Časový plán provádění opatření PZKO 2020+ - Obec Police

Kód opatření dle
PZKO1
PZKO_2020_1

1
2

Název opatření dle
PZKO
Účinná kontrola
plnění požadavků
kladených na
provozovatele
spalovacích zdrojů
zákonem o ochraně
ovzduší

Gesce dle
PZKO
obec Police
(ORP Valašské
Meziříčí/
Zlínský kraj)

Způsob naplnění opatření
Náklady, zdroje financování

Termín splnění

Aktivita

Dílčí kroky

Interní

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 Valašské Meziříčí – obec
Police)

Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP

Spolupráce s odborem životního prostředí ORP
Valašské Meziříčí při mapování zdrojů na pevná
paliva (před začátkem první topné sezóny nebo v
jejím průběhu) – poskytování nutné součinnosti
dle požadavků ze strany odboru životního
prostředí ORP Valašské Meziříčí

Vlastní místní šetření – mapování zdrojů na pevná
paliva (vzhledem k omezenému rozsahu
působnosti obce I. stupně a souvisejících
pravomocí pouze bez možnosti vstupu na
pozemky jiných vlastníků a vymáhání ověření
plnění souvisejících povinností) – zejména oslovení
vlastníků zdrojů s žádostí o předložení dokladů
k ověření splnění podmínky kontroly technického
stavu stacionárních zdrojů tepla na podněty
občanů.

Starosta obce Police v součinnosti s odborem
životního prostředí ORP Valašské Meziříčí.

Vzhledem k omezeným
kapacitám obce Police součást
povinností starosty obce +
přeneseně osobní náklady
stávajících zaměstnanců odboru
životního prostředí ORP
Valašské Meziříčí, včetně
Pracovníka kofinancovaného
NPŽP a
náklady na cesty.

1. a 3. kvartál 2022

Řešení sporných případů

Při existenci důvodného podezření na provoz
zdroje s povinností kontroly technického stavu a
provozu kotle a absence této kontroly –
upozornění vlastníka zdroje na nutnost plnění
souvisejících povinností a poskytnutí součinnosti
příslušným orgánům při řešení těchto sporných
případů.

Starosta obce Police v součinnosti s odborem
životního prostředí ORP Valašské Meziříčí a dalšími
příslušnými úřady.

Vzhledem k omezeným
kapacitám obce Police součást
povinností starosty obce +
přeneseně osobní náklady
stávajících zaměstnanců odboru
životního prostředí ORP
Valašské Meziříčí, včetně
Pracovníka kofinancovaného
NPŽP, případně dalších
příslušných orgánů, a
náklady na cesty.

1. až 4. kvartál 2022
(průběžně, v případě
vzniku sporných
případů)

Spolupráce při řešení zjištěných případů nesouladu v rámci
KTSP

Spolupráce při řešení případů, kdy obci Police bylo
oznámeno porušení povinnosti provedení kontroly
technického stavu a provozu kotle, např. asistencí
s vyřízením žádosti o dotace, zprostředkování
informací a kontaktů k co nejrychlejšímu řešení
dané situace.

Starosta obce Police v součinnosti s odborem
životního prostředí ORP Valašské Meziříčí a dalšími
příslušnými úřady.

Vzhledem k omezeným
kapacitám obce Police součást
povinností starosty obce +
přeneseně osobní náklady
stávajících zaměstnanců odboru
životního prostředí ORP
Valašské Meziříčí, včetně
Pracovníka kofinancovaného
NPŽP, případně dalších
příslušných orgánů, a
náklady na cesty.

1. až 4. kvartál 2022
(průběžně, v případě
vzniku sporných
případů)

PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele
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gesce2

Finanční podpora (obec
Police/Zlínský kraj/MŽP ad.)

PZKO_2020_2

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

obec Police
(ORP Valašské
Meziříčí/
Zlínský kraj)

Osvěta

Analýza situace v obci

Fakultativně provedení dotazníkové akce
(jsou/nejsou zdroje na pevná paliva na území
obce, mají/nemají akumulační nádobu, odhad
absorpční kapacity).

Starosta obce Police.

Bez finančních nákladů
(vzhledem k omezeným
kapacitám obce Police součást
povinností starosty obce).

1. kvartál 2022

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

Poskytnutí, případně zprostředkování pomoci
(MAS, DSO, OŽP ORP) s přípravou a podáním
žádosti o dotaci na realizaci opatření s vlivem na
zlepšení kvality ovzduší na základě oslovení ze
strany občanů (zdroje krajské/národní/EU) s
prioritní pomocí osobám, pro které je tento krok
zásadní překážkou čerpání dotace (např. senioři,
osoby bez přístupu na internet ad.).

Starosta obce Police.

Zprostředkování informací a
pomoc prostřednictvím MAS
bez finančních nákladů.

Průběžně, po dobu
vyhlášení dotačních
výzev (OPŽP, NZÚ
ad.)

Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech,
spolupráce se zprostředkovatelem podpory

Šíření informací o dotačních možnostech v oblasti
ochrany ovzduší zejména prostřednictvím
oficiálních webových stránek obce, oficiálního
facebookového profilu obce, prostřednictvím
elektronické úřední desky v centru obce
(24hodinová přístupnost pro všechny bez
omezení) a také při osobních setkáních s občany.
Obec Police bude v této oblasti poskytovat
potřebnou součinnost dle požadavků ze strany
příslušných orgánů při přípravě a realizaci
dotačních titulů.

Starosta obce Police.

Bez finančních nákladů
(vzhledem k omezeným
kapacitám obce Police součást
povinností starosty obce).

1. až 4. kvartál
(průběžně).

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

Oslovení místních odborně způsobilých osob,
kominíků a zástupců hasičů či dobrovolných hasičů
s žádostí o spolupráci – formou osobního oslovení.

Identifikace vhodných komunikačních kanálů
(místní tisk, rozhlas, web/facebook, elektronická
úřední deska apod.).

Distribuce propagačních materiálů těmito
identifikovanými kanály: distribuce letáků,
zprostředkování specificky zaměřených besed
s účastí odborně způsobilých osob, kominíků či
zástupce hasičů, případně přidružení přednášky,
prezentace na téma ochrana ovzduší a správný
provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva k jiným
společenským událostem a průběžné zveřejňování
materiálů k tomuto tématu obdržených od
příslušných orgánů (odbor životního prostředí ORP
Valašské Meziříčí, Zlínský kraj, MŽP ad.).

Starosta obce Police.

Vzhledem k omezeným
kapacitám obce Police součást
povinností starosty obce) +
případné náklady na zpracování
a distribuci osvětových
materiálů a realizaci přednášek
zaměřených na zvýšení
povědomí provozovatelů o vlivu
spalování pevných paliv na
kvalitu ovzduší, význam správné
údržby a obsluhy zdrojů a volby
spalovaného paliva.

1. až 4. kvartál 2022
(průběžně).
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