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Časový plán města Havířova pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace 

Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A: 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 
provozovatel
e spalovacích 
zdrojů 
zákonem o 
ochraně 
ovzduší 

Magistrá
t města 
Havířov 
 

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) 

Z předběžného zjišťování vyplynulo 
celkové množství rodinných domů na 
území ORP. Dle zdroje rejstříku 
nahlížení do katastru nemovitostí jich 
je cca 7500. Ne všechny rodinné domy 
jsou však vytápěny kotlem na pevná 
paliva. V prvním kroku pro vytvoření 
databáze (obsahující – obec, 
katastrální území, ulice, číslo popisné, 
číslo orientační, parcelní číslo, způsob 
vytápění, akumulační nádoba) budou 
osloveni pracovníci příslušných odborů 
magistrátu a obcí.   
Mapování zdrojů na pevná paliva na 
území ORP  

• Magistrát města Havířova vyzve 
ke spolupráci okolní obce (Horní 
Suchá, Albrechtice, Těrlicko, 
Horní Bludovice) při mapování 
zdrojů na pevná paliva na území 
dané obce.  

• Pracovník odboru životního 
prostředí Magistrátu města 
Havířov bude provádět vlastní 
místní šetření – pro účely 
mapování zdrojů na pevná paliva 
(vizuálním zkoumáním kouře 
z komínu). 

odbor životního prostředí, 

ekonomický odbor (čísla popisná 

a orientační), organizační odbor 

(kotlíkové dotace), obecní úřady,  

 

Finanční zdroje 
Magistrátu města 
Havířova 
 

Průběžně do 
konce roku 
2023 
 

 
1 PZKO = program zlepšování kvality ovzduší 
2 Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele 
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Při identifikaci rodinného domu, jehož 
zdroj vytápění je na pevná paliva, bude 
ověřena skutečnost, zda kontrola 
technického stavu kotle je řádně 
zaevidovaná v systému ISPOP  
Ověření stavu zdrojů dle KTSP 

Pracovník odboru životního 
prostředí Magistrátu města 
Havířov má zajištěn přístup do 
databáze ISPOP a bude průběžně 
ověřovat ohlášené provedené 
kontroly v tomto systému u domů 
identifikovaných při mapování 
zdrojů. V případě chybějícího 
záznamu písemně vyzve 
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 
 

Finanční zdroje 
Magistrátu města 
Havířova 

Průběžně do 
konce roku 
2023 
 

Řešení sporných případů 
Pracovník odboru životního 
prostředí Magistrátu města 
Havířova při zjištění důvodného 
podezření na provoz zdroje 
s povinností KTSP a absence této 
kontroly bude tuto absenci 
v krajním případě řešit s využitím 
postupu dle § 17 odst. 2 jako 
přestupek.  
 

odbor životního prostředí 
 

Finanční zdroje 
Magistrátu města 
Havířova 

Průběžně do 
konce roku 
2023 
 
 

Identifikace a řešení případů 
nesouladu v rámci KTSP  

Při identifikaci domácností, kde v 
dokladu o provedení kontroly 
technického stavu a provozu kotle 
bude zjištěn rozpor se zákonem o 
ochraně ovzduší, pracovník 
poskytne pomoc při řešení těchto 
případů, např. asistencí 

odbor životního prostředí  Finanční zdroje 
Magistrátu města 
Havířova  

Průběžně do 
konce roku 
2023 
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s vyřízením žádosti o dotace, 
v krajním případě pomocí sankcí či 
nápravných opatření.  
 

Finanční podpora 
(obec, kraj) 

Analýza situace v obci  
Město Havířov vyhodnotilo, že 
zatím nebude realizovat 
dotazníkové akce pro zjištění 
informací, zda zdroje na pevná 
paliva na území města mají nebo 
nemají akumulační nádobu, 
jelikož potřebné informace budou 
zajišťovány průběžným 
mapováním.  
 

Statutární město Havířov Finanční zdroje 
města 

Do 6 měsíců 

od vydání 

PZKO 

Identifikace možných finančních 

prostředků a informování MŽP 

• V termínu do 31.05.2021 

probíhaly Kotlíkové dotace v 

Moravskoslezském kraji – 3. 

výzva, Statutární město Havířov 

nabízelo možnost na pořízení 

dotovaného nového kotle získat 

bezúročnou výpomoc ve výši 150 

000 Kč nebo 200 000 Kč dle typu 

nově pořizovaného zdroje 

vytápění a přispívalo 5% z celkové 

částky na nový kotel . Pokud bude 

4. výzva, která by mohla být 

spuštěna dle informace KÚMSK v 

1. polovině roku 2022, kdy 

podmínky 4. výzvy nejsou ještě 

známy – Statutární město Havířov 

bude uvažovat o prodloužení 

podpory. 

 

Statutární město Havířov 
 

Finanční zdroje 

města 

Po dobu 

4.výzvy 

kotlíkové 

dotace 
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Předložení materiálu ke schválení 
radě/zastupitelstvu 

Statutární město Havířov bude 
začleňovat finanční podpory do 
stávajících obecních programů 
zaměřených např. na dotace, 
bezúročné nebo nízkoúročné 
půjčky při pořizování nového 
kotle. 
  

Statutární město Havířov 
 

Finanční zdroje 
města 

Po dobu 

trvání výzvy 

kotlíkové 

dotace 

Spuštění programu 
V případě spuštění programu 
finanční podpory bude probíhat 
propagace programu v lokálním 
tisku, na webových stránkách 
obce.  

Statutární město Havířov 
 

Finanční zdroje 
města 

Po dobu 

trvání výzvy 

kotlíkové 

dotace  

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

Statutární město Havířov bude 
poskytovat pomoc při vyplňování 
žádosti o poskytnutí dotace (např. 
z OPŽP nebo NZU) a realizaci 
opatření, všem osobám, pro které 
je vyplnění žádosti zásadní 
překážkou čerpání dotace.  

Statutární město Havířov Finanční zdroje 
města 

Od vyhlášení 

výzvy (OPŽP, 

NZÚ) až do 

doby trvání 

aktivity 

Šíření informací o poskytovaných 
dotačních titulech, spolupráce se 
zprostředkovatelem podpory  

Statutární město Havířov bude 
volit různé způsoby distribuce 
informací o poskytovaných 
dotačních titulech, finančních 
podporách apod. (v tisku 
„Radniční listy“, webové stránky 
města.), případně využije 
možnost přímého oslovení 
domácností identifikovaných 
v rámci mapování zdrojů. 

Statutární město Havířov 
 

Finanční zdroje 
města 

ihned po 

vyhlášení 

výzvy po 

celou dobu 

jejího trvání 
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PZKO_2020
_2 

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

Magistrát 
města 
Havířov, 
 

Osvěta  
 

Pro osvětu bude přednostně využit 
vlastní tisk, který město vydává.   
Šíření informací poskytnutých MŽP o 
správném provozování zdrojů (na 
začátku každé topné sezóny): 

• Město Havířov osloví místní 
odborně způsobilé osoby, 
kominické firmy,  zástupce 
dobrovolných hasičů s žádostí o 
spolupráci při osvětě občanů (jak 
nemít tmavý dým, odstraňování 
rizik před možností vzniku požáru 
apod.) 

• Město Havířov vyhledá vhodnou 
formu pro plnění předchozího 
bodu (např. místní tisk, úřední 
desku, besedy apod.).  

• Město Havířov si zajistí před 
konáním takto zaměřených akcí, 
besed distribuci propagačních 
materiálů.  

Statutární město Havířov Finanční zdroje 
města 

Průběžně do 
konce roku 
2023 

 


