
Časový plán provádění opatření obce Mladá Vožice 

 

Ministerstvo životního prostředí připravilo v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Program zlepšování kvality ovzduší pro Zónu 

Jihozápad. Tento program byl vydán ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, dne 27. 

ledna 2021. 

Tento program dochází k závěru, že na území Jihočeského kraje budou v roce 2023 plněny 

všechny imisní limity s výjimkou imisního limitu pro benzo[a]pyren 

 

 

 

Z důvodu předpokládaného neplnění imisního limitu a na základě § 9 odstavce 4 zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů mají obce a Jihočeský kraj 

provádět opatření, která jim byla uložena v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší, 

v rámci svých možností tak, aby bylo imisního limitu dosaženo co nejdříve. Pro tyto účely 

mají obce a kraje povinnost vypracovat do 12 měsíců ode dne vyhlášení příslušného 

programu zlepšování kvality ovzduší ve Věstníku Ministerstva životního prostředí svůj časový 

plán provádění opatření (tj. do 27.1.2022) 

Aktuální program zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Jihozápad ukládá pro obce tato závazná 

opatření: 

• PZKO_2020_1 Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele 

spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší 

• PZKO_2020_2 Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na 

kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva 

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo vzorový časový plán provádění opatření pro obce. 

Z tohoto zveřejněného vzoru zpracovaný časový plán vychází. 

Obec Mladá Vožice patří mezi obce, které mají povinnost zpracovat časový plán 

provádění opatření. Důvodem je fakt, že dle Programu zlepšování kvality ovzduší pro Zónu 

Jihozápad (tab. 76) k roku 2023 nebude, dle modelového výpočtu, na 3 % území obce dodržen 

imisní limit pro benzo[a]pyren. 

Časový plán provádění opatření pro obec Mladá Vožice je obsahem přílohy. 

 



Časový plán provádění opatření města Mladá Vožice 

Název opatření 

dle PZKO 

Gesce 

dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín splnění 

Aktivita Dílčí kroky 
Interní 

gesce 

Účinná kontrola 

plnění požadavků 

kladených na 

provozovatele 

spalovacích zdrojů 

zákonem o 

ochraně ovzduší 

Město  

Mladá 

Vožice 

Zvyšování 

povědomí o 

nabízených 

dotačních 

titulech 

• Ve vztahu k fyzické kontrole spalovacích zdrojů 

nemá město Mladá Vožice žádné kompetence; 

• „spolupráce s ORP Tábor na vytipování nemovitostí“; 

• Město Mladá Vožice nemá k dispozici prostředky na 

dotační podporu domácností v oblasti vytápění 

domácností - s touto podporou nepočítá. 

obecní 

úřad 

osobní náklady 

stávajících 

zaměstnanců 

Průběžně do konce 

roku 2024 

 

Zvýšená aktivita bude 

vyvíjena v roce 2022 

s ohledem na termín 

ukončení provozu 

„kotlů horších než 

třída 3“ od 1. 9. 2022. 

• Město Mladá Vožice bude aktivně zvyšovat 

povědomí o nabízených dotačních titulech u svých 

obyvatel. 

obecní 

úřad 

osobní náklady 

stávajících 

zaměstnanců 

Průběžně do konce 

roku 2024 

 

Zvýšená aktivita bude 

vyvíjena v roce 2022 

s ohledem na termín 

ukončení provozu 

„kotlů horších než 

třída 3“ od 1. 9. 2022. 



Zvýšení povědomí 

provozovatelů o 

vlivu spalování 

pevných paliv na 

kvalitu ovzduší, 

významu správné 

údržby a obsluhy 

zdrojů a volby 

spalovaného 

paliva 

Město 

Mladá 

Vožice  

Osvěta Šíření informací poskytnutých Ministerstvem životního 

prostředí, Krajským úřadem Jihočeského kraje, respektive 

ORP Tábor o správném provozování zdrojů (na začátku 

každé topné sezóny): 

• Oslovení místních kominíků, zástupců hasičů či 

dobrovolných hasičů s žádostí o spolupráci  

• Distribuce propagačních materiálů vhodnými kanály: 

distribuce letáků, vyvěšení na obecní úřední desce, 

webové stránky obce, články v místním tisku, konání 

specificky zaměřených besed s účastí odborně 

způsobilých osob, kominíků či zástupců hasičů, 

případně přidružení přednášky/diskuse na téma 

ochrana ovzduší a správný provoz spalovacích 

zdrojů na pevná paliva k jiným událostem. 

obecní 

úřad 

osobní náklady 

stávajících 

zaměstnanců 

 

náklady na 

distribuci 

osvětových 

materiálů 

Průběžně do konce 

roku 2024. 

 

Zvýšená aktivita bude 

vyvíjena v roce 2022 

s ohledem na termín 

ukončení provozu 

„kotlů horších než 

třída 3“ od 1. 9. 2022. 

 

 

Za Město Mladá Vožice dne 19.1.2022 : 

 

 

 

……………………………………………………………. 

Mgr. Jaroslav Větrovský - starosta 

 


