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Časový plán města Šumperka  pro provádění opatření k Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava–CZ07; Aktualizace 2020 (akční plán).  

 

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 
Šumperk 

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  
(obec ORP) 

Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP 
  

Předpokládané množství zdrojů na pevná  paliva  k prověření 
(ORP Šumperk):  6106.    

• Výzva ke spolupráci přednostně prioritním obcím 
při mapování zdrojů na pevná paliva na území dané 
obce. 

• Zaslání upozornění provozovatelům včetně 
informací o možných dotacích, o kterých bylo 
v rámci úřední činnosti odboru ŽPR dříve zjištěno 
(cca od roku 2015), že provozují kotel, který 
nesplňuje minimálně 3. třídu dle ČSN EN 303-5 
(podněty, kontrolní činnost...) 

• Vlastní místní šetření za účelem mapování zdrojů 
na pevná paliva (např. vizuální zkoumání kouře).  

• Evidování a prošetření podnětů ve věci možného 
nezákonného provozování zdrojů na pevná paliva 
(např. obtěžování kouřem).  

• Vytvoření evidence předmětných zdrojů na pevná 
paliva. Využití databáze ISPOP.  

 

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí 
 

Finanční zdroje města Průběžně do konce 
roku 2023  
 

Ověření stavu zdrojů dle KTSP 
 

• Kontrola  ohlašovaných dokladů v databázi ISPOP 
(souvislost s mapováním zdrojů); včetně instalace 
akumulační nádoby v případě, že ji výrobce 
vyžaduje. 

• V případě chybějícího  dokladu o kontrole výzva 
k předložení dokladu (dle § 17 odst. 1 písm. h) 
zákona o ochraně ovzduší) nebo žádost o informace 
(dle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší). 

• Zaslání výzvy k předložení dokladu o kontrole (dle 
§17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší) 
nebo žádosti o informace  (dle § 17 odst. 1 písm. d) 
zákona o ochraně ovzduší) provozovatelům, o 
kterých bylo v rámci úřední činnosti odboru ŽPR 
dříve zjištěno, že provozují kotel, který nesplňuje 
minimálně 3. třídu dle ČSN EN 303-5 (podněty, 
kontrolní činnost...); jakým způsobem bylo  
vyřešeno (pokud nebude k dispozici  informace 
nebo doklad o kontrole v ISPOP) 
 

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí 
 

Finanční zdroje města Průběžně do konce 
roku 2023  
 

Řešení sporných případů 
 
 

• Při existenci důvodného podezření na provoz 
zdroje s povinností kontroly dle  § 17 odst. 1 písm. 
h) zákona o ochraně ovzduší a absence této 
kontroly, bude v krajním případě tato situace 

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí 
 

Finanční zdroje města Průběžně do konce 
roku 2023  
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řešena až s využitím postupu dle § 17 odst. 2 zákona 
o ochraně ovzduší. 
 

Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP 
  

• Identifikace provozovatelů (domácností), kde 
doklad o provedení kontroly technického stavu a 
provozu kotle identifikoval rozpor se zákonem o 
ochraně ovzduší. 

• Řešení těchto případů včetně informací o možných 
dotacích; v krajním případě pomocí sankcí či 
nápravných opatření.  
 

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí 
 

Finanční zdroje města; 
potenciální příjmy ze sankcí.  

Průběžně do konce 
roku 2023  
 

Finanční podpora 
(obec) 

Analýza situace v obci a  identifikace možných finančních 
prostředků a informování MŽP 

Město Šumperk nemá v majetku (neprovozuje) předmětné 
zdroje na pevná paliva ani v žádné z příspěvkových organizací 
zřízených městem Šumperkem (MŠ, ZŠ, kino a knihovna) se 
nenachází objekt, který by provozoval předmětné zdroje. 

Zdroje na pevná paliva na území města Šumperka- vytápění 
domácností v Šumperku: 52,82 % CZT (kotelny SATEZA); 
38,63% zemní plyn; 5,48% elektrické vytápění; 1,24% dřevo; 
1,18% uhlí; 0,48% propan-butan a 0,2% tepelná čerpadla.  
 

Ze strany státu bude pokračovat podpora výměny kotlů jak 
v rámci OPŽP, který se zaměří na nízkopříjmové skupiny 
obyvatel (podpora až do výše 95 % uznatelných nákladů), tak 
také v rámci programu Nová zelená úsporám, který bude 
podporovat ostatní žadatele (podpora až do výše 50 % 
uznatelných nákladů). Dále by bylo v dalších výzvách dle 
dostupnosti finančních prostředků přistoupeno také 
k podpoře dodatečné instalace akumulačních nádob u 
zařízení, kde jejich instalaci výrobce nevyžaduje. 

• Město ve svém rozpočtu prostředky nedisponuje. 
 

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí 
Usnesení rady města č. 3023/21 ze dne 06.05.2021 
 

Finanční zdroje města Do 6 měsíců od 

vydání PZKO 

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

• Poskytování informací k žádostem pro dotační 
programy (OPŽP, NZÚ). 
 

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí  Finanční zdroje města Od vyhlášení výzvy 
(OPŽP, NZÚ) až do 
doby trvání aktivity 

Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, 
spolupráce se zprostředkovatelem podpory 
  

• Šumperský zpravodaj, webové stránky města, 
facebook apod. 

• Úprava webových stránek města v oblasti ovzduší 

(nová ikona OVZDUŠÍ). 

•  Zasláni informací o možných dotacích 
provozovatelům (souvislost s mapováním zdrojů), 
o kterých bylo v rámci úřední činnosti odboru ŽPR 
dříve zjištěno (případně bude zjištěno), že provozují 
kotel, který nesplňuje minimálně 3. třídu dle ČSN 
EN 303-5.  

• Dále bude probíhat spolupráce (šíření informací) se 
sociálním odborem (nízkopříjmové domácnosti). 

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí 
ve spolupráci s odborem sociálních věcí  
Mediální koordinátor, tisková mluvčí 
 

Finanční zdroje města Po vyhlášení výzvy po 

celou dobu jejího 

trvání 

PZKO_2020_2 Zvýšení povědomí 
provozovatelů o vlivu 
spalování pevných 
paliv na kvalitu 

Město 
Šumperk 

Osvěta  
(obec ORP) 
 

Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování 
zdrojů (před začátkem i v průběhu  každé topné sezóny): 
 

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí  
Městský úřad Šumperk,, odbor školství, kultury a 
vnějších vztahů 
Mediální koordinátor, tisková mluvčí 

Finanční zdroje města Průběžně  
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ovzduší, významu 
správné údržby a 
obsluhy zdrojů a 
volby spalovaného 
paliva 

• Šumperský zpravodaj, webové stránky města, 
facebook apod. 

• Úprava webových stránek města v oblasti ovzduší 
(nová ikona OVZDUŠÍ); v části  Zajímavosti a osvěta: 
Desatero správného topiče, příručka správného 
topení, komiksy- pravidelně  čisti  kotel, kouřovod a  
komín; - nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top 
jen tam, kde potřebuješ  a  -používej moderní 
spalovací zařízení (kotel a kamna). 

• Distribuce propagačních materiálů, letáků; konání 
akcí a prezentace na téma ochrana ovzduší a 
správný provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva  

• Distribuce příručky „Jak správně topit a ušetřit“, 
příručka ve fyzické podobě bude k dispozici 
v Informačním centru města a na podatelnách 
města.  

• Zajištění  pořádání show zaměřené mj. na správné 
provozování kotlů „SMOKEMAN road show“ ve 
městě Šumperk,  předpokládané termíny 3.6.2022 
(slavnosti města) a 22.04.2023 (Den Země, Vila 
Doris).  

• K distribuci letáků může docházet také při 
mapování zdrojů a zaslání výzvy a žádosti o 
informace. 

 
  

 

 
Podpůrná opatření. 
Podpůrná opatření k plnění PZKO jsou uvedena na  webových stránkách MŽP. Jednotlivé akce zejména většího rozsahu budou případně uvedeny ve Strategickém plánu města Šumperka a na webových stránkách města. 
 

Informace  ke kvalitě ovzduší ve městě Šumperku  jsou uvedeny na webových stránkách města (ikona OVZDUŠÍ):   
-v části Dokumenty o kvalitě ovzduší ve městě - každoroční situační zprávy hodnotící kvalitu ovzduší  
-v části  Měřící stanice Šumperk, ZŠ Vrchlického 22 -aktuální data a roční zprávy z měření  ovzduší na stanici. 

 
 
Seznam zkratek:  

• PZKO - Program zlepšování kvality ovzduší 

• ORP - obec s rozšířenou působností 

• KTSP - kontrola technického stavu a provozu 

• MŽP - Ministerstvo životního prostředí  

• OPŽP - Operační program životního prostředí  

• ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

• NZÚ – Nová zelená úsporám  

 

 


