
Časový plán města Jilemnice pro provádění opatření uložených v Programu zlepšování 

kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ 05, aktualizace 2020+ 

 

Kód opatření 
dle PZKO 

Název opatření dle 
PZKO 

Gesce dle 
PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 
financování 

Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce 

PZKO_2020_1 
 
 

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

OÚ ORP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OÚ ORP 
 
 
 
 
 
 

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   

Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP, 
kam obec spadá  

 Místní šetření za účelem mapování 
zdrojů na pevná paliva a identifikace 
provozovatelů kotlů na tuhá paliva 1.  
a 2. emisní třídy (vizuálního zkoumání 
kouře, rozesílání výzev) 

 Vytvoření evidence předmětných 
zdrojů na pevná paliva (využití 
databáze ISPOP) 

 Výzva ke spolupráci obcím Roztoky u 
Jilemnice, Studenec a Horní Branná při 
mapování stacionárních zdrojů na 
území dané obce 

 Rozesílání výzev provozovatelům kotlů 
na tuhá paliva k doložení dokladu o 
typu kotle 

OŽP – orgán 
ochrany 
ovzduší 
 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců, 
náklady na cesty 

Průběžně  
do konce 
roku 2023 
 

Ověření stavu zdrojů dle KTSP 

 V případě chybějícího záznamu bude 
vlastník stavby vyzván k doložení 
dokladu o KTSP dle § 17 odst. 1 písm. 
h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší nebo požádán o informace  
o zdroji dle § 17 odst. 1 písm. d)  
zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší 

 Kontrola ohlašovaných dokladů 
v databázi ISPOP 

OŽP – orgán 
ochrany 
ovzduší 
 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců 

Průběžně  
do konce 
roku 2023 
 



    

OÚ ORP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OÚ 
 
 
 
 
 
 
OÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OÚ 
 
 
 
 
 
 
OÚ 
 
 
 

 Kontrola provozu kotlů na tuhá paliva a 
krbových kamen s výměníkem. 

 Kontrola revize spalinových cest – 
vymáhání doložení dokladu 

 Prošetření podnětů ve věci možného 
nezákonného provozování zdrojů na 
pevná paliva 

Finanční podpora  
 
 

Analýza situace v obci a informování MŽP 

 Město Jilemnice nebude vyhlašovat 
dotační program na instalaci 
akumulační nádoby ke kotli na pevná 
paliva s ručním přikládáním 

 Spolupráce s krajským úřadem pro 
možnost dotací či půjček  k instalaci 
akumulační nádrže. 

Tajemník 
vedení  města  

Finanční zdroje 
města Jilemnice 

Do 6 měsíců 
od vydání 
PZKO 

Identifikace možných finančních prostředků 
města 

 Spolupráce s krajským úřadem pro 
možnost dotací či půjček na náhradu 
nevyhovujícího stacionárního zdroje 

Iva Lhotová  Finanční zdroje 
města Jilemnice 

Po dobu 
trvání 3. 
výzvy 
kotlíkových 
dotací  

Předložení materiálu ke schválení 
radě/zastupitelstvu 

 Zvážení výměny spalovacích zdrojů 
v objektech, které spravuje obec  

Vedení města Finanční zdroje 
města Jilemnice 

Do měsíce 
po 
předchozích 
aktivitách 

Spuštění programu 

 Propagace programu Kotlíkové dotace, 
přímé oslovení vytipovaných 
domácností -  nízkopříjmových skupin 
obyvatelstva a zajištění asistence 
k výměně nevyhovujícího stac. zdroje 

Odbor 
sociálních věcí 

Finanční zdroje 
města Jilemnice 

Od spuštění 
programu 
do ukončení 
programu 

Asistence při podání žádosti o dotaci 
poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát), 
spolupráce se zprostředkováním podpory 

 Poskytování informací a pomoci 
žadatelům při vyplňování žádosti o 
poskytnutí kotlíkové dotace 

Iva Lhotová, 
orgán ochrany 
ovzduší 
 

Finanční zdroje 
města Jilemnice 

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



    

 
 
 
 
 
 
 
OÚ  
 
 
 
 
 
 

 Poskytnutí informací o dalších 
dotačních programech (OPŽP, NZÚ)  

Šíření informací o poskytovaných dotačních 
titulech 

 Distribuce informací prostřednictvím 
webových stránek města, úřední desky 
a prostřednictvím Zpravodaje města  
 

OŽP – orgán 
ochrany 
ovzduší 
 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců 
 
náklady na 
zpracování a 
distribuci 
osvětových 
materiálů 

Ihned po 
vyhlášení 
výzvy po 
celou dobu 
jejího trvání 

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, OÚ ORP Osvěta  - informační 
kampaň 
 

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

 Pro osvětovou kampaň bude využito 
Zpravodaje města Jilemnice, úřední 
desky města a webových stránek. 

 Distribuce propagačních materiálů 
roznosem, distribuce do škol a 
vytipovaných zařízení 

 Propagace na ekologických i ostatních 
akcích města a Libereckého kraje, 
konání besed ohledně kotlíkových 
dotací a specificky zaměřených besed  

 Informace na téma suchost palivového 
dřeva 

 

Vedení města 
OŽP – orgán 
ochrany 
ovzduší 
 

Finanční zdroje 
města Jilemnice 

Průběžně  

 

Seznam zkratek: 

PZKO = program zlepšování kvality ovzduší 
ORP- obec s rozšířenou působností 
ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovaných povinností 
KTSP = kontrola technického stavu a provozu 
OPŽP = Operační program životního prostředí 
NZÚ = Nová zelená úsporám 
MŽP = Ministerstvo životního prostředí 


