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 Časový plán města Příbram 

 

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 

město 
Příbram 
 

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) 

1. Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP Příbram Odbor životního prostředí + Odbor řízení projektů a 
dotací 
 

Rozpočet města – kapitola OŽP 
+ osobní náklady na pracovníka 
kofinancovaného NPŽP 

 

 Osobní setkání se zástupci obcí v ORP Příbram 
uvedenými v Programu zlepšování kvality ovzduší 
– zóna Střední Čechy – prezentace a předání 
informací o povinnostech vyplývajících ze zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
 

  4. čtvrtletí 2021 

 Výzva ke spolupráci obcím v ORP Příbram při 
mapování problémových zdrojů na pevná paliva 

  2. čtvrtletí 2022 

 Vlastní místní šetření na základě předaných 
evidovaných stížností na obtěžování kouřem a 
dalších podnětů ze strany obcí a občanů 
 

  Průběžně 

2. Vyhledávání zjištěných závad při kontrole kotlů 
uvedených v systému ISPOP a řešení jejich nápravy 

Odbor životního prostředí + Odbor řízení projektů a 
dotací 
 

Rozpočet města – kapitola OŽP 
+ osobní náklady na pracovníka 
kofinancovaného NPŽP 

Průběžně 
  

 Kontrola ohlašovaných dokladů v databázi ISPOP 
 

   

 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) 

 

   

 Identifikace domácností, u kterých z dokladu o 
provedení kontroly technického stavu a provozu 
kotle vyplývá rozpor se zákonem o ochraně 
ovzduší 

 

   

 Řešení těchto případů 
 

   

 Spolupráce s obcemi v ORP Příbram    
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3. Vyhledávání problémových zdrojů a řešení nápravy 
 

Odbor životního prostředí + Odbor řízení projektů a 
dotací 
 

Rozpočet města – kapitola OŽP 
+ osobní náklady na pracovníka 
kofinancovaného NPŽP 

Průběžně 

 Identifikace domácností s existencí důvodného 
podezření na provoz zdroje s povinností KTSP a 
absencí této kontroly a řešení těchto případů 

   

 Poradenství v oblasti dotací 
 

   

 Spolupráce s obcemi v ORP Příbram 
 

   

Finanční podpora 1. Identifikace možných finančních prostředků a 
informování MŽP 
 

Odbor řízení projektů a dotací 
 

Rozpočet města – osobní 
náklady na pracovníka 
kofinancovaného NPŽP 

3. čtvrtletí 2021 

2. Poskytování výhodných zápůjček z Fondu zápůjček 

Jedná se o poskytování výhodných zápůjček na vnitřní i vnější 

úpravy staveb pro bydlení a na opravy a údržbu nemovitých 

věcí ve vlastnictví města Příbram, a to mimo jiné v zájmu 

zlepšování životní úrovně a životního prostředí ve městě. 

Žadatelem může být fyzická osoba, která má na území města 

Příbram trvalý pobyt nebo právnická osoba se sídlem 

v Příbrami. Z fondu je mimo jiné možné žádat o zápůjčku na 

přeměnu topných systémů, zateplení budov a výměnu oken.  

 

Odbor ekonomický + Odbor řízení projektů a dotací 
 

Rozpočet města – kapitola OE + 

osobní náklady na pracovníka 

kofinancovaného NPŽP 

Průběžně 

 Propagace Fondu zápůjček města Příbram 
prostřednictvím vhodných a dostupných 
informačních kanálů 

 

   

3. Poradenství k dotacím poskytovaným na vyšší úrovni 
(kraj, stát) 

Odbor řízení projektů a dotací 
 

Rozpočet města – osobní 
náklady na pracovníka 
kofinancovaného NPŽP 

Průběžně (po dobu 

trvání daných výzev) 

 Poskytování informací a poradenství k aktuálním 
dotačním programům (Kotlíkové dotace, NZÚ) 

 

   

4. Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, 
spolupráce se zprostředkovatelem podpory 

Odbor řízení projektů a dotací 
 

Rozpočet města – osobní 
náklady na pracovníka 
kofinancovaného NPŽP 

Průběžně (po dobu 

trvání daných výzev) 
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 Propagace aktuálních dotačních programů 
prostřednictvím vhodných a dostupných 
informačních kanálů (web města, městský 
zpravodaj, …) 

 

   

PZKO_2020_2 Zvýšení povědomí 
provozovatelů o vlivu 
spalování pevných 
paliv na kvalitu 
ovzduší, významu 
správné údržby a 
obsluhy zdrojů a 
volby spalovaného 
paliva 

město 
Příbram 
 
 

Osvěta  
 

1. Šíření informací poskytnutých MŽP o správném 
provozování zdrojů  

Odbor životního prostředí + Odbor řízení projektů a 
dotací 
 
 

Rozpočet města – kapitola OŽP 
+ osobní náklady na pracovníka 
kofinancovaného NPŽP  
 

Průběžně 

 Oslovení místních odborně způsobilých osob 
s žádostí o spolupráci 

 

   

 Identifikace vhodných komunikačních kanálů (web 
města, městský zpravodaj, …) 

 

   

 Distribuce propagačních materiálů těmito 
identifikovanými kanály 

 

   

2. Informování a osvěta veřejnosti v oblasti ochrany 
ovzduší, provozu kotlů, Kotlíkových dotací a programu 
Nová zelená úsporám – vlastní osvětová činnost města 
v oblasti ochrany ovzduší 
 
 

Odbor životního prostředí + Odbor řízení projektů a 
dotací 
 

Rozpočet města – kapitola OŽP 
+ osobní náklady na pracovníka 
kofinancovaného NPŽP  
 

 

 Průběžné zpracování aktuálních informací o 
Kotlíkových dotacích a programu Nová zelená 
úsporám a ve spolupráci s obcemi v ORP Příbram 
jejich předávání občanům 

 

  Průběžně (po dobu 
trvání daných výzev) 

 Aktivní pomoc při vypracování časových plánů 
obcím v ORP Příbram uvedeným v Programu 
zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Čechy 

 

  4. čtvrtletí 2021 

 Předání příruček „Jak správně topit“ výše 
uvedeným obcím 

 

  Průběžně 

 Poskytnutí informací o možnostech podpory 
instalace akumulačních nádrží výše uvedeným 
obcím a výzva k předání informace MŽP 

 

  4. čtvrtletí 2021 

 

Seznam zkratek: 

- PZKO – Program zlepšování kvality ovzduší 

- ORP – obec s rozšířenou působností 

- OŽP – Odbor životního prostředí 

- OE – Odbor ekonomický 

- KTSP – kontrola technického stavu a provozu 

- ISPOP – Informační systém plnění ohlašovacích povinností 

- NPŽP – Národní program Životní prostředí 

- MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

- NZÚ – Nová zelená úsporám 


