
Aktivita Dílčí kroky Interní gesce

PZKO 2020_1

Účinná kontrola plnění 

požadavků kladených na 

provozovatele spalovacích 

zdrojů zákonem o ochraně 

ovzduší*)

Obec

Prověření možnosti poskytování 

finanční podpory z dotačních 

programů (EU, ČR), 

nízkoúročených nebo 

bezúročených půjček ze svých 

finančních zdrojů -zaměřeno na 

nízkopříjmové skupiny obyvatel 

(napří.matky samoživitelky, 

osamělí senioři, apod.)

a) Předložit Zastupitelstvu obce k projednání                                                        Obecní úřad
Finanční 

zdroje obce
31.12.2022

PZKO 2020_1

Účinná kontrola plnění 

požadavků kladených na 

provozovatele spalovacích 

zdrojů zákonem o ochraně 

ovzduší

Obec

Kontrola stacionárních zdrojů na 

pevná paliva (do 300 kW 

celkového jmenovitého tepelného 

příkonu včetně) provozovaných 

obcí (v jiných objektech než 

určených pro bydlení a rekreaci) 

a následný plán obměny 

nevyhovujících zdrojů

a) Kontrola stávajících spalovacích 

stacionárních zdrojů provozovaných obcí na 

pevná paliva (mimo objektů pro bydlení a 

rekreaci)                                              b) plán 

výměny nevyhovujích spalovacích zdrojů 

včetně vyhodnocení možností využití 

dotačních titulů (ČR, EU)

Obecní úřad
Finanční 

zdroje obce
31.03.2023

Časový plán Programu ke zlepšování kvality ovzduší Obce HOŠŤÁLKOVÁ

Způsob naplnění opatření

Termín plnění
Kód opatření dle 

PZKO
Název opatření dle PZKO

Gesce 

dle 

PZKO

Náklady, 

zdroje, 

financování



PZKO 2020_1
Metodická a poradenská 

pomoc pro občany obce
Obec

Metodická pomoc s informační 

kampaní pro jednotlivé občany o 

poskytování dotačních titulů, 

spolupráce se 

zprostředkovatelem podpory - 

zvěřejnění kontaktních údajů na 

webových stránkách obce

 a) poskytnutí metodické pomoci občanům při 

podávání žádostí o "kotlíkové  dotace "                                 

b)spolupráce s místní akční skupinou (MAS 

Podhostýnsko a MAS Střední Vsaetínsko ) a 

krajským úřadem při vyplňování a doplňování 

žádostí o dotace (např. i program Nová Zelená 

úsporám (NZÚ Light) a zajistit informování 

cílových skupin obyvatelstva zejména o 

zveřejněných kontaktech poradců pro NZÚ 

Light                                     c) V případě 

potřeby žadatele o dotaci poskytnutí asistence 

(odborné pomoci) při podání žádosti o dotaci 

poskytované na vyšší úrovni (např. z OPŽP 

nebo NZÚ) a pomoc při administrativní části 

při realizaci opatření 

obecní úřad, 

spolupráce s MAS

Finanční 

zdroje obce

                                                   

průběžně

PZKO 2020_2

Zvýšení povědomí 

provozovatelů o vlivu 

spalování pevných paliv na 

kvalitu ovzduší, významu 

spalování pevných paliv na 

kvalitu ovzduší, významu 

správné údržby a obsluhy 

zdrojů a volby spalovaného 

paliva

Obec Osvěta

Osvětová činnost k větší informovanosti 

provozovatelů kotlů na tuhá paliva 

prostřednictvím tiskových a jiných 

propagačních materiálů (např. videa). 

Informování obyvatel o správném 

provozování zdrojů (správném zatápění, o 

kvalitě paliva apod.), o prevenci spalování 

nedostatečně suchého dřeva (správně vyschlé 

dřevo).  Zveřejnění těchto informací na 

webových stránkách obce, prostřednictvím 

místního tisku a vývěsek ObÚ . Poskytnutí 

informačních materiálů vydaných MŽP.  

Možnost využití materiálů a podkladů 

dostupných na webových stránkách 

Výzkumného energetického centra VŠB 

(projekt Smokeman) a materiálů, které 

zvěřejňuje MŽP.

Obecní úřad
Finanční 

zdroje obce
průběžně

*) Podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., respektive jeho novelizace ze dne 13.06.2022 (účinnost od 01.09.2022) je nadále možné provozovat kotle na tuhá 

paliva I. a II. emisní třídy pouze v domácnostech a rekreačních objektech. Zákaz provozování nevyhovujích kotlů na pevná paliva je v současné době odložen o 24 

měsíců. Avšak tento odklad se nevztahuje na kotle na tuhá paliva napojených na tepelnou soustavu v jiných objektech !! V objektech pro podnikatelskou činnost (v 

podstatě ve všech objektech mimo objektů pro bydlení a rekreaci) je dle zákona o ochraně ovzduší možné od září 2022 provozovat pouze kotle na tuhá paliva III. a vyšší 

emisní třídy (včetně ekodesignu). 


