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Časový plán Města Telče k provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod CZ 06Z, aktualizace 2020+ 

Kód opatření dle 
PZKO1 

Název opatření dle 
PZKO 

Gesce dle 
PZKO 

Způsob naplnění opatření Náklady, zdroje financování Termín splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 
  

PZKO_2020_1 

 
 

Účinná kontrola 

plnění požadavků 

kladených na 

provozovatele 

spalovacích zdrojů 

zákonem o 

ochraně ovzduší 

Město Telč Ověření provedení 

výsledků kontroly 

technického stavu a 

provozu spalovacích 

stacionárních zdrojů 

na pevná paliva dle § 

17 odst. 1 písm. h) 

zákona o ochraně 

ovzduší (KTSP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapování zdrojů na pevná paliva na území města Telče 

 

• Spolupráce s ORP při mapování zdrojů na pevná 

paliva (před začátkem topné sezóny nebo v jejím 

průběhu 

• Předání evidovaných stížností na obtěžování 

kouřem a dalších podnětů ORP 

• Místní šetření ve spolupráci s ORP – mapování 

zdrojů na pevná paliva 
 

OÚ, OÚ ORP Osobní náklady stávajících 

zaměstnanců  

Průběžná realizace 

2021-2023 

 

Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP 

 

• V rámci spolupráce s OÚ ORP identifikace 

domácností, kde doklad o provedení kontroly 

technického stavu a provozu kotle nalezl rozpor se 

zákonem o ochraně ovzduší  

 

OÚ, ORP Osobní náklady stávajících 

zaměstnanců 

 

Průběžná realizace 

2021-2023 

Finanční podpora Zprostředkování asistence při podání žádostí o dotaci 

poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát) 

 

• Zprostředkování poskytování pomoci při 

vyplňování žádosti o poskytnutí dotace (např. 

z OPŽP nebo NZÚ) 

• Výpomoc s řešením těchto případů, např. 

zprostředkováním asistence s vyřízením žádostí o 

dotace  

 

OÚ, odbor rozvoje a územního plánování Osobní náklady stávajících 

zaměstnanců 

Od vyhlášení výzvy 

(OPŽP, NZÚ) až do 

doby trvání aktivity 

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 mapovaní 

zdrojů.  

 

OÚ, odbor rozvoje a územního plánování Osobní náklady stávajících 

zaměstnanců 

 

Náklady na zpracování a 

distribuci osvětových 

materiálů 

Od vyhlášení výzvy 

(OPŽP, NZÚ) až do 

doby trvání aktivity 

 

 
1 PZKO = program zlepšování kvality ovzduší 
2 Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele 
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PZKO_2020_2 Zvýšení povědomí 

provozovatelů  

o vlivu spalování 

pevných paliv na 

kvalitu ovzduší, 

významu správné 

údržby a obsluhy 

zdrojů a volby 

spalovaného 

paliva 

Město Telč  Osvěta  

 

Šíření informací poskytnutých MŽP o správném 

provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny):  

 

• Distribuce propagačních materiálů – brožurek 

„Jak správně topit“. 

 

• Oslovení místních odborně způsobilých osob, 

kominíků příp. zástupců hasičů či dobrovolných 

hasičů s žádostí o spolupráci 

 

• Identifikace vhodných komunikačních kanálů 

(místní tisk, společenské akce apod.)  

 

• Distribuce propagačních materiálů těmito 

identifikovanými kanály: distribuce letáků, 

šíření specificky zaměřených informací od 

odborně způsobilých osob, kominíků či zástupce 

hasičů 

 

OÚ, ORP 

 

 

Osobní náklady stávajících 

zaměstnanců  

 

Náklady na zpracování a 

distribuci osvětových 

materiálů 

2021, 2022 – 

distribuce brožurek 

 

Průběžná realizace 

2021-2023 

 

  

        

    
    

        

        

        

 


