Časový plán města Kopřivnice pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko – CZ08Z: Aktualizace 2020
Způsob naplnění opatření
Kód opatření dle
PZKO1

Název opatření dle
PZKO

Gesce dle
PZKO

Náklady, zdroje financování
Aktivita

PZKO_2020_1

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

Dílčí kroky

Interní

Ověření provedení a Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP
odbor životního prostředí
výsledků
kontroly

technického stavu a
spolupráce s obcemi v ORP při mapování
provozu
spalovacích
zdrojů na pevná paliva.
stacionárních zdrojů na

pevná paliva dle § 17
dotazníkové šetření (jsou/nejsou zdroje
odst. 1 písm. h) zákona o
na pevná paliva na území obce,
ochraně ovzduší (KTSP)
mají/nemají akumulační nádobu, jaký typ
paliva občané používají apod.).

vlastní místní šetření za účelem
mapování zdrojů na pevná paliva (např.
vizuální zkoumání kouře, zápach) –
každoročně v období od října do dubna .

při kontrolách prováděných na základě
podnětů ve věci možného nezákonného
provozování zdrojů na pevná paliva (např.
obtěžování kouřem, podezření na
nezákonné spalování).
Ověření stavu zdrojů dle KTSP
odbor životního prostředí

kontrola ohlašovaných dokladů v databázi
ISPOP
u
domů
identifikovaných
v Mapování zdrojů.

v případě chybějícího záznamu bude
vlastník dané stavby vyzván k doložení
dokladu o KTSP (dle § 17 odst. 1 písm. h)
nebo vyžádání informací o zdroji dle § 17
odst. 1 písm. d).

s

PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
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osobní náklady stávajících Průběžně do
zaměstnanců
konce roku 2023
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osobní náklady stávajících Průběžně do
zaměstnanců
konce roku 2023

V

Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci odbor životního prostředí
KTSP

ř
v případě identifikace domácností, kde v
dokladu o provedení KTSP bude zjištěn
rozpor se zákonem o ochraně ovzduší,
bude nabídnuta pomoc při řešení těchto
případů, např. osvětou, podáním
1

Termín splnění

gesce2

osobní náklady stávajících Průběžně do
zaměstnanců
konce roku 2023

Finanční podpora
Odstraňování bariér pro
zapojení nízkopříjmových
skupin předfinancováním
příspěvků měst a obcí
včetně asistence možným
žadatelům

informace příp. asistencí s vyřízením
žádosti o dotace. V krajním případě může
dojít k uložení sankce či nápravného
opatření.
Analýza situace v obci
odbor životního prostředí

m
Město Kopřivnice rozhodlo nevyhlašovat
nový dotační program na instalaci
akumulační nádoby ke kotli na pevná
paliva s ručním přikládáním.
Identifikace možných finančních prostředků a odbor životního prostředí
informování MŽP


Město Kopřivnice poskytuje žadatelům
příspěvek ke kotlíkové dotaci ve výši
5 tis. Kč.



V rámci 4. výzvy kotlíkových dotací Město
Kopřivnice zváží druh a výši podpory
žadatelům (příspěvek města pro úspěšné
žadatele). 4. výzva kotlíkových dotací by
měla být spuštěna v 1. pololetí roku
2022).
Předložení
materiálu
ke
schválení odbor životního prostředí
radě/zastupitelstvu

Z
V rámci 4. výzvy kotlíkových dotací (budeli ze strany města rozhodnuto o finanční
podpoře výměn kotlů jednotlivým
občanům) předložení materiálu ve věci
příspěvku města ke kotlíkové dotaci.
Spuštění programu
odbor životního prostředí

P
propagace programu Kotlíkové dotace webové stránky města, Kopřivnické
noviny, facebook, besedy v místních
částech apod.

P
přímé oslovení konkrétních vytipovaných
domácností.
Šíření informací o poskytovaných dotačních odbor životního prostředí
titulech, spolupráce se zprostředkovatelem
podpory

D
distribuce informací prostřednictvím
lokálního tisku, webových stránek,
facebooku, apod. (viz bod Spuštění
programu).
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osobní náklady stávajících Do 6 měsíců od
zaměstnanců
vydání PZKO

Rozpočet města

Po dobu trvání
3. výzvy
kotlíkových
dotací

Po dobu trvání
4. výzvy
kotlíkových
dotací
osobní náklady stávajících Do měsíce po
zaměstnanců
předchozích
aktivitách

osobní náklady stávajících Období od
zaměstnanců
vyhlášení 4.
výzvy
kotlíkových
dotací
do ukončení
příjmu žádostí
osobní náklady stávajících Období od
zaměstnanců
vyhlášení 4.
výzvy
náklady na zpracování a
kotlíkových
distribuci
osvětových
dotací do jejího
materiálů
ukončení

PZKO_2020_2

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

Osvěta

Šíření informací poskytnutých MŽP o správném odbor životního prostředí
provozování zdrojů (na začátku každé topné
sezóny):


osobní náklady stávajících průběžně do
zaměstnanců
konce roku 2023

E
edukativní a osvětová kampaň ve
spolupráci s odborníky Vysoké školy
báňské (Smokeman), kdy jsou podávány
informace o možnostech způsobů
vytápění, vhodném výběru paliva,
možnostech výměny nevyhovujících
kotlů, poskytnutí dotací.



p
poskytování informací formou místního
tisku, webových stránek, facebooku,
kabelové televize, příp. distribuce
propagačních
materiálů
roznosem vlastními silami, distribuce do
škol, vytipovaných organizací.



O
spolupráce s obcemi v působnosti ORP,
oslovení starostů ke sdílení výzev a
informací do domácností.



o
slovení místních odborně způsobilých
osob, např. kominíků a zástupců hasičů či
dobrovolných
hasičů
s žádostí
o
spolupráci .



p
v rámci kontrol orgánu ochrany ovzduší
poučení provozovatelů o správném
topení i o možnostech výměny zdroje
vytápění nebo dotačních možnostech
financování obměny kotle.

Seznam zkratek:
 ORP- obec s rozšířenou působností
 ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
 KTSP – kontrola technického stavu a provozu
 MŽP – Ministerstvo životního prostředí
 OPŽP – Operační program životního prostředí
 NZÚ – Nová zelená úsporám
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náklady na zpracování a
distribuci
osvětových
materiálů

