
Časový plán obce Hlízov PZKO 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 

obec 
Hlízov 

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) 

Mapování zdrojů na pevná paliva na území 
ORP, kam obec spadá  

• Spolupráce s ORP při mapování 
zdrojů na pevná paliva (před 
začátkem první topné sezóny nebo 
v jejím průběhu) 

• Předání evidovaných stížností na 
obtěžování kouřem a dalších 
podnětů ORP 

• Místní šetření ve spolupráci s ORP 
– mapování zdrojů na pevná paliva 

Starosta obce 
 

Cestovní náklady 
spojené 
s jednáním na 
ORP Kutná Hora, 
zdroj financování-
z rozpočtu obce 

období topné 
sezóny, od 
1.10. do 30.4., 
každoročně 
 

Identifikace a řešení případů nesouladu 
v rámci KTSP  

• V rámci spolupráce s OÚ ORP 
identifikace domácností, kde 
doklad o provedení kontroly 
technického stavu a provozu kotle 
nalezl rozpor se zákonem o 
ochraně ovzduší 

• Výpomoc s řešením těchto případů, 
např. asistencí s vyřízením žádosti o 
dotace 

Starosta obce  Bez nákladů Průběžně, 
zejména 
v období 
každé topné 
sezóny  

Finanční podpora  
 
 
 
 
 
 

Analýza situace v obci  

• fakultativně dotazníková akce 
(jsou/nejsou zdroje na pevná paliva 
na území obce, mají/nemají 
akumulační nádobu, odhad 
absorpční kapacity), využití údajů 
z KTSP 

Starosta obce  Náklady 
dotazníkového 
šetření, 
kopírování, 
roznos dotazníků, 
zdroj financování-
z rozpočtu obce  

Do 6/2022 

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



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifikace možných finančních prostředků 
a informování MŽP 

• dopis č.j. 775/Ur/2021 ze dne 
13.12.2021/odesláno na MŽP 
datovou schránkou  

Zastupitelka 
ZO Urbanová  

Náklady 0,-Kč Splněno 
13.12.2021 

Šíření informací o poskytovaných dotačních 
titulech, spolupráce se zprostředkovatelem 
podpory  

• Způsob distribuce informací a 
propagačních materiálů: 
1) Zpravodaj Hlízovan/místní 

tisk 
2) Webové stránky obce 
3) Hlašení místním rozhlasem 
4) FC Zpravodaje Hlízovan 
5) Vývěska obce 

 

Zastupitelka 
ZO Urbanová  

Náklady 
zpracování a 
distribuce, zdroj 
financování-z 
rozpočtu obce 

ihned po 
vyhlášení 
výzvy po 
celou dobu 
jejího trvání 

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 
Hlízov  

Osvěta  
 

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

• Identifikace vhodných 
komunikačních kanálů Způsob 
distribuce informací a 
propagačních materiálů: 

           Zpravodaj Hlízovan/místní tisk,  
Webové stránky obce 
Hlašení místním rozhlasem 
FC Zpravodaje Hlízovan 

         Vývěska obce 
 Distribuce propagačních materiálů těmito 
identifikovanými kanály…. 
 

Starosta obce  Náklady 
zpracování a 
distribuce, zdroj 
financování-z 
rozpočtu obce 

Před 
zahájením 
topné sezóny 

 


