
Časový plán statutárního města Přerova pro provádění opatření 

Programu zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Střední Morava CZ07 
dle aktualizace zveřejněné ve Věstníku MŽP 29. října 2020 

(schváleno Radou města Přerova usnesením č. 2691/72/10/2021 dne 20. října 2021) 

KARTA I 

Opatření dle PZKO: 

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

Kód opatření: 

PZKO_2020_1 

Aktivita Dílčí kroky Gestor Náklady Termín 
plnění 

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 (KTSP) 

Mapování zdrojů na pevná paliva na území Přerova 

 Evidence a vyhodnocení stížností na obtěžování kouřem a 
dalších podnětů občanů 

 Místní šetření – mapování zdrojů na pevná paliva ve 
spolupráci s výbory pro místní části 

 Místní šetření z vlastního podnětu – vizuální kontrola kouře z 
komínů 

SMPr – STAV Osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců vč. 
cestovních 
nákladů 

 

Průběžně 
 

Průběžně 
 

Od 4.Q/2021 
vždy topná 
sezóna 

Kontrolní činnost ORP 

 Výzva obcím v obvodu ORP ke spolupráci v mapování zdrojů 
na pevná paliva  

 Místní šetření – mapování zdrojů na pevná paliva – 
spolupráce s obecními úřady v obvodu ORP 

 Individuální kontroly identifikovaných zdrojů 

ORP – STAV Osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců vč. 
cestovních 
nákladů 

 

12/2021 
 

Průběžně 
 

Průběžně 



    

Finanční podpora  Informování veřejnosti o dotačních programech kraje a 
státu (lokální tisk, místní rozhlas v místních částech, web 
města, mobilní rozhlas (SMS), přímé informování 
konkrétních vytipovaných domácností) 

 Identifikace možných oblastí účelné finanční podpory 
domácností na území města 

 Předložení návrhu dotačního programu města na podporu 
ekologizace vytápění domácností Zastupitelstvu města 
Přerova prostřednictvím Rady města Přerova po projednání 
Komisí životního prostředí 

SMPr, ORP – 
STAV 
 
 
 

SMPr – STAV 

 

SMPr – STAV 
(KŽP, RM, ZM) 

 

Osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců 

Ihned po 
obdržení 
informací od 
kraje a MŽP 
 

Topná sezona 
2021/2022 

2.Q/2022 

Bude-li dotační program města schválen: 

 Zajištění financování programu z rozpočtu města 
 
 
 

 propagace programu (lokální tisk, Přerovské listy, místní 
rozhlas v místních částech, web města, Mobilní rozhlas, 
přímé informování konkrétních vytipovaných domácností) 

 Asistence žadatelům o poskytnutí dotace 

 Poskytnutí a administrace finanční podpory 

 

SMPr – STAV 

 

 
 
 
 

Osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců 

 

500 000 Kč* 

 

6/2022 
pro rok 2022 
resp. 

12/2022 
pro rok 2023 

Bezodkladně 
po schválení 
programu 
 
Dle podmínek 
schváleného 
programu 
v průběhu 
2022 resp. 
2023 

POZNÁMKA: 
* uvedeny jsou odhadované náklady v jednom kalendářním roce (2022 resp. 2023); o výši případné podpory bude rozhodovat zastupitelstvo města pro každý rok zvlášť 



    

KARTA II 

Opatření dle PZKO: 

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

Kód opatření: 

PZKO_2020_2 

Aktivita Dílčí kroky Gestor Náklady Termín 
plnění 

Osvětová činnost 

 

Témata osvětové činnosti: 

 Jak správně provozovat domácí zdroje vytápění 

 Jaké je vhodné palivo (jaké je nevhodné, jaké je zakázané) 

 Jaké jsou povinnosti provozovatelů zdrojů 

 Jaké jsou aktuální dotační programy města, kraje, státu 
(jakým způsobem je možné se ucházet o dotaci) 

 

K osvětové činnosti bude využito: 

 lokální tisk, Přerovské listy, místní rozhlas v místních částech, 
web města, Mobilní rozhlas, přímé informování konkrétních 
vytipovaných domácností 

 po dohodě prostřednictvím samospráv obcí a oslovených 
místních odborně způsobilých osob, kominíků a zástupců 
hasičů   

SMPr, ORP – 
STAV 

 

Osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců 

 

 

 

 

 

Náklady na 
zpracování a 
distribuci 
osvětových 
materiálů: 
50 000 Kč/rok 

2022 – 2023 
a dále dle 
situace 

 

Seznam použitých zkratek: 

KTSP – kontrola technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů 
ORP – obecní úřad obce s rozšířenou působností 
PZKO – program zlepšování kvality ovzduší 
Q – čtvrtletí kalendářního roku 
SMPr – statutární město Přerov 
STAV – Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova 


