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Časový plán pro implementaci závazných opatření dle PZKO - ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY CZ02 

Město Kralupy nad Vltavou 

 
Kód 

opatře

ní dle 

PZKO 

Název opatření dle 

PZKO 

Gesce dle PZKO Způsob naplnění opatření Náklady, 

zdroje 

financování 

Termín 

splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce 

  

P
Z

K
O

_2
0

2
0

_1
 

 

Účinná kontrola 

plnění požadavků 

kladených na 

provozovatele 

spalovacích zdrojů 

zákonem o 

ochraně ovzduší  

 

Město Kralupy nad 

Vltavou, 

ORP - OŽP 

Kralupy n. Vlt. 

 

Ověření provedení a 

výsledků KTSP u 

spalovacích 

stacionárních zdrojů na 

pevná paliva dle § 17 

odst. 1 písm. h) zákona o 

ochraně ovzduší (ORP) 

Využití databáze ISPOP a 

kontrola ohlašovaných 

podkladů.   

 

ORP 

Kralupy n. Vlt., 

OŽP, ochrana 

ovzduší 

Žádné  - 

kontroly budou 

probíhat 

v rámci náplně 

práce OŽP 

4. čtvrtletí 2021 + 

průběžně 

 Ověření doručených podnětů a 

zjištěných případů porušení 

plnění povinností dle § 17 

odst. 1 písm. h) zákona o 

ochraně ovzduší v databázi 

ISPOP, případně dožádání 

chybějících podkladů od 

vlastníka objektu/ 

provozovatele spalovacího 

zdroje. 

4. čtvrtletí 2021 + 

průběžně 

 

Město Kralupy nad 

Vltavou 

Podpora přeměny 

topných systémů 

v domácnostech – 

instalace a využívání 

nových nízkoemisních či 

bezemisních zdrojů 

energie 

Schválení zřízení fondu pro 

finanční podporu opatření ke 

snížení emisí a správnému 

provozování spalovacích 

zdrojů prostřednictvím 

instalace akumulačních nádrží 

podpory výměny spalovacích 

zařízení, která budou od 

01.09.2022 odstavena 

z provozu (nebudou splňovat 

nejméně 3. třídu dle ČSN EN 

RM - Město 

Kralupy n. Vlt. 

Bude 

upřesněno dle 

zdrojů 

Srpen 2021 
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303-5) 

  

P
Z

K
O

_2
0

2
0

_1
 

 

  Poskytnutí finanční podpory 

z prostředků města pro 

finanční podporu opatření ke 

snížení emisí a správnému 

provozování spalovacích 

zdrojů prostřednictvím 

instalace akumulačních nádrží 

podpory výměny spalovacích 

zařízení, zajištění a kontroly 

 Výše finanční 

podpory bude 

upřesněna, 

zdroje budou 

prověřeny a 

potvrzeny 

2022-2023 

Město Kralupy nad 

Vltavou, 

ORP - OŽP 

Kralupy n. Vlt. 

 

Zmapování 

problematických lokalit 

v Kralupech n. Vlt.  

Aktivní mapování, pochůzky, 

identifikace na základě 

podnětů apod.  

OŽP – ochrana 

ovzduší 
Žádné  - 

kontroly budou 

probíhat 

v rámci náplně 

práce OŽP 

4. čtvrtletí 2021 + 

průběžně do 

konce roku 2023 

 

Vypracování plánu 

kontrol 

 Leden 2022 + 

každoročně 

Vlastní kontroly Zimní období / 

topná sezóna 

Opakované kontroly Průběžně + 

v případě zjištění 

porušení a 

uložení 

nápravných 

opatření 
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P
Z

K
O

_2
0

2
0

_2
 

 

Zvýšení povědomí 

provozovatelů o 

vlivu spalování 

pevných paliv na 

kvalitu ovzduší, 

významu správné 

údržby a obsluhy 

zdrojů a volby 

spalovaného 

paliva  

 

Město Kralupy nad 

Vltavou,  

ORP - OŽP 

Kralupy n. Vlt. 

Město Kralupy nad 

Vltavou, 

ORP - OŽP 

Kralupy n. Vlt. 

 

Přímé oslovení 

domácností 

identifikovaných v rámci 

mapování zdrojů.  

 

V rámci vyžádání podkladů o 

KTSP přiložení informace o 

povinnosti výměny spalovacích 

zařízení, která budou od 

01.09.2022 odstavena 

z provozu (nebudou splňovat 

nejméně 3. třídu dle ČSN EN 

303-5) a možnostech čerpání 

finančních prostředků z 

dotačních titulů.  

 

 

 

 

OŽP – ochrana 

ovzduší 

 

Žádné  - 

kontroly budou 

probíhat 

v rámci náplně 

práce OŽP 

Průběžně  

 

 Šíření informací + 

uveřejnění článků 

v místním periodiku (ke 

zvýšení povědomí 

provozovatelů 

spalovacích 

stacionárních zdrojů, 

především na pevná 

paliva) 

Publikace článku „Jak správně 

topit“ v Kralupském 

Zpravodaji. V rámci „Akčního 

plánu“ realizace již říjen 2020-

leden 2021 - komiksový seriál 

„Smokeman zasahuje“ ve 4 

etapách v místním periodiku 

(autoři: Výzkumné energetické 

centrum VŠB-TU Ostrava, Ing. 

Jiří Horák, Ph.D, Ing.Petr 

Kubesa, Ing.Jiří Ryšavý, 

MGA.Kristina Molatová, vydal 

SFŽP) 

 

Bez potřeby 

vyhradit 

samostatné 

rozpočtové 

náklady 

Průběžně, před a 

během topné 

sezóny, v rámci 

AP realizace již 

říjen 2020-leden 

2021, dále 

listopad 2021 

 

Zveřejnění informací a o 

vyhlášených 

poskytnutých dotačních 

titulech prostřednictvím 

webových stránek města, 

příp. email, telefon.  

 Bez potřeby 

vyhradit 

samostatné 

rozpočtové 

náklady 

Průběžně, před a 

během topné 

sezóny, v rámci 

AP realizace již 

říjen 2020-leden 

2021, dále 

listopad 2021 
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Město Kralupy nad 

Vltavou, ECK 

Informování a osvěta 

veřejnosti v otázkách 

ochrany ovzduší 

Provoz internetové poradny 

ECK (spolupráce OŽP při řešení 

provozních i inovativních 

podnětů od občanů v oblasti 

zlepšování kvality ovzduší).  

 

ECK 

 

ECK ECK – VUHÚ 

 

 SMS infokanál zasílání 

informací o vyhlášení či 

odvolání smog. situací 

na zaregistr. čísla mob. 

telefonů v SMS. Služba 

je pro veřejnost zdarma. 

Návrh a schválení VÚHU 2016 

  Realizace Aktivní od 1. čtvr. 

2017 

 

Použité zkratky: 

AP    –   Akční plán zlepšování ovzduší Kralupy nad Vltavou 

ECK  –   Ekocentrum Kralupy nad Vltavou 

KTSP –   kontrola technického stavu a provozu       

ORP –   obec s rozšířenou působností 

OŽP –   odbor životního prostředí 

PZKO – Program zlepšování kvality ovzduší 

RM –     Rada města 

VÚHU - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

 

  

https://www.vuhu.cz/
https://www.vuhu.cz/

