
 

Časový plán k Programu zlepšování kvality ovzduší 2020+ 

Městské části Praha 17 
Opatření uložená MŽP ČR k plnění v cílových lokalitách Programu 

Zpracovatel: E-expert, spol. s r.o. 
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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 

Obec 
s rozšířenou 
působností 

Identifikace a mapování 
spalovacích 
stacionárních zdrojů na 
pevná paliva1 na území 
MČ Praha 17 a Zličín 

Zmapování stacionárních spalovacích zdrojů na 
pevná paliva 
 
Vytvoření mapových podkladů, které budou 
zobrazovat počty spalovacích stacionárních 
zdrojů v jednotlivých ZSJ2 městských částí Praha 
17 a Praha Zličín. Budou vybrány konkrétní 
lokality se zvýšenou pravděpodobností výskytu 
stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva 
a na základě těchto podkladů budou cílena 
opatření PZKO_2020_1 a PZKO_2020_2. 
 
 

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 
Odbor životního 
prostředí a dopravy 

 

Externí 
dodavatel 
8 000 Kč 

Květen 
2022 

Vytvoření seznamu adres domů, ve kterých se 
nachází spalovací stacionární zdroj na pevná 
paliva 
Seznam adres bude pravidelně doplňován o 
datum poslední kontroly zdroje, třídu a typ kotle, 
zda vyhovuje/nevyhovuje (zda je zdroj 
instalován, provozován a udržován v souladu s 
pokyny výrobce a povinnostmi v § 17 odst. 1 
zákona č. 201/2012 Sb.). 
Seznam bude vytvořen na základě: 

 KTSaP3 zapsaných do ISPOP 
autorizovanou osobou  

 Doručených zpráv o KTSaP 

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 

Odbor životního 
prostředí a dopravy 

 

Mzdové 
náklady 

Pravidelně 
Každý rok 
(Od 
začátku 
roku 2023 
by měly 
být již 
všechny 
KTSaP 
dostupné 
v ISPOP) 

 
1 spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění 
2 ZSJ – Základní sídelní jednotka 
3 KTSaP – kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který 
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění 
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Kód opatření 
dle PZKO 

Název opatření dle 
PZKO 

Gesce dle 
PZKO 

Způsob naplnění opatření Náklady, 
zdroje 

financování 

Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce 

Vytvoření seznamu adres domů, ve kterých 
vzniklo důvodné podezření, že se v nich nachází 
spalovací stacionární zdroj na pevná paliva  
Seznam bude zahrnovat: 

 Adresy vytipované občany a 
ověřené OŽPD v rámci stížností 
obtěžování zápachem a kouřem. 

 Místní šetření, adresy vytipované 
úřadem ORP, MČ 

 Požádat MČ Zličín, spadající pod 
příslušné ORP Prahy 17, o 
spolupráci s mapováním 
spalovacích stacionárních zdrojů 
na pevná paliva a předávání 
informací ORP 

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 
Odbor životního 
prostředí a dopravy 

 

Mzdové 
náklady 

Pravidelně 
Každý rok 
 

Ze seznamu adres odstraňovat adresy, u kterých 
došlo k výměně spalovacího stacionárního 
zdroje na pevná paliva za jiný zdroj 
Ze seznamu adres domů, ve kterých se nachází 
spalovací stacionární zdroj na pevná paliva, 
pravidelně odstraňovat adresy, ve kterých došlo 
k výměně spalovacího stacionárního zdroje na 
pevná paliva za jiný zdroj.  
Například na základě: 

 Čestného prohlášení 
provozovatele 

 Zjištění při vydávání závazných 
stanovisek dle § 11 odst. 3 zákona 
č. 201/2012 Sb.  

 Na základě seznamu poskytnutých 
dotací, který bude MHMP každý 
rok příslušnému ORP poskytovat  

 

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 
Odbor životního 
prostředí a dopravy 

 

Mzdové 
náklady 

Pravidelně 
Každý rok 
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Kód opatření 
dle PZKO 

Název opatření dle 
PZKO 

Gesce dle 
PZKO 

Způsob naplnění opatření Náklady, 
zdroje 

financování 

Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce 

Kontrola plnění 
povinnosti provedení 
pravidelné kontroly 
technického stavu a 
provozu spalovacích 
zdrojů na pevná paliva 
dle § 17 odst. 1 písm. h) 
zákona o ochraně 
ovzduší  

Identifikace počtu provedených a ohlášených 
KTSaP v časovém horizontu 3 let na základě: 

 KTSaP zapsaných do ISPOP 
autorizovanou osobou  

 Doručených zpráv o KTSaP 

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 
Odbor životního 
prostředí a dopravy 

 

Mzdové 
náklady 

Pravidelně 
Každý rok 

Porovnání celkového počtu spalovacích 
stacionárních zdrojů na pevná paliva v ORP a 
počtu ohlášených KTSaP 
Porovnání počtu provedených a ohlášených 
KTSaP v horizontu 3 let s celkovým počtem 
stacionárních zdrojů na pevná paliva na území 
Prahy 17 (Praha 17, Zličín; viz mapování zdrojů) 

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 
Odbor životního 
prostředí a dopravy 

 

Mzdové 
náklady 

Pravidelně 
Každý rok 

Žádost o předložení OU ORP zprávu o KTSaP 
Odeslat žádost o předložení obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností zprávu o KTSaP dle 
§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. 

 Na adresy ve vybraných lokalitách, 
které byly identifikovány jako lokality 
se zvýšeným výskytem spalovacích 
stacionárních zdrojů na pevná paliva 
v domech  

 Na konkrétní adresy, vybrané v rámci 
plnění aktivity Identifikace a mapování 
zdrojů 

 
 
 
 

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 
Odbor životního 
prostředí a dopravy 

 

Mzdové 
náklady a 
náklady na 
poštovní 
doručení 

Pravidelně 
Každý rok 
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Kód opatření 
dle PZKO 

Název opatření dle 
PZKO 

Gesce dle 
PZKO 

Způsob naplnění opatření Náklady, 
zdroje 

financování 

Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce 

Žádost o předložení obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností zprávu o KTSaP 
neodesílat na adresy, které již zprávu o KTSaP 
úřadu poskytnuly nebo mají hlášení o KTSaP 
zapsané v ISPOP.  
 
K žádosti bude přiložen vzor čestného prohlášení, 
které bude sloužit jako potvrzení, že v příslušném 
domě není provozován ani instalován spalovací 
stacionární zdroj na pevná paliva.  
Ověření stavu zdrojů dle KTSaP (ISPOP, zpráva o 
kontrole) zda je zdroj instalován, provozován a 
udržován v souladu s pokyny výrobce a 
povinnostmi v § 17 odst. 1 zákona č. 201/2012 
Sb. 

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 
Odbor životního 
prostředí a dopravy 

 

Mzdové 
náklady 

Pravidelně 
Každý rok 

Upozornění provozovatele na porušení 
povinností 
Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel 
spalovacího stacionárního zdroje porušil 
některou z povinností podle § 17 odst. 1 zákona 
č. 201/2012 Sb. OU ORP písemně na takovou 
skutečnost upozorní a poučí jej o povinnostech 
provozovatele spalovacího stacionárního zdroje 
dopisem na konkrétní adresu (§ 17 odst. 2 
zákona č. 201/2012 Sb).  

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 
Odbor životního 
prostředí a dopravy 

 

Mzdové 
náklady a 
náklady na 
poštovní 
doručení  

Pravidelně 
Každý rok 
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Kód opatření 
dle PZKO 

Název opatření dle 
PZKO 

Gesce dle 
PZKO 

Způsob naplnění opatření Náklady, 
zdroje 

financování 

Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce 

Kontrola na místě 
V případě že opakovaně vznikne důvodné 
podezření, že tento provozovatel nadále nebo 
opětovně porušuje některou z povinností podle 
§ 17 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., přistoupí OU 
ORP na kontrolu na místě dle § 17 odst. 2 zákona 
č. 201/2012 Sb. 

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 

Odbor životního 
prostředí a dopravy 

Mzdové 
náklady 

Pravidelně 
Každý rok 

Řešení případů nesouladu 
Opatření ke zjednání nápravy  
V případě, že provozovatel neplní povinnosti 
stanovené zákonem o ochraně ovzduší je obecní 
úřad obce s rozšířenou působností oprávněn 
uložit provozovateli provést opatření ke zjednání 
nápravy 
Sankce 
V krajním případě řešení nesouladu pomocí 
sankcí dle § 23 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. 

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 
Odbor životního 
prostředí a dopravy 

 

Mzdové 
náklady 

Pravidelně 
Každý rok 

Individuální přístup 
k provozovatelům, u 
nichž bude 
identifikován spalovací 
stacionární zdroj 1. 
nebo 2. emisní třídy 

Individuálně přistupovat k provozovatelům u 
nichž bude v rámci kontroly plnění povinnosti 
provedení pravidelné kontroly technického 
stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná 
paliva identifikován spalovací stacionární zdroj 
na pevná paliva 1. nebo 2. emisní třídy a 
zároveň nebude úřadem městské části 
zaznamenán zájem o čerpání dotace.  

 Upozornění na zákaz provozování kotlů 
na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy 
(pravděpodobně) od 1. 9. 2024, které 
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění 

 Individuální oslovení provozovatelů 
s nabídkou asistence při vyřízení 
žádosti o dotace na výměnu kotle 

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 
Odbor životního 
prostředí a dopravy 

 

Mzdové 
náklady 

Pravidelně 
Každý rok 
(Do 
zákazu 
provozu 
kotlů 1. a 
2. emisní 
třídy) 
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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_2 
 
 

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

Městská 
část 

Informování 
občanů MČ Praha 
17 a Praha – Zličín o 
povinnostech 
provozovatelů 
spalovacích 
stacionárních 
zdrojů vyplývajících 
z  § 17 odst. 1 písm. 
h) zákona č. 
201/2012 Sb.  

Zveřejnění informací o povinnostech 
provozovatelů spalovacích stacionárních 
zdrojů na pevná paliva vyplývajících z § 17 
odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.: 

 V periodiku Řep, Zličína a Sobína 
 Na webových stránkách a 

Facebooku MČ Praha 17, MČ 
Zličín 

V případě identifikace velkého počtu 
provozovatelů spalovacích stacionárních 
zdrojů na pevná paliva, kteří neplní 
povinnost dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 
201/2012 Sb., uspořádání besedy s občany 
v KC Průhon týkající se povinností 
provozovatelů spalovacích zdrojů na pevná 
paliva a informací o dotacích (MHMP). 

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 
Odbor životního 
prostředí a dopravy 

 

Mzdové 
náklady 

III.-IV. kvartál 
2022 

Vzdělávací show 
Smokeman 

V rámci vhodných společenských událostí 
(Den země, farmářské trhy...) zařadit do 
programu vzdělávací show SMOKEMAN 
ZASAHUJE. 
 
https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-
zasahuje/  

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 
Odbor životního 
prostředí a dopravy 

 

30 000 - 
50 000 Kč 

Dle 
dostupnosti 
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Kód opatření 
dle PZKO 

Název opatření dle PZKO Gesce dle 
PZKO 

Způsob naplnění opatření Náklady, 
zdroje 

financování 

Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce 

Osvětové kampaně 
EVVO4 

Zapojení aktivit EVVO do vzdělávání 
občanů v oblasti znečištění ovzduší 

 Zařadit vhodné ekologické 
výchovné programy EVVO do 
programu společenských akcí 
městské části 

 Oslovení Odboru školství a kultury 
v rámci zařazení vhodných 
programů EVVO do výuky ve 
školách, příp. školkách. 

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 
Odbor životního 
prostředí a dopravy 

 

Dle typu 
aktivity  

Od roku 2023 
Pravidelně 

Distribuce 
informační brožury 

Distribuce brožury Jak správně topit a 
ušetřit Úřad městské části Praha 17 bude 
letáky distribuovat do vybraných lokality 
(Vybraných v rámci plnění aktivity 
Identifikace a mapování zdrojů) – lokality 
s individuálním vytápěním. 
  
Brožury budou rovněž k dispozici na úřadě 
MČ Prahy 17, MČ Zličín a KC Průhon. 
 
Brožura bude zveřejněna na webových 
stránkách MČ Prahy 17 a MČ Zličín. 
 
 

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 
Odbor životního 
prostředí a dopravy 

 

Mzdové 
náklady 

III. kvartál 
2022 

Aktualizace 
webových stránek 
MČ Prahy 17 

Na webové stránky městské části Prahy 17 
pravidelně přidávat aktuální informace pro 
občany z oblasti ovzduší: 

 Povinnosti provozovatelů 
stacionárních spalovacích zdrojů 
na pevná paliva dle § 17 zákona č. 
201/2012 Sb. 

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 
Odbor životního 
prostředí a dopravy 

Mzdové 
náklady 

IV. kvartál 
roku 2022 
a následně 
v pravidelných 
intervalech 

 
4 EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta 



 

9 
 

Kód opatření 
dle PZKO 

Název opatření dle PZKO Gesce dle 
PZKO 

Způsob naplnění opatření Náklady, 
zdroje 

financování 

Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce 

 Informace o nutnosti výměny 
kotlů 1. a 2. emisní třídy 
(pravděpodobně) do 1.9.2024 

 Informace o dotacích, které je 
možné v aktuálním období využít 
na výměnu kotlů 

 Informování občanů o 
skutečnostech vyplývajících z 
obecně závazné vyhlášky č. 
11/2019 Sb. 

 Užitečné odkazy 
Zveřejňování 
aktualit na 
facebookovém 
profilu   

Na facebookovém profilu Prahy 17 (Řepy) 
pravidelně zveřejňovat aktuální informace 
o: 

 Povinnostech provozovatelů 
stacionárních spalovacích zdrojů 
na pevná paliva dle § 17 zákona č. 
201/2012 Sb. 

 Nutnosti výměny kotlů 1. a 2. 
emisní třídy (pravděpodobně) do 
1.9.2024 

 Dotacích, které je možné 
v aktuálním období využít na 
výměnu kotlů 

 Informování občanů o 
skutečnostech vyplývajících z 
obecně závazné vyhlášky č. 
11/2019 Sb. 

 Užitečné odkazy 
      

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 
Odbor životního 
prostředí a dopravy 

Mzdové 
náklady 

Pravidelně 
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Kód opatření 
dle PZKO 

Název opatření dle PZKO Gesce dle 
PZKO 

Způsob naplnění opatření Náklady, 
zdroje 

financování 

Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce 

Zveřejňování 
aktualit ve 
zpravodaji Prahy 17 
Měsíčník Řepská 
sedmnáctka 
  

Ve zpravodaji Prahy 17 Měsíčník Řepská 
sedmnáctka pravidelně zveřejňovat aktuální 
informace o:  

 Povinnostech provozovatelů 
stacionárních spalovacích zdrojů 
na pevná paliva dle § 17 zákona č. 
201/2012 Sb. 

 Nutnosti výměny kotlů 1. a 2. 
emisní třídy (pravděpodobně) do 
1.9.2024 

 Dotacích, které je možné využít 
v aktuálním období na výměnu 
kotlů 

Úřad městské části 
Praha 17 (obec 
s rozšířenou 
působností) 
 
Odbor životního 
prostředí a dopravy  

Mzdové 
náklady 

Pravidelně  

 


