
 

 

 

 

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

– na úseku přenesené 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 

OÚ ORP 
 

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 

 
 

 

● Příjem evidovaných stížností a dalších podnětů 
na obtěžování kouřem ze zdrojů na území 
města ORP Hlučín 

MěÚ Hlučín - OŽPaKS 
Vlastní provozní náklady průběžně 

do konce r.2023 

● Spolupracovat se zástupci obcí na území ORP 
Hlučín a ostatními odborem OV MěÚ Hlučín a 
Městskou policií Hlučín při mapování zdrojů na 
pevná paliva, využít přitom vydaná závazná 
stanoviska a rovněž informací z ISPOP a 
RÚIAN 

MěÚ Hlučín - OŽPaKS 

Vlastní provozní náklady  

průběžně 
do konce r.2023 

● Provádění vlastních místních šetření za účelem 
mapování zdrojů na pevná paliva MěÚ Hlučín - OŽPaKS 

Vlastní provozní náklady  průběžně 
do konce r.2023 

Kontroly plnění povinností dle ustanovení 
§ 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně 
ovzduší –provádění KTSP kotle na pevná 
paliva 

 

 
 

● Ověření doručených podnětů a zjištěných 
případů v databázi ISPOP MěÚ Hlučín - OŽPaKS 

Vlastní provozní náklady  
průběžně 

● V případě chybějících údajů o provedené KTSP 
v databázi ISPOP, vyzvat vlastníka konkrétního 
objektu k předložení aktuálního dokladu o 
KTSP 

MěÚ Hlučín - OŽPaKS 

Vlastní provozní náklady  

průběžně 

● V případě nesrovnalostí (databáze ISPOP a 
zjištění při místních šetřeních) komunikovat s 
provozovatelem zdroje , případně vlastníkem 
objektu a žádat je o předložení potřebných 
dokumentů 

MěÚ Hlučín - OŽPaKS 

Vlastní provozní náklady  

průběžně 

Řešení sporných případů  
 

 

● Při zjištění provozu zdroje s povinností KTSP a 
absence dokladu o provedené KTSP 
postupovat v souladu s ustanovením § 17 
odst. 1 a 2 zákona o ochraně ovzduší, 
případně v krajním případě přestupkovým 
řízením 

MěÚ Hlučín - OŽPaKS 

Vlastní provozní náklady  

průběžně 

● V případě zjištění závad na zdroji (potvrzených 
OZO v dokladu o KTSP) postupovat v souladu 
s ustanovením § 17 odst. 1 a 2 zákona o 
ochraně ovzduší, případně v krajním případě 
přestupkovým řízením 

MěÚ Hlučín - OŽPaKS 

Vlastní provozní náklady  

průběžně 

● Při identifikaci domácnosti, kde doklad o KTSP  
vykazuje rozpor se zákonem, poskytnout 
pomoc při řešení těchto případů, např. 
asistenci s podáním žádosti o dotace, 
v krajním případě využít sankcí či nápravných 
opatření 

MěÚ Hlučín - OŽPaKS 

Vlastní provozní náklady  

průběžně 



 

 

 

 

PZKO_2020_P_1 

Požadavky na nově 
umisťované 
spalovací 
stacionární zdroje 
s celkovým 
jmenovitým 
tepelným 
příkonem do 300 
kW včetně 

OÚ ORP Aplikace opatření 

Závazná stanoviska k umístění zdroje  
 

 

● Důsledně posuzovat každý záměr na umístění 
spalovacího zdroje, jehož provozem by mohlo 
dojít k ohrožení cílů ochrany ovzduší v území, 
zejména v blízkosti citlivé zástavby (školy, 
školky, nemocnice…) 

MěÚ Hlučín - OŽPaKS 

Vlastní provozní náklady  

průběžně 

PZKO_2020_P_21 
Omezování 
prašnosti ze 
stavební činnosti 

OÚ ORP Aplikace opatření 

Předcházení a omezování prašnosti při 
stavebních procesech  

 
 

●V případě, že nebudou při posuzování 
v projektové dokumentaci uvedena opatření ke 
snížení prašnosti ze stavební činnosti, ORP na 
tuto skutečnost upozorní 

MěÚ Hlučín – OŽPaKS  + SÚ 

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

        


