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Na základě § 9 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon“) v souladu s Programem ke zlepšení kvality ovzduší 

zóny Severových CZ05 (dále jen „PZKO CZ05“) vydává město Lázně Bělohrad tento časový plán provádění opatření programu zlepšování kvality ovzduší (dále 

jen „časový plán“), který je v souladu § 9 odst. 4 zákona zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webu města Lázně Bělohrad. 

Časový plán představuje opatření a časový harmonogram jejich plnění pro snížení emisí benzo(a)pyrenu ve městě Lázně Bělohrad tak, aby nedocházelo k 

překračování zákonného imisního limitu 1 ng.m3 (průměr za 1 kalendářní rok). Doba trvání časového harmonogramu bude korespondovat s dobou trvání 

PZKO CZ05. Programy zlepšování kvality ovzduší jsou vydávány na dobu neurčitou, s tím, že imisního limitu má být dosaženo co nejdříve a aktualizován musí 

být program nejméně jednou za 4 roky. Město Lázně Bělohrad po celou dobu spolupracuje s krajským úřadem na vytvoření vhodných podmínek pro dosažení 

zákonného imisního limitu. 

  



Kód opatření 
dle PZKO 

Název opatření dle PZKO 
Gesce dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 

Termín splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce 

PZKO_2020_1 
 

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

OÚ Identifikace 
potencionálních 
zdrojů znečištění 
na území obce 

Identifikace možných provozovatelů kotlů na tuhá paliva 1. 
a 2. emisní třídy na základě vlastního pozorování: 

• Terénní pochůzky zaměstnance po území obce, při 
kterých budou zaznamenány objekty vypouštějící 
viditelně zvýšené množství spalin 

Stavební odbor Probíhá již od 3. 
kvartálu 2021, 
následně průběžná 
kontrola 

PZKO_2020_1 
 

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

OÚ Spolupráce 
s odborem 
životního 
prostředí ORP na 
provádění 
kontroly zdrojů 
znečištění na 
území obce 

Informování odboru životního prostředí příslušného ORP o 
identifikovaných potencionálních zdrojích znečištění na 
území obce. 
 

Stavební odbor Probíhá již od 3. 
kvartálu 2021, 
následně průběžná 
kontrola 

PZKO_2020_1 
 

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

OÚ Identifikace 
potencionálních 
zdrojů znečištění 
v majetku obce 

Kontrola spalovacích zdrojů tepla v objektech, jejichž 
majitelem je obec 

• Kontrola technického stavu spalovacích kotlů na 
tuhá paliva. 

• Zajištění revizí spalovacích kotlů a spalinových 
cest. 

• Výměna spalovacích kotlů nesplňujících aktuální 
legislativní požadavky. 

Majetkový odbor Probíhá 
dlouhodobě, 
průběžně dle 
potřeby 

PZKO_2020_1 
 

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

OÚ Finanční podpora Šíření informací o dostupných dotačních titulech: 
• Identifikace vhodných komunikačních kanálů 

(místní tisk, rozhlas, úřední deska, web, 
společenské akce apod.).  

Distribuce informací o aktuálně dostupných dotačních 
programech zaměřených na ochranu ovzduší těmito 
identifikovanými kanály. 

Správní odbor Probíhá již od 3. 
kvartálu 2021, 
následně průběžně 
dle aktuálně 
vyhlášených 
dotačních titulů 

PZKO_2020_2 Zvýšení povědomí 
provozovatelů o vlivu 
spalování pevných paliv na 
kvalitu ovzduší, významu 
správné údržby a obsluhy 
zdrojů a volby spalovaného 
paliva 

OÚ Osvěta  
 

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

• Identifikace vhodných komunikačních kanálů 
(místní tisk, rozhlas, úřední deska, web, 
společenské akce apod.).  

• Distribuce propagačních materiálů těmito 
identifikovanými kanály: zveřejnění tiskových 
zpráv, článků, odborných textů, distribuce letáků, 
konání specificky zaměřených besed s účastí 
odborně způsobilých osob, kominíků či zástupce 
hasičů apod.  

Správní odbor 
 

Probíhá již od 3. 
kvartálu 2021, 
následně každý 
třetí kvartál 
kalendářního roku  
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