
Časový plán města Horažďovice pro provádění opatření uvedených v „Programu zlepšování 
kvality ovzduší zóna Jihozápad CZ 03, aktualizace 2020“ 

Podle § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit stanovený v příloze tohoto zákona, zpracuje 

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušným krajským úřadem a krajem Program zlepšování kvality ovzduší. Území Plzeňského kraje je společně s 

Jihočeským krajem v zóně zhoršené kvality ovzduší Jihozápad CZ 03. Důvodem je překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren v některých obcích obou krajů. 

Město Horažďovice je jednou z obcí, na území které bylo překročení imisního limitu indikováno a je tedy cílovou obcí. 

Podle zákona o ochraně ovzduší (§ 9 odst. 4) mají kraj a cílové obce v návaznosti na PZKO povinnost vypracovat časový plán provádění opatření s cílem dosažení 

imisního limitu. Zdrojem emisí benzo(a)pyrenu jsou zejména domácí topeniště. Proto se časový plán zaměřil na opatření vztahující se k výměně nevyhovujících 

kotlů na pevná paliva, k řádnému provozu spalovacích zdrojů a informovanosti obyvatel o dostupných ekonomických nástrojích poskytovaných na podporu výměny 

spalovacích zdrojů a možnostech jejich čerpání. 

 

Kód 
opatře
ní 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 

Město 
Horažďovice 
 

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 (KTSP) 
 

■ Mapování zdrojů na pevná paliva na 
území města Horažďovice (v rámci 
šetření prováděných na základě 
přijatých podnětů a jiné úřední 
činnosti) 
 
■ Ověřování stavu zdrojů dle dokladů 
o kontrole technického stavu a 
provozu spalovacích zdrojů 
(prostřednictvím ISPOP – KTSP) 
 
■ Zjištění dosavadního zájmu 
obyvatel o krajské „kotlíkové datace“ 
na výměnu nevyhovujících kotlů 
 
■ Identifikace domácností, kde doklad 
o provedení kontroly technického 
stavu a provozu kotle identifikoval 

Odbor životního 
prostředí 
 

stávající 
zaměstnanci 
 

2021 – 2022 
(průběžně) 
 

                                           
1 PZKO = program zlepšování kvality ovzduší 
2 Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu 



    

rozpor se zákonem (cílená 
komunikace s těmito subjekty). 
Řešení těchto případů individuálně (v 
krajním případě pomocí sankcí či 
nápravných opatření) 

Finanční podpora 

 

Fond rozvoje bydlení - Zvýhodněné 
půjčky: 
■ Titul 02 – Zřízení ekologického 
topení 
 
■ Titul 03 – Pořízení tepelného 
čerpadla 
 

Finanční odbor 
 

stávající 
zaměstnanci 
 

(průběžně) 

PZKO_
2020_2 

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

Město 
Horažďovice 
 

Osvěta 

 

Témata osvětové činnosti: 

 
■ Správně provozovat domácí zdroje 
vytápění 
 
■ Povinnosti provozovatelů 
spalovacích zdrojů 
 
■ Aktuální dotační programy na 
podporu financování výměny 
nevyhovujících spalovacích zdrojů 
(jakým způsobem je možné o dotaci 
žádat) 
 
■ Informace o možnosti čerpat na 
pořízení ekologického vytápění 
zvýhodněné půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení města 
 
 
K osvětové činnosti budou využity 
stávající informační kanály: 

 
■ Horažďovický Obzor 
 
■ webové stránky města 
 
■ veřejně přístupné objekty (např. 
knihovna pro distribuci letáků) 
 

Odbor životního 
prostředí 
 

stávající 
zaměstnanci 
 

2021 (2. pololetí) 
 
2022 
 

 


