
 

 

Akč ní  plá n zlepš ová ní  kválity ovzduš í  

me štá Litome ř iče 2020+ (AP ZKO) 

Vypracování tohoto AP ZKO je stanoveno zákonnou povinností. Obce jsou povinny vypracovat 

do 12 měsíců ode dne vyhlášení PZKO 2020+ svůj časový plán provádění opatření a tento plán 

zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup (§9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší). 

Akční plán Programu ke zlepšování kvality ovzduší podrobněji rozpracovává konkrétní úkoly a 

vybraná opatření, která jsou stanovena Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO) 

vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR, město Litoměřice je součástí Programu 

zlepšování kvality ovzduší zóna SEVEROZÁPAD, který byl schválen 18.12.2020.  

Základním cílem AP PZKO je snížení znečištění ovzduší na území města Litoměřice pod 

zákonem stanovené roční limity a udržení míry znečištění v těch lokalitách, které nevykazují 

nadlimitní hodnoty znečištění.  

AP PZKO 2020+ je stanovení seznamu opatření, která budou postupně naplňována, čímž dojde 

k postupnému zlepšení kvality ovzduší nejen na území města, ale i v jeho okolí. V rámci AP 

PZKO jsou stanoveny konkrétní kompetence a zodpovědnosti u jednotlivých opatření a jejich 

časový plán naplňování.  

AP PZKO je koncipován jako živý dokument, který bude každoročně vyhodnocován, 

aktualizován a doplňován o nová opatření. 

Následující schéma popisuje jednotlivá opatření a termíny jejich naplnění, která byla 

realizována v roce 2021.  Vypracoval Odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice.  
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Akční plán zlepšování kvality ovzduší města Litoměřice 2021  

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 
 
 

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

Litomě
řice / 
Ústeck
ý kraj 

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) 

Mapování zdrojů na pevná paliva na 
území ORP  

• Výzva ke spolupráci obcím– 
spolupráce při mapování 
zdrojů na pevná paliva (před 
začátkem první topné sezóny 
nebo v jejím průběhu) 

• Vlastní místní šetření – 
mapování zdrojů na pevná 
paliva 

odbor životního prostředí 
 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců 
 

Konec června 
2021 
 

Ověření stavu zdrojů dle KTSP 

• Kontrola ohlašovaných 
dokladů v databázi ISPOP u 
domů identifikovaných 
v Mapování zdrojů.  

• V případě chybějícího 
záznamu výzva k doložení 
dokladu o KTSP (dle § 17 
odst. 1 písm. h) nebo 
vyžádání informací o zdroji 
dle § 17 odst. 1 písm. d).  

odbor životního prostředí 
 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců  

V průběhu 
celého roku 
2021 
 

Řešení sporných případů 

• Při existenci důvodného 
podezření na provoz zdroje 
s povinností KTSP a absence 
této kontroly. V krajním 
případě až s využitím 
postupu dle § 17 odst. 2.  

odbor životního prostředí 
 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců, 
náklady na 
poštovné 

V průběhu 
celého roku 
2021  
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Identifikace a řešení případů 
nesouladu v rámci KTSP  

• Identifikace domácností, kde 
doklad o provedení kontroly 
technického stavu a provozu 
kotle identifikoval rozpor se 
zákonem o ochraně ovzduší, 

• řešení těchto případů, např. 
asistencí s vyřízením žádosti 
o dotace, v krajním případě 
pomocí sankcí či nápravných 
opatření.  
 

odbor životního prostředí 
 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců, 
náklady na 
poštovné, 
potenciální příjmy 
ze sankcí.  

V průběhu 
celého roku 
2021 

Finanční podpora  Analýza situace v obci  
 

odbor životního prostředí 
 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců  

V průběhu 

celého roku 

2021 

Předložení materiálu ke schválení 
radě/zastupitelstvu 

• začlenění finanční podpory 
do stávajících obecních 
programů  (160.000 Kč – 
solární systémy) 

• -vytvoření nového programu  
podpory v roce 2022 pro 
ekologizaci zdrojů 
znečišťování ovzduší na tuhá 
paliva - 200.000 Kč – 
individuální přístup podpory 

•  

odbor životního prostředí 
 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců  

IV. kvartál 

2021 

Spuštění programu 

• propagace programu (lokální 
tisk, místní rozhlas apod.) 

• přímé oslovení konkrétních 
vytipovaných domácností 

odbor životního prostředí 
 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců  

duben 2022 
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Asistence při podání žádosti o dotaci 
poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát) 

• Poskytování pomoci při 
vyplňování žádosti o 
poskytnutí dotace (např. 
z OPŽP nebo NZU) a realizaci 
opatření. Specifické 
zaměření na osoby, pro 
které je tento krok zásadní 
překážkou čerpání dotace.  

odbor životního prostředí 
 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců  

Od vyhlášení 

výzvy až do 

doby trvání 

aktivity 

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

Litomě
řice / 
Ústeck
ý kraj 

Osvěta  
 

Šíření informací o správném 
provozování zdrojů : 

• Oslovení občanů  

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

 

odbor životního prostředí 
 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců  
 
náklady na 
zpracování a 
distribuci 
osvětových 
materiálů 
z rozpočtu města 

V průběhu 
celého roku 
2021  

    Den životního prostředí – osvěta 
v oblasti ovzduší – show Smokemann, 
prezentace výtopny působící ve městě, 
přednáška na téma změny klimatu 
 

odbor životního prostředí ve 
spolupráci se Zdravým městem 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců + 
náklady na 
organizaci akce 
z rozpočtu města a 
dotačních titulů 

23.09.2021 

   Praktická opatření 
ve městě 

Skrápění ulic ve městě, při teplotách 
nad 20 stupňů na pokyn vedoucího 
odboru ŽP 

Technické služby města – 
kropícím vozem 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců TSM + 
provozní náklady 
z rozpočtu TSM 

Od 05/2021 – 
09/2021  

    Spouštění mlžného stožáru –  při 
teplotách nad 20 stupňů  

Dálkově přes aplikaci - odbor 
životního prostředí 

provozní náklady 
z rozpočtu města 

05/2021 – 
09/2021 
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    Spuštění aplikace pro občany 
s informacemi o aktuálním stavu 
ovzduší  na webu města - PM10 a 
smogová situace 

Odbor životního prostředí, IT 
oddělení 

provozní náklady 
sytému z rozpočtu 
města 

09/2021 

    Městská hromadná doprava na CNG 
zdarma 

Odbor dopravy Náklady z rozpočtu 
města 

celoročně 
2021 

    Spuštění plničky CNG v rámci čerpací 
stanice Euro oil firmou Bonett Gas 
Investment, a.s. ul. Žernosecká 

Bonett Gas Investment, a.s. ve 
spolupráci s městem 

investor 4/2021 

 


