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1 Úvod
Cílem Časového plánu provádění opatření obce Zvěřínek (dále jen Akčního plánu) je v souladu s cíli
Programu zlepšování kvality ovzduší, zóna Střední Čechy CZ02, aktualizace 2020, ze dne 18.2.2021
přispět k dosažení plnění imisních limitů pro látky, pro něž bylo v zájmovém území indikováno
překročení imisních limitů.
Akční plán je zpracován v souladu s § 9 odst. 4) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném
znění. Obec provádí opatření, která jim byla uložena v příslušném programu zlepšování kvality
ovzduší, v rámci svých možností tak, aby bylo imisního limitu dosaženo co nejdříve. Pro tyto účely
vypracuje obec do 12 měsíců ode dne vyhlášení příslušného programu zlepšování kvality ovzduší ve
Věstníku Ministerstva životního prostředí v návaznosti na tento program svůj časový plán provádění
opatření, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kraj poskytne obci potřebnou
součinnost při zpracování časového plánu za účelem zajištění jeho souladu s časovým plánem kraje.
Akční plán je zpracován tak, aby vystihoval základní cíle, nástroje a opatření, a bude zveřejněný
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Časový plán je zpracován do 12 měsíců ode dne vyhlášení
Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy CZ02 (dále jako PZKO CZ02). Akční plán je
připravený jako základní osnova pro realizaci opatření ke zlepšení kvality ovzduší a k dosažení
imisních limitů.
Akční plán je zpracován se základní analytickou částí identifikující problematické znečišťující látky, u
kterých dochází k překračování imisních limitů. A dále s identifikací příčin zvýšených imisních
koncentrací znečišťujících látek tak, jak bylo stanoveno PZKO CZ02.
Akční plán je připraven nejen pro látky, pro něž dochází k překračování imisních limitů, ale také v
přiměřeném rozsahu pro ostatní látky, u nichž jsou imisní limity vyhlášeny (důvodem je vyloučení
nebo alespoň omezení rizika překračování limitů v budoucnosti).
Akční plán představuje postup obce Zvěřínek v oblasti řízení kvality ovzduší.

ZPRACOVATEL:
Mgr. Jana Vičarová, j.vicarova@gmail.com, tel.: 702 070 738

V Brně dne 30. dubna 2022
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1.1

Imisní limity

Imisní limity jsou dané přílohou č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který byl zpracován
na základě příslušných direktiv EU. Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné
znečišťující látky se vztahují na standardní podmínky (objem přepočtený na teplotu 293,15 K a
normální tlak 101,325 kPa). U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické
průměry. Přehled imisních limitů pro všechny znečišťující látky, platných podle stávající legislativy je
uveden níže.
Tab. 1: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Oxid uhelnatý
Benzen
PM10
PM10
PM2,5
Olovo

Doba průměrování
1 hodina
24 hodin
1 hodina
1 kalendářní rok
max. denní osmihodinový průměr (1)
1 kalendářní rok
24 hodin
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Imisní limit
350 μg.m -3
125 μg.m -3
200 μg.m -3
40 μg.m-3
10 mg.m-3
5 μg.m-3
50 μg.m-3
40 μg.m-3
20 μg.m-3
0,5 μg.m-3

Maximální počet překročení
24
3
18
35
-

Poznámka
(1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných
z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, tj. první výpočet
je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se
provede pro periodu od 16:00 do 24:00.

Tab. 2: Imisní limity pro celkový obsah znečisťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví
lidí
Znečišťující látka
Arsen
Kadmium
Nikl
Benzo(a)pyren

Doba průměrování
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Imisní limit
6 ng.m-3
5 ng.m-3
20 ng.m-3
1 ng.m-3

Tab. 3: Imisní limity pro troposférický ozon
Účel vyhlášení
Ochrana zdraví lidí (1)
Ochrana vegetace (4)

Doba průměrování
max. denní osmihodinový průměr (2)
AOT40 (5)

Imisní limit
120 μg.m-3
18000 μg.m-3.h (6)

Maximální počet překročení
25 (3)
0

Poznámky
(1) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky;
(2) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných
z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, tj. první výpočet je
proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede
pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin;
(3) V případě dodržení imisního limitu při maximálním počtu překročení v zóně nebo aglomeraci je třeba usilovat o dosažení nulového počtu
překročení;
(4) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let;
(5) Pro účely tohoto zákona AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 μg.m-3 (=40 ppb) a hodnotou 80 μg.m3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý dne mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním
období (1. května – 31. července);
(6) V případě dodržení imisního limitu v zóně nebo aglomeraci ve výši 18000 μg.m-3.h je třeba usilovat o dosažení imisního limitu ve výši
6000 μg.m-3.h.
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Charakteristiky kvality ovzduší
LH – limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na vědeckém základě s cílem
odvrátit, předejít nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví nebo životní prostředí jako celek,
který musí být dosažen v daném období a nesmí být překračován jinak, než je stanoveno. Je to pevná
hodnota přípustné úrovně znečištění ovzduší, která nesmí být překračována o více než je mez
tolerance (MT), vyjádřená jako podíl imisního limitu v procentech, o který může být tento limit
v období stanoveném zákonem o ovzduší (po jeho vydání) a jeho prováděcími předpisy, překročen.
MT – mez tolerance představuje procento imisního limitu, o které může být překročen za podmínek
stanovených směrnicí 2008/50/ES a směrnicemi souvisejícími.
Popis stavu znečištění ovzduší výčtem úrovní imisních charakteristik látek, měřených v dané lokalitě a
jejich poměru k stanoveným imisním limitům je relativně komplikovaný a pro klasifikaci zájmového
území byla použita klasifikaci z publikace „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 1997“,
kterou vydal Český hydrometeorologický ústav Praha. Klasifikace se provádí dle 5 tříd, které
představuje následující tabulka.
Tab. 4: Klasifikace znečištění ovzduší na území ČR
Třída Význam

Klasifikace

I.

imisní hodnoty všech sledovaných látek jsou nejvýše rovny polovině imisních
limitů IHx

čisté-téměř čisté ovzduší

II.

imisní hodnota některé z látek je větší než 0,5 IHx, ale žádný limit není
překročen

mírně znečištěné ovzduší

III.

imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty ostatních sledovaných
látek jsou nejvýše rovny polovině emisních limitů IHx

znečištěné ovzduší

IV.

imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty některých dalších látek
>IHx, ale <IHx

silně znečištěné ovzduší

V.

imisní limit více než jedné látky je překročen

velmi silně znečištěné ovzduší

2 Základní popis řešeného území
Zvěřínek je obec ležící ve Středočeském kraji v okrese Nymburk.
Status
LAU 2 (obec)
Pověřená obec a obec s rozšířenou působností
Obec s pověřeným obecním úřadem
Okres (LAU 1)
Kraj (NUTS 3)
Počet obyvatel k 1.1.2021
Rozloha
Adresa obecního úřadu
Osoba odpovědná za plnění Akčního plánu

obec
CZ0208 534862
Nymburk
Sadská
Nymburk CZ0208
Středočeský kraj (CZ02)
284
206 ha
Hořátevská 41, 28913 Zvěřínek
Jana Hůlová, starostka

Zdroj dat: ČSÚ
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3 Popis imisní situace
3.1

Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší – pětileté průměrné koncentrace

Stávající imisní zatížení území bylo hodnoceno na základě § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb.:
„K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije
průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních
let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“
Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP, stanovené jako 5-letý průměr za období let 2016-2020,
se na území obce Zvěřínek pohybují na úrovni do 1,1 ng/m3, tedy na úrovni do 110 % imisního limitu
1 ng/m3. Imisní limit BaP je překračován na celém území obce.
Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2, stanovené jako 5-letý průměr za období let 2016-2020,
se na území obce Zvěřínek pohybují na úrovni do 11,0 µg/m3, tedy na úrovni do cca 26 % stávajícího
imisního limitu 40 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM 10, stanovené jako 5-letý průměr za období let 2016-2020,
se na území obce Zvěřínek pohybují na úrovni do 21,5 µg/m3, tedy na úrovni do cca 55 % stávajícího
imisního limitu 40 µg/m3. 36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM 10 by měla
dosahovat hodnot nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu zde
dosahují hodnot od 38,0 do 38,4 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM 2,5, stanovené jako 5-letý průměr za období let 2016-2020,
se na území obce Zvěřínek pohybují na úrovni do 17,2 µg/m3, tedy na úrovni do cca 86 % imisního
limitu 20 µg/m3.

Za stávajícího stavu je dle pětiletých průměrů imisních koncentrací v čtvercové síti o velikosti 1 km 2
na území obce Zvěřínek překračován imisní limit pro průměrnou roční koncentraci BaP. Imisní limity
pro ostatní sledované škodliviny jsou na území celého města splňovány.
Tab. 5: Klasifikace znečištění ovzduší na území ČR
Znečišťující látka
Pětileté průměrné
koncentrace
Benzo(a)pyren; B(a)P
1,0 - 1,2 ng.m-3
Oxid dusičitý, NO2
10,7 – 11,0 µg.m-3
PM10 – roční průměr
21,4 – 21,5 µg.m-3
PM10 – 36. nejvyšší
38,0- 38,4 µg.m-3
24hodinová koncentrace
PM2,5 – roční průměr
16,0 – 16,2 µg.m-3
Zdroj: ČHMÚ
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Imisní limit
1 ng.m-3
40 µg.m-3
40 µg.m-3
50 µg.m-3
20 µg.m-3

Obr. 1: Pětileté průměry 2016-2020, průměrné roční koncentrace B(a)P (ng.m -3)

Zdroj dat: ČHMÚ

Obr. 2: Pětileté průměry 2016-2020, průměrné roční koncentrace B(a)P na území Středočeského
kraje (ng.m-3)

Zdroj dat: ČHMÚ

Obr. 3: Pětileté průměry 2016-2020, průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)

Zdroj dat: ČHMÚ
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Obr. 4: Pětileté průměry 2016-2020, průměrné roční koncentrace PM10 (µg.m-3)

Zdroj dat: ČHMÚ

Obr. 5: Pětileté průměry 2016-2020, 36. nejvyšší 24hodinová koncentrace PM 10 (µg.m-3)

Zdroj dat: ČHMÚ

Obr. 6: Pětileté průměry 2016-2020, průměrné roční koncentrace PM2,5 (µg.m-3)

Zdroj dat: ČHMÚ
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3.2

Analýza příčin překročení imisního limitu

Analýza příčin znečištění vychází z údajů PZKO Střední Čechy CZ02, kde se uvádí, že v obydlených
oblastech dominují imisnímu příspěvku benzo(a)pyrenu emise z lokálního vytápění. Na Obr. 7 jsou
zobrazeny příspěvky mobilních zdrojů (silniční doprava) a lokálního vytápění k průměrné roční
koncentraci benzo(a)pyrenu. Z výsledků je zřejmé, že naprosto dominantním zdrojem znečištění
benzo(a)pyrenem je lokální vytápění domácností. Vliv dopravy je omezen na okolí významných
komunikací.
Z výsledků provedené analýzy vyplynulo, že žádný ze stacionárních vyjmenovaných zdrojů
znečišťování ovzduší nebyl klasifikován jako významný.1
Obr. 7: Příspěvek silniční dopravy a lokálního vytápění k imisnímu zatížení B(a)P

Zdroj: Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy CZ02,
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_mzp_2021/$FILE/SOTPR-Vestnik_unor_priloha_2021-210218.pdf

MŽP: Program zlepšování kvality ovzduší, Zóna Střední Čechy CZ02;
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_mzp_2021/$FILE/SOTPRVestnik_unor_priloha_2021-210218.pdf
1
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4 Cíle, nástroje a opatření Akčního plánu
Mezi cíle Akčního plánu jsou zahrnuty takové cíle, jejichž naplnění může obec Zvěřínek v rámci svých
částečných či plných kompetencí ovlivnit aplikací vhodných nástrojů anebo realizací vhodných
opatření (např. podpora energetických úspor, stanovení podmínek provozu pro zdroje znečišťování,
výchovné a vzdělávací působení).

4.1

Nástroje Akčního plánu

Nástroje a opatření jsou členěny následujícím způsobem:
Normativní nástroje a opatření se opírají o právním předpisem stanovený limit, standard, zákaz či
příkaz, jehož dodržování je kontrolováno a nedodržování sankcionováno.
Ekonomické nástroje a opatření jsou založeny na ekonomickém zvýhodnění činností nebo produktů
žádoucích a ekonomickém znevýhodnění činností nebo produktů nežádoucích.
Organizační nástroje a opatření jsou založeny na změně vztahů mezi subjekty anebo činnostmi. I
když jejich aplikace může vyvolat ekonomické dopady, liší se od ekonomických nástrojů právě
primárním důrazem na změnu vztahů (ekonomické nástroje změnu vztahů mohou vyvolat, ale
nemusí).
Informační nástroje a opatření jsou aplikovány v oblasti získávání, zpracovávání a předávání
informací.

4.2

Seznam nástrojů a opatření

A.

Normativní a administrativní nástroje a opatření....................................................................... 11
A.1 Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem
o ochraně ovzduší ............................................................................................................................ 11
A.2
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A.3
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A.4 Vyjádření v územním, stavebním a kolaudačním řízení a při posuzování vlivů na životní
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A.
Normativní a administrativní nástroje a opatření
A.1
Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o
ochraně ovzduší
Zdůvodnění
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 (ORP).
Aplikace
Spolupráce s ORP při mapování zdrojů na pevná paliva na území obce:
•
na vyžádání ORP realizovat vlastní místní šetření – mapování zdrojů na pevná paliva
•
na vyžádání ORP spolupracovat při řešení těchto případů, např. asistencí s vyřízením žádosti o dotace,
v krajním případě pomocí sankcí či nápravných opatření.

Rizika

Aplikace nástroje může znamenat ekonomickou zátěž pro domácnosti.
Omezené možnosti úřadu při vymáhání dodržování opatření.

Ekonomický dopad

Samotná aplikace nástroje nespadá do běžné agendy obce a může vyvolat dodatečné náklady (osobní /mzdové
náklady, případné náklady na poštovné, potenciální příjmy ze sankcí).

A.2

Územní plánování a územní řízení, povolování staveb

Zdůvodnění
V rámci územního plánování má obec možnost ovlivnit umisťování nových staveb a zařízení jakožto dalších
stacionárních nebo liniových zdrojů znečišťování ovzduší. Lze určit resp. ovlivnit umístění staveb / zařízení, které
nejsou zdroji dle zákona č. 201/2012 Sb. a na něž se nevztahují povolení orgánů ochrany ovzduší.
Územní plánování soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně a
časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého
souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní
prostředí a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší. Územní rozhodování se týká umisťování
staveb, změn využití území a ochrany důležitých zájmů v území.
Jedním ze základních úkolů územního plánování má být organizace území takovým způsobem, aby jeho
dopravní obsluha neměla zbytečně velký negativní dopad na životní prostředí.
Územní plán obce se zpracovává pro celé území obce nebo po dohodě schvalujících orgánů společně pro území
více obcí.
Územní plánování je částečným nápravným opatřením k ovlivnění kvality ovzduší ve městě Nymburce. Opatření
nemá jednorázový a rychlý účinek. V případě řádného plnění lze očekávat významný příznivý dlouhodobý efekt.
Aplikace
Územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční
využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní regulaci území a vymezuje hranice zastavitelného území obce.
V zájmu zajištění plnění imisních limitů je nutné preferovat umisťování zdrojů znečištění ovzduší tak, aby nebyla
imisní situace zhoršena. Tato opatření je doporučeno aplikovat v oblastech (zejména v zónách bydlení a
občanského vybavení) identifikovaných ČHMÚ jako místa s překračováním imisního limitu nebo kde je imisní
limit těsně podkračován. Dále v zónách bydlení mohou být povolovány pouze takové provozy, které nebudou
pro tyto zóny rušící zejména nebudou zhoršovat imisní situaci v místě.
Zařízení a provozy, které nejsou dle zákona č. 201/2012 Sb. kategorizovány jako vyjmenované zdroje
znečišťování ovzduší je možné umisťovat do oblastí s ohroženým plněním imisního limitu a dále v zónách pro
bydlení (individuální i hromadné), občanského vybavení, v oblastech chráněných z hlediska přírody a krajiny,
zeleně, parků, cyklostezek a stezek pro pěší, pěších zón pouze na základě posouzení vlivu zařízení na kvalitu
ovzduší v předmětné oblasti. K posouzení si může OÚ Zvěřínek vyžádat od provozovatele předložení odborného
stanoviska vypracovaného společností s referencemi pro oblast ochrany ovzduší nebo hygieny. V rámci
posouzení má být zhodnocena zejména možnost překročení imisního limitu provozem zařízení nebo činnostmi
s provozem zařízení přímo souvisejícími (zejména vliv zvýšené dopravní intenzity).
V návaznosti na územní plánování je nutno zajistit dodržování schválených koncepčních záměrů obce.
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A.2

Územní plánování a územní řízení, povolování staveb

Jde-li o stavbu nebo opatření, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů,
provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený správní orgán (krajský úřad). Tento orgán může
stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze stavebních úřadů, v jehož územním obvodu se má
stavba nebo opatření uskutečnit.
Rizika
Příliš striktní a necitlivá aplikace nástroje může vést k omezením ekonomického rozvoje příslušného území.
Vazba na ostatní nástroje a opatření
A.2 Vyjádření k žádosti o vydání a změnu integrovaného povolení
A.3 Vyjádření v územním, stavebním a kolaudačním řízení a při posuzování vlivů na životní prostředí z hlediska
ochrany ovzduší
Ekonomický dopad
Samotná aplikace nástroje spadá do běžné agendy obce, ale je zde riziko nevyvolání dodatečných nákladů
(osobní / mzdové náklady).

A.3

Vyjádření k žádosti o vydání a změnu integrovaného povolení

Zdůvodnění
Integrované povolení je silným preventivním nástrojem řízení kvality ovzduší a snižování emisí vzhledem k tomu
že v jeho rámci lze na základě imisní situace v místě a dalších požadavků ochrany ovzduší stanovit u zdroje
znečišťování individuální podmínky včetně individuálních emisních limitů.
Aplikace
Obec na jejímž území je zařízení umístěno je účastníkem řízení o vydání nebo změnu integrovaného povolení.
Obec Zvěřínek, jako účastník řízení, obdrží postoupenou žádost o vydání nebo změnu integrovaného povolení.
Obec Zvěřínek jako účastník řízení může do 30 dnů od obdržení žádosti zaslat krajskému úřadu své vyjádření
k žádosti. Ve vyjádření může účastník navrhnout podmínky provozu zařízení.
V souvislosti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území obce je možné v rámci splnění standardů kvality ovzduší
požadovat po provozovatelích zdrojů splnění přísnějších emisních limitů (rozhodnutí o stanovení přísnějších
emisních limitů je však na straně krajského úřadu), vzhledem k tomu, že k významným institutům integrované
prevence patří kromě nejlepších dostupných technik také tzv. standardy kvality životního prostředí neboli
souhrn požadavků stanovených zvláštními, tj. složkovými právními předpisy, jimž životní prostředí musí v
daném čase a na daném místě vyhovovat. V rámci vydávání integrovaného povolení má obec požadovat
stanovení takových opatření, která jsou nutná ke zlepšení nebo přinejmenším udržení kvality životního
prostředí.
V zájmovém území je vhodné u provozů podléhajících integrovanému povolení požadovat zejména omezování
emisí tuhých znečišťujících látek, jak z technologických procesů, tak z areálů zařízení.
Požadovaná opatření u zdrojů dle zákona č. 76/2001 Sb.:
aplikace postupů stanovených v referenčních dokumentech o nejlepších dostupných technikách
(http://www.ippc.cz),
omezení prašnosti z areálů důkladnou očistou komunikací, výsadba izolační zeleně,
úprava provozních řádů.
Rizika
 přílišná ambicióznost, vyvolávající ekonomické dopady, které nebudou odpovídat dosaženému efektu
zlepšení kvality ovzduší,
 příliš nízká kritéria, nedostačující k naplnění základních cílů - dosažení hodnot imisních limitů ve
stanovených termínech,
 hlediska ochrany ovzduší mohou být převážena jinými faktory.
Vazba na ostatní nástroje a opatření
A.1 Území plánování a územní řízení, povolování staveb
A.3 Vyjádření v územním, stavebním a kolaudačním řízení a při posuzování vlivů na životní prostředí z hlediska
ochrany ovzduší
Ekonomický dopad
Samotná aplikace nástroje spadá do běžné agendy obce, ale je zde riziko vyvolání dodatečných nákladů (osobní
/ mzdové náklady).
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A.4
Vyjádření v územním, stavebním a kolaudačním řízení a při posuzování vlivů na životní
prostředí (EIA) z hlediska ochrany ovzduší
Zdůvodnění
Vyjádření v územním, stavebním a kolaudačním řízení je účinným nástrojem pro zajištění a nezhoršování kvality
ovzduší nad rámec platných legislativních předpisů.
Emise tuhých látek zejména při stavebních a obdobných činnostech jsou významné zejména pro lokální imisní
situaci a je třeba uplatňovat opatření k omezení jejich produkce.
Aplikace
V územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší zasílá obec Zvěřínek jako účastník řízení
své vyjádření a podmínky z hlediska ochrany ovzduší. V rámci svých kompetencí má obec požadovat u nových
staveb nebo u změn stávajících staveb zhodnocení možnosti využívání alternativních zdrojů energie vč.
vyhodnocení dopadu na kvalitu ovzduší.
Mezi možná opatření pro omezení prašných emisí ze stavební a obdobné činnosti patří např. řádné a funkční
„zaplachtování“ staveb, transport stavební suti v potrubích, případně vhodná forma zvlhčování potenciálních
zdrojů prašnosti, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště. Dále je možné doporučit zakrývání prašného
nákladu plachtou při převozu.
Umisťování nových potenciálních zdrojů emisí musí respektovat skutečnost, že v zájmovém území jsou
překračovány imisní limity pro ochranu zdraví. Obec jako účastník řízení může zaslat stanovisko s návrhem
podmínek pro realizaci, provoz a ukončení provozu zdroje znečišťování ovzduší, které zajistí jeho minimální vliv
na kvalitu životního prostředí. Je vhodné uplatňovat minimálně taková opatření k omezování emisí
k jednotlivým typům průmyslových a zemědělských výrob, která jsou uvedená v referenčních dokumentech o
nejlepších dostupných technikách (http://www.ippc.cz).
U znečišťujících látek, pro něž jsou stanoveny imisní limity, je nutno posoudit, zda umístění zdroje nezhorší
kvalitu ovzduší v místě natolik, že by vzniklo riziko překročení některého z imisních limitů.
Nové projekty staveb musí být příslušně energeticky posouzeny, vč. vyhodnocení vhodnosti (ekonomické i
environmentální) instalace zdroje tepla.
Doporučené požadavky z hlediska ochrany ovzduší:
omezování sekundární prašnosti z areálů a zpevněných ploch, dle postupů uvedených v opatření C.1 a
příloze 2 tohoto dokumentu,
zvýšené požadavky na dopravu při stavební činnosti a stavební a demoliční práce (očistit vozidlo před
vjezdem na veřejnou komunikaci, zaplachtování prašných nákladů apod.).
důslednou údržbu a omezování prašnosti na plochách stavenišť, parkovišť, průmyslových areálů apod.
Rizika
Nejsou známa.
Vazba na ostatní nástroje a opatření
A.1 Územní plánování a územní řízení, povolování staveb
A.2 Vyjádření k žádosti o vydání a změnu integrovaného povolení
Samotná aplikace nástroje spadá do běžné agendy obce, ale je zde riziko vyvolání dodatečných nákladů (osobní
ú mzdové náklady).

B.

Ekonomické nástroje a opatření

B.1
Investice do úspor energie
Zdůvodnění
Převážná část energie je v České republice vyráběna spalováním fosilních paliv (na primárních zdrojích se pevná
paliva podílejí více než 50 %, významný je rovněž podíl plynných a kapalných). Jakákoliv úspora energie se tak
projeví omezením emisí znečišťujících látek do ovzduší. Žádoucím vedlejším efektem energetických úspor je
snížení emisí hlavního skleníkového plynu – oxidu uhelnatého – a v případě výroby energie spalováním pevných
paliv také omezení produkce odpadu. Značnou výhodou energetických úspor je též skutečnost, že počáteční
investice se může poměrně rychle vrátit na prostředcích uspořených na nákupu energií. Povinnosti v oblasti
úspor energie stanoví zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Aplikace
Přímé investice do úspor (zejména izolace budov a zlepšení regulace) i do aplikace obnovitelných zdrojů energie
mohou být realizovány v budovách v majetku a zařízeních obce. V ostatních případech je možná a žádoucí
podpora nepřímá.
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B.1
Investice do úspor energie
Opatření je vhodné aplikovat na všech budovách v majetku obce.
Rizika
Očekávané přínosy nemusí odpovídat vynaloženým nákladům.
Vazba na ostatní nástroje a opatření
E.1 Dobrovolné dohody
E.3 Demonstrační projekty
Ekonomický dopad
V delším časovém horizontu je dopad výrazně pozitivní (investice se vrátí v prostředcích uspořených na nákupu
a výrobě energie). Finanční náročnost přímých investic do úspor energie je velmi závislá na způsobu zateplení
budov a na aktuálních disponibilních prostředcích

C.

Organizační nástroje a opatření

C.1

Rehabilitace pěší a cyklistické dopravy, zklidnění komunikací

Zdůvodnění
Pěší a cyklistická doprava nemá mnohdy dostatek prostoru na veřejných komunikacích, automobilová doprava
zde zabírá rozsáhlé plochy a přesto je kapacita komunikací nedostatečná. Použití obou druhů dopravy navíc
kvůli uspořádání a stavu komunikací není vždy bezpečné. Lepší podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu přitom
mohou vést k částečnému omezení jízd osobními automobily zejména na krátké vzdálenosti.
Aplikace
Vytipovat komunikace vhodné k dopravnímu zklidnění, upravit průtah zastavěnou oblastí obce k zajištění
výrazně bezpečnějšího prostředí pro chodce a cyklisty z důvodu nižší rychlosti projíždějících vozidel. Pro cyklisty
a chodce je vhodné budovat samostatné stezky oddělené od ostatního provozu. Tyto stezky musí být bezpečné
(veřejné osvětlení, místa křížení s dopravními koridory).
Podporu cyklistické každodenní přepravy je nutné zajistit zejména vyhovující zvláštní dopravní infrastrukturou zejména za účelem zklidnění komunikací a zvýšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty.
Rizika


Mnohdy negativní postoj státní správy a Policie ČR k problematice zklidňování i v případech, kdy opatření
nezpůsobí nedostatek kapacity pro dopravu.



Nedostatečná komunikace s občany.

 Vysoká finanční náročnost stavebních úprav komunikací.
Ekonomický dopad
Cena jednoho kilometru cyklostezky se pohybuje v rozmezí 2.000 až 3.000 tis. Kč.
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D.

Informační nástroje a opatření

D.1

Získávání a zpracovávání informací

Zdůvodnění
Informovanost je jedním z klíčových nástrojů jak na straně rozhodovací sféry (regulátora), tak i na straně
regulovaných subjektů. Velice důležitá je také informovanost veřejnosti, která může napomoci prosazení
opatření ke zlepšení kvality ovzduší.
Aplikace
D.1 a) Vyhodnocení kvality ovzduší
Prostřednictvím internetové prezentace obce informovat o vyhodnocení imisního monitoringu (na základě
datových a grafických ročenek ČHMÚ). Prostřednictvím internetového výstupu informovat o kvalitě ovzduší,
v případě výskytu zhoršených rozptylových podmínek a hrozící nebo probíhající smogové epizody informovat
obyvatele prostřednictvím internetového zpravodajství.
D.1 b) Informování veřejnosti
Prostřednictvím internetové prezentace informovat o možném poškození zdraví obyvatel a životního prostředí
při spalování nestandardních paliv v domácích topeništích a na otevřených ohních a o dalších problematických
oblastech v ochraně ovzduší (viz D.2)
Rizika
Informace pro veřejnost nebudou natolik srozumitelné anebo přesvědčivé, aby podpořily akceptování nově
navrhovaných dodatečných opatření k ochraně ovzduší.
Vazba na ostatní nástroje a opatření
Nástroj je základní podmínkou pro aplikaci prakticky všech nástrojů a opatření.
Ekonomický dopad
Řádově jednotky tisíc.

D.2

Výchova a osvěta

Zdůvodnění
Výchova a osvěta jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů ochrany životního prostředí. Pokud si veřejnost osvojí
určité environmentálně příznivé vzorce chování, omezí se tím potřeba vnější regulace a vynucování. Takové
chování se dále může promítat i do spotřebitelských postojů a tak zpětně ovlivňovat environmentální chování
výrobní sféry (např. preference ekologicky šetrných výrobků nutí výrobce takové produkty vyrábět, uvádět na
trh a propagovat, což zpětně posiluje pozitivní spotřebitelské postoje). Velmi důležité také je seznámit veřejnost
s riziky znečištění ovzduší pro lidské zdraví a srozumitelně jí vysvětlit proč a jaká opatření jsou k ochraně ovzduší
přijímána a prosazována.
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D.2

Výchova a osvěta

Aplikace
Základním přístupem při ekologické výchově a osvětě je srozumitelné a všeobecně přijatelné vysvětlení stavu
životního prostředí a dopadů určitých činností na kvalitu ovzduší. To se týká zejména vlivu tradičních, levnějších
nebo pohodlnějších činností a jejich náhradou méně populárními alternativami.
Osvěta má jednoduchým a přehledným způsobem zdůraznit možná rizika vyplývající zejména ze spalování
pevných nebo nepovolených paliv v nesprávně provozovaných lokálních topeništích.
Výchova a osvěta má oslovit jak na laickou, tak na odbornou veřejnost a zaměřit se zejména na následující
oblasti:
-

osobní automobilová doprava ve městech a obcích,

-

zdravotní rizika plynoucí z užívání nevhodných technologií pro spalování pevných paliv nebo spalování
nepovolených paliv,

-

úspory energie,

- možné zdroje financování nápravných opatření.
Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát): Poskytnutí informací o
adekvátním úřadu při dotazu žadatele o poskytnutí dotace (např. z OPŽP nebo NZU). Specifické zaměření na
osoby, pro které je tento krok zásadní překážkou čerpání dotace.
Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, spolupráce se zprostředkovatelem podpory: Způsob
distribuce informací v zásadě shodný s předchozím krokem, možnost přímého oslovení domácností
identifikovaných v rámci mapování zdrojů.
Rizika
Osvětová a výchovná činnost nebude dostatečná k tomu, aby přesvědčila veřejnost o nutnosti přijmout
dodatečná opatření k ochraně ovzduší.
Vazba na ostatní nástroje a opatření
D.1 Získávání a zpracovávání
Ekonomický dopad
K výchově a osvětě je vhodné využít zejména texty ve zpravodaji města a dalších již vydávaných informačních
materiálech města. informací.
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5 Souhrn opatření s návazností k PZKO 2020+, Střední Čechy CZ02
Kód a název
opatření Akčního
plánu

A.1
Účinná
kontrola plnění
požadavků
kladených na
provozovatele
spalovacích
zdrojů zákonem o
ochraně ovzduší

Návaznost k PZKO 2020+, Střední Čechy
CZ02
PZKO_2020_1

Způsob naplnění opatření

Gesce dle
PZKO
ORP

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

Náklady, zdroje financování
Aktivita
Spolupráce s ORP při
vyžádání

Dílčí kroky
Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP

Interní gesce2
obecní úřad

osobní / mzdové náklady,
náklady na cesty

2022 a dále
průběžně

obecní úřad

osobní / mzdové náklady

Do 6 měsíců od
vyžádání

obecní úřad

osobní / mzdové náklady

2022 a dále
průběžně

obecní úřad

osobní / mzdové náklady

2022 a dále
průběžně

obecní úřad

osobní / mzdové náklady

III. kvartál
kalendářního roku

 Na výzvu ORP
 Vlastní místní šetření – mapování zdrojů na pevná
paliva

Finanční podpora

Na vyžádání MŽP/ORP - Analýza situace v obci
fakultativně dotazníková akce (jsou/nejsou zdroje na
pevná paliva na území obce, mají/nemají akumulační
nádobu, odhad absorpční kapacity), využití údajů
z KTSP
Identifikace možných finančních prostředků
informování občanů o možnosti finanční podpory
domácnostem pro výměnu nevyhovujících spalovacích
zdrojů – webová prezentace

D.2 Výchova a
osvěta

PZKO_2020_2
….

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

Termín splnění

obec
Zvěřínek
….

Osvěta
….

Propagace programu MŽP/kraje

propagace programu (webová prezentace,
místní rozhlas apod.),

na vyžádání ORP - přímé oslovení konkrétních
vytipovaných domácností
Šíření informací poskytnutých MŽP o správném
provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny):

Identifikace vhodných komunikačních kanálů
(místní tisk, rozhlas, společenské akce apod.).

Zveřejnění informací na webu obce - prezentace
na téma ochrana ovzduší a správný provoz
spalovacích zdrojů na pevná paliva.
Informace při podání žádosti o dotaci poskytované na
vyšší úrovni (kraj, stát)
Poskytnutí informace o relevantním úřadu při dotazu
žadatele o dotaci (např. z OPŽP nebo NZU).

2 Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele
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distribuce osvětových
materiálů

obecní úřad

osobní / mzdové náklady

Od vyhlášení výzvy
(OPŽP, NZÚ) až do
doby trvání aktivity

