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KARTA I Opatření PZKO: 

Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o 

ochraně ovzduší 

Kód opatření: 

PZKO_2020_1 

Aktivita Dílčí kroky Gestor Náklady Termín plnění 

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) 

Vizuální kontrola kouře z komínů na základě stížností 

nebo z vlastního podnětu a podávání podnětů 

orgánu ochrany ovzduší OŽP k řešení 

Městská policie, 

OŽP 

 

Osobní náklady 

stávajících 

zaměstnanců vč. 

cestovních nákladů 

 

vždy topná sezóna 

od 4.Q/2021   

 

 

Finanční podpora Informování veřejnosti o dotačních programech 

kraje a státu (lokální tisk, web města) 

OŽP Osobní náklady 

stávajících 

zaměstnanců 

Ihned po obdržení 

informací od kraje 

a MŽP 
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KARTA II Opatření PZKO: 

Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování paliv na kvalitu ovzduší, významu správné 

údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva 

Kód opatření: 

PZKO_2020_2 

Aktivita Dílčí kroky Gestor Náklady Termín plnění 

Osvětová činnost Témata osvětové činnosti: 

- Jak správně provozovat domácí zdroje 

vytápění 

- Jaké je vhodné palivo (jaké je nevhodné, 

jaké je zakázané) 

- Jaké jsou povinnosti provozovatelů zdrojů 

K osvětové činnosti bude využito: 

- Lokální tisk, web města, přímé informování 

vytipovaných domácností 

 

OŽP Osobní náklady 

stávajících 

zaměstnanců 

 

Náklady na 

zpracování a 

distribuci 

osvětových 

materiálů 

2022 – 2023 

a dále dle potřeby 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

KTSP – kontrola technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů 

OŽP – odbor životního prostředí 

PZKO – program zlepšování kvality ovzduší 


