnanec
ÚMČ PrahaLipence

osobní náklady
stávajícího
zaměstnance

Zaměstnanec
ÚMČ PrahaLipence

osobní náklady
stávajícího
zaměstnance,
náklady na
distribuci
informačních
materiálů

Zaměstnanec
ÚMČPrahaLipence

osobní náklady
stávajícího
zaměstnance

Zaměstnanec
ÚMČPrahaLipence

osobní náklady
stávajícího
zaměstnance,
náklady na
distribuci
informačních
materiálů

Do konce roku 2022

Po celou dobu
trvání výzvy (do
konce roku 2023)

Po celou dobu
trvání výzvy (do
konce roku 2023)

Po celou dobu
trvání výzvy (do
konce roku 2023)
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tabulka Č. 2

Název opatření dle
,
PZKO

Gesce dle

Způsob naplnění opatření

Náklady, zdroje

PZKO

Termín splnění
Aktivita

Dílčí kroky

Interní gesce

financování

Šíření informací poskytnutých
MŽP o správném provozování
zdrojů (na začátku každé topné
PZKO 2020 2
Zvýšení povědomí
provozovatelů o
vlivu spalování
pevných paliv na
kvalitu ovzduší,
významu správné
údržby a obsluhy
zdrojů a volby
spalovaného paliva

I

sezóny):
• Oslovení místních odborně

v

Me PrahaLipence

O sveta
v

zp~sobilý:h os~~, ~ominíků
a zastupcu hasičů CI
dobrovolných hasičů
"
s zaíd osti o spo IupraCl
Identifikace vhodných
komunikačních kanálů
(zveřejnění nabídek na
dotace - web MČ, Lipenecký
zpravodaj, Mobilní rozhlas).
Distribuce propagačních
materiálů: příručka ,,Jak
správně topit" volně
k dispozici na podatelně MČ
a ke stažení webu MČ).
v

•

•
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Zaměstnanec
,
UMe
PrahaLipence
v

osobní náklady
stávajícího
zaměstnance
náklady na
distribuci
informačních
materiálů
'

Průběžně

