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Město Bzenec– časový plán k provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod CZ 06Z, 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 
provozovatele 
spalovacích zdrojů 
zákonem o ochraně 
ovzduší 

Město Bzenec 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) 

Mapování zdrojů na pevná paliva na území obce 

• Spolupráce s ORP při mapování zdrojů na pevná 
paliva. 

• Vlastní místní šetření – mapování zdrojů na pevná 
paliva. 

Město Bzenec, starosta osobní náklady stávajících 
zaměstnanců, starosty 
náklady na cesty 

2022-2023 

Finanční podpora Analýza situace v obci  

• Měření kvality ovzduší v rámci projektu „Detailní 
monitoring polycyklických aromatických 
uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění Plánu 
zlepšení kvality ovzduší zóny Jihovýchod CZ06Z 
2020+“ (PAUPZKO). Jeho cílem je zpracování 
akčních plánů pro Kraj Vysočina a Jihomoravský 
kraj, kde budou navržena vhodná opatření ke 
snížení koncentrací benzo[a]pyrenu. 

Město Bzenec, starosta 
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
Jihomoravský kraj, OŽP 
 
 

osobní náklady stávajících 
zaměstnanců pro spolupráci při 
realizaci projektu 
 

průběžně 2022 – až 2. 

kvartál 2024 

  

Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, 
spolupráce se zprostředkovatelem podpory  

• Distribuce informací, možnost přímého oslovení 
domácností identifikovaných v rámci mapování 
zdrojů. 

• Spolupráce s ORP při oslovení domácností 
identifikovaných v rámci mapování. 

Město Bzenec, starosta 
 

osobní náklady stávajících 
zaměstnanců/starosty 
 
náklady na zpracování a 
distribuci osvětových materiálů 

2022-2023 

    Identifikace možných finančních prostředků a informování 
MŽP 

• Prověření možnosti financovat dodatečnou 
instalaci akumulačních nádrží a zaslání informace 
MŽP o výsledku prověření  

 

Město Bzenec, starosta 
 

osobní náklady stávajících 
zaměstnanců/starosty 
 

21.12.2021 
 

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 Bzenec Osvěta  
 

Šíření informací o správném provozování zdrojů  
Distribuce propagačních materiálů (např. letáků, plakátů, 
příruček) 

• webové stránky města, sociální sítě 

• Prezentace výsledků měření kvality ovzduší 
PAUPZKO 

 

Město Bzenec, starosta 
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
Jihomoravský kraj, OŽP 
 

náklady na projekt Detailní 
monitoring polycyklických 
aromatických uhlovodíků v 
návaznosti na zpřesnění Plánu 
zlepšení kvality ovzduší zóny 
Jihovýchod CZ06Z 2020+“ 
(PAUPZKO) -  
dotace z Norských fond, SFŽP, 
Jihomoravský kraj 
osobní náklady stávajících 
zaměstnanců/starosty 

průběžně 2022 – až 2. 
kvartál 2024 

 

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


