
 

 

 

 

 

Časový plán města Hlučín 
pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko – CZ08Z: Aktualizace 2021  

– na úseku samostatné působnosti 

 

Právní předpis: 

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – vazba na § 9 odst. 4 

 

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 

obce 
 

Ověření 
provedení a 
výsledků KTSP 
spalovacích 
stacionárních 
zdrojů na pevná 
paliva dle § 17 
odst. 1 písm. h) 
zákona o ochraně 
ovzduší 

Spolupráce při mapování zdrojů na pevná 
paliva na území ORP:  

 
 

● Město Hlučín vyzve všechny obce patřící pod 
ORP Hlučín ke  spolupráci při mapování zdrojů 
na pevná paliva na jejich v katastrálních 
územích  

MěÚ  Hlučín – OŽPaKS  Běžné provozní náklady 2021 

● Město Hlučín požádá obce ORP Hlučín o 
předání evidovaných stížností na obtěžování 
kouřem a dalších podnětů OÚ ORP 

MěÚ Hlučín - OŽPaKS Běžné provozní náklady 2021 + průběžně 

Finanční podpora 

Identifikace možných finančních 
prostředků a informování MŽP    

● příspěvek města ke kotlíkové dotaci (podpora 
výměny kotle na pevná paliva za vhodné 
ekologičtější zařízení) – 3. a další výzva  

MěÚ Hlučín - OF 7.500,- Kč/1 výměna průběžně  
min. do r. 2023 

● poskytování bezúročných půjček na výměnu 
kotlů na pevná paliva za vhodné ekologičtější 
zařízení  

MěÚ Hlučín - OF 7.000.000,- Kč 
(dotace SFŽP) 

2021 

 

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

   

● Poskytování pomoci při vyplňování žádosti 
o poskytnutí dotace na realizaci opatření  

 

MěÚ Hlučín - OF (kotlíkový 
specialista) 0 

 
Do r. 2021 
 

● realizace školení pro žadatele o kotlíkové 
dotace  

 

MěÚ Hlučín - ORaŠ Běžné provozní náklady Do r. 2021 

Šíření informací o poskytovaných 
dotačních titulech, spolupráce se 
zprostředkovatelem podpory 

   

● Přes web města, facebook města, Hlučínské 
noviny a při školeních pro žadatele o dotace 

MěÚ Hlučín – ORaŠ, tisková 
mluvčí  Běžné provozní náklady 

 
průběžně 
 

ZKO_2020_2 

Zvýšení povědomí 
provozovatelů o 
vlivu spalování 
pevných paliv na 
kvalitu ovzduší, 

obce Osvěta 

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

   

● Identifikace vhodných komunikačních kanálů 
(místní tisk, rozhlas, společenské akce apod.). MěÚ  Hlučín – tisková mluvčí Běžné provozní náklady průběžně 



 

 

 

 

významu správné 
údržby a obsluhy 
zdrojů a volby 
spalovaného paliva 

● Distribuce propagačních materiálů těmito 
identifikovanými kanály: 
(web města Hlučína, Hlučínské noviny, facebook 
města Hlučína, distribuce letáků při veřejných 
jednáních – zastupitelstvo, kulaté stoly atd.), konání 
specificky zaměřených besed s účastí OZO, kominíků 
či zástupce hasičů, vedení města, OŽPaKS a dalších. 
příp. přidružení přednášky, prezentace na téma 
ochrany ovzduší a správný provoz spalovacích 
zdrojů na pevná paliva k jinýn akcím. 
 

MěÚ  Hlučín – OŽPaKS  Běžné provozní náklady průběžně 

AB13, AB14 
 

Rozvoj bezemisní 
dopravy obce 

Výstavba a 
rekonstrukce 
cyklostezek a 
chodníků 

Cyklistická doprava    

● Výstavba cyklostezky Hlučín – Darkovičky   
 MěÚ Hlučín –  OV-OSH, OInv 2.000.000 2022 

● Výstavba cyklostezky Hlučín – Kozmice I.etapa  
 

Svazek obcí Hlučínska 
MěÚ Hlučín –  OV-OSH, OInv 

Řeší se PD, celá akce bude 
rozdělena na 2 etapy, I. etapa: 

Hlučín – ul. Jahodová 
2025 

Pěší doprava    

● rekonstrukce chodníku ul. Tyršova MěÚ Hlučín - OInv 950.000 2021 

● Výstavba chodníku ul. Družební MěÚ Hlučín - OInv 1.950.000 2021 

● Výstavba chodníku ul. Okrajová MěÚ Hlučín - OInv 2.590.000 2021 

● rekonstrukce chodníku ul. 28. října MěÚ Hlučín – OV-OSH (ohlášení 
stavby), OInv 1.000.000 2022 

● výstavba chodníku ul. Svornosti MěÚ Hlučín – OV-OSH (společné 
povolení), OInv 2.500.000 2022 

● rekonstrukce chodníku ul. Celní MěÚ Hlučín – OV-OSH (ohlášení 
stavby), OInv  4.000.000 2022 

● rekonstrukce chodníku ul. Vl. Vančury MěÚ Hlučín – OV-OSH (ohlášení 
stavby), OInv 2-3.000.000 2022 

AB15 
Zvýšení plynulosti 
dopravy  obce 

Výstavba a 
rekonstrukce 
komunikací  

Optimalizace dopravy     

● rozšíření ul. Tyršova o 1 jízdní pruh MěÚ Hlučín - OInv 270.000 2021 

● asfaltace ul. Komenského MěÚ Hlučín - OInv 607.000 2021 

● asfaltace ul. Tyršova a ul. Ed. Beneše MěÚ Hlučín - OInv 211.000 2021 

● asfaltace ulic v Darkovičkách po stavbě 
kanalizace v Darkovičkách MěÚ Hlučín - OInv 2.500.000 2021 

● propojení ul. Ke Kořeni a Dlouhoveské MěÚ Hlučín – OV-OSH (společné 
povolení), OInv 4.500.000 2022 

● výstavba komunikace na Kocibendu 
k zahrádkářské osadě 

MěÚ Hlučín – OV-OSH (společné 
povolení), OInv 2.500.000 2020 

● obchvat Hlučína  město Hlučín - vyvíjet tlak na ŘSD 
na zahájení realizace stavby 0 průběžně 

AA1 Parkovací politika obce Výstavba 
parkovacích 

Optimalizace parkování     



 

 

 

 

ploch mimo 
centrum města ● parkoviště u sportovní haly v Hlučíně MěÚ Hlučín - OInv 7.230.000 2021 

● parkoviště mezi bytovými domy Cihelní č. p. 
31 - 35 

MěÚ Hlučín – OV-OSH (společné 
povolení), OInv 

4.000.000 2022 

AA2, AB10 

Organizační 
opatření k rozvoji 
veřejné hromadné 
dopravy 

obce Veřejná doprava 

Zvýšení kvality a komfortu cestování ve 
veřejné hromadné dopravě     

● prodejní místo dlouhodobých časových 
jízdenek ODIS na autobusovém nádraží 
(denně)  

Město Hlučín, KODIS 0  splněno 

● Přestupní vazby, návaznost spojů, dodržování 
jízdních řádů  MěÚ Hlučín – OD, KODIS Cca 6 mil Kč / ročně 

Jednání průběžně – se změnami jízdních 
řádů 

● Jednoduchá možnost nákupu jízdenek MěÚ Hlučín – OD, KODIS 0 
splněno - platba bankovními kartami 
funguje, ODIS apka také - splněno 

● Zastávky autobusů MěÚ Hlučín – OInv, běžné opravy Běžné provozní náklady průběžně 

● Nízkopodlažní vozidla MěÚ Hlučín – OD, KODIS 0 Většina autobusů MHD jsou nízkopodlažní 
- splněno 

AB16, AB17 
Omezení 
resuspenze z 
dopravy 

obce 

Úklid a údržba 
komunikací a 
výsadba liniové 
zeleně 

Úklid a údržba komunikací  Celkem 5.000.000,-/rok na ČM 
Celkem 2.500.000,-/rok  na ZÚ  

● Čištění samosběrnými zametacími stroji 
v kombinaci s čištěním tlakovou vodou  
- jednorázový úklid inertního posypu 

aplikovaného v zimním období 

MěÚ Hlučín OŽPaKS, TS Hlučín 
s.r.o. 

 každoročně do konce dubna, dle 
schváleného plánu zimní údržby 

● Čištění samosběrnými zametacími stroji 
v kombinaci s čištěním tlakovou vodou 
- pravidelné intervaly čištění komunikací, 

chodníků a zp. ploch (dle smlouvy) 

MěÚ Hlučín – OŽPaKS, TS Hlučín 
s.r.o.  průběžně 

● Ruční čištění  
- ruční čištění a strojové čištění chodníků a 

veřejného prostranství 

MěÚ Hlučín – OŽPaKS, TS Hlučín 
s.r.o.  průběžně 

● Zavedení nové techniky a strojů k čištění 
komunikací a veřejného prostranství dle 
finančních možností 

MěÚ Hlučín – OŽPaKS, TS Hlučín 
s.r.o.  průběžně 

Omezení prašnosti výsadbou izolační 
zeleně    

● výsadba 58 ks třešní podél komunikace 
Kozmická Darkovičky MěÚ Hlučín – OŽPaKS 60.000 2021 

DB2 Snížení potřeby 
energie obce Energetické 

úspory 

Výměny stávajících tepelných zdrojů 
v majetku obce a jejich organizací 

   

● Rekonstrukce kotelny Dětská rehabilitace Teplo Hlučín spol. s r.o. 1.156.000 2021 

● Rekonstrukce kotelny MŠ Darkovičky Teplo Hlučín spol. s r.o. 1.226.000 2022 

● Rekonstrukce kotelny ZŠ Darkovičky Teplo Hlučín spol. s r.o. Zpracování PD 2022  (60.000) 2023 

● Rekonstrukce kotelny MŠ Bobrovníky Teplo Hlučín spol. s r.o. Zpracování PD 2022  (60.000) 2023 

● Rekonstrukce kotelny zámek Hlučín Teplo Hlučín spol. s r.o. 1.700.000 2022 

● instalace fotovoltaické elektrárny na Domov 
pod Vinnou horou 

Domov pod Vinnou horou, MěÚ 
Hlučín - OInv 950.000 2021 



 

 

 

 

BD3 
Omezování 
prašnosti ze 
stavební činnosti 

obce 
Požadavky vůči 
stavebním 
firmám, kontrola 

Předcházení a omezování prašnosti ze 
stavební činnosti    

● Důsledně ukládat požadavky na omezování 
prašnosti ze stavební činnosti (např. ve 
smlouvě o dílo…) 

MěÚ Hlučín – OInv Běžné provozní náklady průběžně 

● Zajistit intenzivnější kontrolu dodržování 
podmínek pro provádění staveb MěÚ Hlučín – OInv Běžné provozní náklady  průběžně 

 
 

VYSVĚTLIVKY ZKRATEK: 

CZT = centrální zásobování tepelnou energií         
ISPOP = Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností          
KTSP = kontrola technického stavu a provozu    
OZO = odborně způsobilá osoba    
PZKO = program zlepšování kvality ovzduší    
KODIS = Koordinátor ostravského dopravního integrovaného systému    
ORP = obecní úřad obce s rozšířenou působností 
ČM= čištění města 
ZÚ= zimní údržba komunikací 
NV = náhradní výsadba    
 
Odbory MěÚ Hlučín (interní gesce): 
OŽPaKS = odbor životního prostředí a komunálních služeb 
OV = odbor výstavby 
OInv = odbor investic 
OD = odbor dopravy 
OF = odbor financí 
OMM = odbor městského majetku 
ORaŠ = odbor rozvoje a školství 
 
resuspenze částic = též sekundární prašnost, tj. emise prachových částic, deponovaných na povrchu vozovky a znovu zvířené do ovzduší vlivem turbulentního proudění vyvolaného projíždějícím vozidlem 

 
Zpracovala: RNDr. Soňa Prášková 
Schváleno usnesením Rady města Hlučína č. 95/3a) dne 15. 11. 2021 


