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Časový plán pro provádění opatření uložených v Programu zlepšování kvality ovzduší ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07: Aktualizace 2020+ 

pro obec Luhačovice a ORP Luhačovice 

 
Program zlepšování kvality ovzduší a časový plán ochrany ovzduší  

V současné době jsou aktualizované PZKO pro období 2020+ (PZKO 2020+). Pro jednotlivé zóny a aglomerace byly Aktualizované programy zlepšování kvality ovzduší vydány ve Věstníku MŽP (publikované v roce 2020) Aktualizované 

programy zlepšování kvality ovzduší 2020+ - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz) a 2021 (2021 - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)). Aktualizovaný PZKO ze strany MŽP byl pro Zlínský a Olomoucký kraj (zóna Střední 

Morava, CZ 07) vydán dne 29.10.2020. V návaznosti na novelu zákona o ochraně ovzduší z roku 2018 (č. 172/2018 Sb.) nahrazují PZKO 2020+ předchozí programy zlepšování kvality ovzduší z roku 2016 a to dnem vyhlášení příslušného 

PZKO 2020+ ve Věstníku MŽP. 

Kvalita ovzduší patří mezi nejdůležitější ukazatele kvality života v oblasti obecně. Srovnání je k dispozici za Zlínský kraj, protože na území SO ORP Luhačovice nejsou prováděna pravidelná měření a vyhodnocování znečišťujících látek v 

ovzduší. U emisí vznikajících ze zemědělské činnosti je nutno konstatovat, že zemědělské podniky postupně podávají žádosti o schválení Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, jehož uplatňováním dojde ke snižování emisí 

amoniaku.  

Ke zlepšení kvality ovzduší přispívá mimo jiné plynofikace města. Město Luhačovice podporuje energetická úsporná opatření, jako je zateplení fasády, výměna výplní otvorů domu, plynoinstalace, zřízení nového systému vytápění (plynové, 

elektrické, tepelné čerpadlo), případně rekonstrukce stávajícího systému.  

Město Luhačovice bude usilovat o vybudování obchvatu města, který by vyvedl kamionovou dopravu mimo lázeňské centrum, což vede ke snížení znečištění ovzduší a omezení hluku z dopravy. Silnice vedoucí městem je primárně v gesci 

kraje, který však nemá dostatek financí na realizaci obchvatu. Realizace obchvatu bude výsledkem intenzivní spolupráce subjektů veřejné správy. Cílem je odklon tranzitní dopravy z centra města a zamezení projíždění kamionů středem 

města.  

S ohledem na charakter města Luhačovice jako oblasti, kde se léčí nemoci dýchacích cest je ochrana ovzduší klíčovou záležitostí. Na tomto poli však nemůže město zůstat ve své snaze osamoceno a klíčovou cestou je spolupráce s centrálními 

orgány státní správy. V oblasti kvality ovzduší je cílem přispět k dosažení nově stanovených národních emisních stropů k roku 2030, které jsou prostředkem ke snížení koncentrací znečišťujících látek v Evropské unii a rovněž přispět k 

plnění stanovených imisních limitů. 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

KTSP – kontrola technického stavu a provozu  

MŽP – Ministerstvo životního prostředí  

NZÚ – Nová zelená úsporám  

OPŽP – Operační program životního prostředí  

ORP- obec s rozšířenou působností  

PZKO – program zlepšování kvality ovzduší 

SO ORP – správní obvod obce s rozšířenou působností 

ÚPD – územně plánovací dokumentace 

  

https://www.mzp.cz/cz/vestnik_mzp_2020
https://www.mzp.cz/cz/aktualizace_programu_zlepsovani_kvality_ovzdusi_2020
https://www.mzp.cz/cz/aktualizace_programu_zlepsovani_kvality_ovzdusi_2020
https://www.mzp.cz/cz/vestnik_mzp_2021
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Opatření dle aktualizace programu zlepšování kvality ovzduší 2020+ 

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 

OÚ ORP, 

obce, 

kraj, 

MŽP 

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 ORP 

 Spolupráce s ostatními obcemi na území ORP Luhačovice při mapování 

zdrojů na pevná paliva (před začátkem první topné sezóny nebo v jejím 

průběhu). 

 Vlastní místní šetření za účelem mapování zdrojů na pevná paliva (např. 

obtěžování zápachem, vizuální zkoumání kouře apod.). 

 Evidování a prošetření podnětů ve věci možného nezákonného 

provozování zdrojů na pevná paliva (např. obtěžování kouřem, podezření 

na nezákonné spalování). 

 Vytvoření evidence předmětných zdrojů na pevná paliva pomocí 

databáze ISPOP. 

odbor životního prostředí 

náklady na cesty, 

finanční zdroje 

města Luhačovice 

Průběžně do konce 

roku 2023 

Ověření stavu zdrojů dle KTSP 

 Kontrola ohlašovaných dokladů v databázi ISPOP u domů a staveb 

identifikovaných v Mapování zdrojů. 

 V případě chybějícího záznamu výzva k doložení dokladu o KTSP (dle  

§ 17 odst. 1 písm. h) nebo vyžádání informací o zdroji dle § 17 odst. 1 

písm. d). 

odbor životního prostředí 
finanční zdroje 

města Luhačovice 

Průběžně do konce 

roku 2023 

Řešení sporných případů 

 Při existenci důvodného podezření na provoz zdroje s povinností KTSP a 

absence této kontroly bude v krajním případě tato situace řešena až s 

využitím postupu dle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. 

odbor životního prostředí 
finanční zdroje 

města Luhačovice 

Průběžně do konce 

roku 2023 

Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP 

 V případě identifikace domácností, kde v dokladu o provedení kontroly 

technického stavu a provozu kotle bude zjištěn rozpor se zákonem o 

ochraně ovzduší, budou takové případy řešeny nabídnutím pomoci, např. 

asistencí s vyřízením žádosti o dotace. V krajním případě může dojít k 

uložení sankce či nápravného opatření. 

odbor životního prostředí, 

odbor správy majetku 

finanční zdroje 

města Luhačovice, 

potenciální příjmy 

ze sankcí 

Průběžně do konce 

roku 2023 

Finanční podpora  

(obec, kraj) 

 

Analýza situace v obci 

 Město Luhačovice rozhodlo nevyhlašovat nový dotační program na 

instalaci akumulační nádoby ke kotli na pevná paliva s ručním 

přikládáním. 

odbor životního prostředí, 

odbor správy majetku 

Ffnanční zdroje 

města Luhačovice 

Do 6 měsíců od 

vydání PZKO 

Identifikace možných finančních prostředků a informování MŽP 

 Město Luhačovice rozhodlo neposkytovat finanční podporu žadatelům 

(bezúročné půjčky, příspěvek města k dotaci apod.). 
      

Předložení materiálu ke schválení radě/zastupitelstvu 

 Město Luhačovice rozhodlo neposkytovat finanční podporu žadatelům 

(bezúročné půjčky, příspěvek k dotaci apod.). 
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Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni (kraj, 

stát) 

 Poskytování informací a pomoci žadatelům při vyplňování žádosti o 

poskytnutí kotlíkové dotace. 

 Zaměření na osoby, pro které je tento krok zásadní překážkou čerpání 

dotace. 

 Poskytování informací o dalších dotačních programech (OPŽP, NZÚ). 

odbor správy majetku, 

odbor sociální, odbor 

životního prostředí 

finanční zdroje 

města Luhačovice 

Do ukončení 

programu 

Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, spolupráce se 

zprostředkovatelem podpory 

 Způsob distribuce informací pomocí webových stránek města, lokálního 

tisku – Luhačovické noviny, sociálních médií apod. 

vedení města Luhačovice, 

odbor správy majetku 

finanční zdroje 

města Luhačovice 

Ihned po spuštění 

programu po celou 

dobu jeho 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 

Obce a 

kraj 

Osvěta Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na 

začátku každé topné sezóny): 

 Identifikace vhodných komunikačních kanálů (místní tisk, webové 

stránky apod.). 

 Distribuce propagačních materiálů těmito identifikovanými kanály: pro 

tuto osvětovou kampaň bude využito Luhačovických novin, webových 

stránek města apod. 

vedení města Luhačovice, 

odbor správy majetku 

finanční zdroje 

města Luhačovice 
Průběžně 
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Podpůrná o patření dle aktualizace programu zlepšování kvality ovzduší 2020+ 

 Kód opatření dle 

PZKO 
Název opatření dle PZKO 

Gesce dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření Náklady, zdroje 

financování Aktivita  Dílčí kroky Interní gesce 

PZKO_2020_P_1 Požadavky na nově umisťované 

spalovací stacionární zdroje s 

celkovým jmenovitým tepelným 

příkonem do 300 kW včetně 

OÚ  ORP Vydávání závazných stanoviska dle § 11 

odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. 

U nově umisťovaného stacionárního zdroje s celkovým 

jmenovitým příkonem do 300 kW je žádoucí stanovit takové 

požadavky závazného stanoviska, které zajistí potřebnou 

ochranu ovzduší v souladu s platnou legislativou. 
odbor životního prostředí 

finanční zdroje města 

Luhačovice 

PZKO_2020_P_7 Plány udržitelné městské 

mobility 

Obec Zpracování plánu udržitelné městské 

mobility. 

 
odbor správy majetku, 

stavební odbor, 

odbor dopravy 

finanční zdroje města 

Luhačovice 

PZKO_2020_P_8 Rozvoj bezemisní dopravy Obec, kraj Podpora pěší dopravy. 

Podpora cyklistické dopravy. 
 Výstavba nových cyklotras. 

 Vyznačení pásu pro cyklisty na místních komunikacích. odbor správy majetku, 

rada města 

finanční zdroje města 

Luhačovice, 

dotace 

PZKO_2020_P_9 Odklon tranzitní a části 

vnitroměstské dopravy mimo 

obydlené části obcí 

Obec, kraj Stavba obchvatu. Zpracování potřebných podkladů a dokumentací. 

odbor správy majetku, 

odbor dopravy 

dotace, 

finanční zdroje města 

Luhačovice, 

rozpočet Zlínského 

kraje 

PZKO_2020_P_12 Parkovací politika Obec Zefektivnění parkovací politiky.  Zpracování plánu udržitelné městské mobility. 

Prověřit nezbytnost podpory výstavby parkovacích míst. 

 Výstavba parkovacích ploch. 
odbor správy majetku 

odbor dopravy 

finanční zdroje města 

Luhačovice, 

dotace 

PZKO_2020_P_14 Rozvoj alternativních pohonů ve 

veřejné a individuální dopravě 

Obec, kraj Výstavba dobíjecí stanice.   

odbor správy majetku 

odbor dopravy 

provozovatel dobíjecí 

stanice 

PZKO_2020_P_17 Omezení resuspenze 

(znovuzvíření) z dopravy 

Obec, kraj Odstraňování pevných částic z povrchů 

komunikací. 
 Úklid a údržba komunikací 

 Omezení prašnosti výsadbou izolační zeleně. technické služby města, 

odbor životního prostředí, 

odbor správy majetku 

finanční zdroje města 

Luhačovice, 

dotace 

PZKO_2020_P_20 Snížení potřeby energie Obec, kraj Využití potenciálu úspor při využívání 

energií v budovách v majetku obce. 
 Technická opatření – zateplování, výměna oken, 

instalace měřicí a regulační techniky. 

 Vypracování seznamu zdrojů vytápění v jednotlivých 

budovách a posouzení jejich výměny. 

odbor správy majetku 

finanční zdroje města 

Luhačovice, 

dotace 

PZKO_2020_P_21 Omezování prašnosti ze stavební 

činnosti 

OÚ ORP, 

kraj 

Předcházení a omezování prašnosti ze 

staveb. 
 Požadavky na omezování prašnosti ze stavební činnosti. 

 Opatření ke snížení prašnosti důsledně uplatňovat. 

 Zajištění kontroly dodržování podmínek. 

 Sankce za porušení podmínek. 

 Sankce za znečištění veřejných komunikací.  

odbor stavební, 

odbor životního prostředí 

finanční zdroje města 

Luhačovice 

PZKO_2020_P_22 Zpevnění povrchu nezpevněných 

komunikací a zvyšování podílu 

zeleně v obytné zástavbě, 

omezení prašnosti z odkrytých 

ploch a deponií 

Obec, kraj Zpevnění povrchu nezpevněných 

komunikací a povrchů. 

Vyšší zastoupení vegetace v 

urbanizovaném prostoru obce. 

 Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a cest.  

 Výsadba zeleně. odbor stavební, 

odbor životního prostředí, 

odbor dopravy 

finanční zdroje města 

Luhačovice, 

dotace 
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PZKO_2020_P_23 Územní plánování Obecní úřad, 

krajský 

úřad, obce, 

kraje 

Vytvoření územních předpokladů pro co 

nejlepší kvalitu ovzduší již ve fázi 

plánování.  

 Při tvorbě, změnách a aktualizacích ÚPD vytvořit 

uzemní předpoklady pro co nejlepší kvalitu ovzduší a 

zajištění kvality života obyvatel v dlouhodobém 

horizontu. 

 ÚPD bude odpovídajícím způsobem reagovat na 

předcházení tvorby podmínek zhoršujících situaci a 

bude vytvářet podmínky pro její zlepšování. 

 Bude probíhat snaha o zamezení zbytečného rozšiřování 

zastavěných ploch, budou podporována opatření 

zlepšující plynulost a ekologičnost dopravy, bude 

podporována výsadba zeleně, která zamezí prašnosti z 

dopravy. 

odbor stavební, 

zastupitelstvo města 

finanční zdroje města 

Luhačovice 

 

 

 

 

 

 

Opatření nezahrnutá do časového plánu PZKO 2020+   

Kód opatření dle 

PZKO 
Název opatření dle PZKO 

Gesce dle 

PZKO 
 Důvod nezahrnutí opatření 

PZKO_2020_3 Snížení vlivu stávajících stacionárních zdrojů na úroveň 

znečištění ovzduší – snižování fugitivních a 

vykazovaných emisí 

Krajský úřad Opatření nespadá do gesce ORP ani obce, nýbrž do gesce krajského úřadu. 

PZKO_2020_P_2 Obecně závazná vyhláška k omezení či zákazu spalování 

suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích 

Obec Město Luhačovice nemají v plánu vydávat OZV k omezení či zákazu spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích. 

PZKO_2020_P_3 Obecně závazná vyhláška k omezení spalování pevných 

paliv 

Obec Město Luhačovice nemají v plánu vydávat OZV k omezení spalování pevných paliv. 

PZKO_2020_P_4 Komunitní energetika Obce Město Luhačovice nemá momentálně v přípravě nebo průběhu projekt komunitní energetiky se zaměřením na OZE dle směrnic 

2018/2001 (RED II). 

PZKO_2020_P_5 Snížení vlivu stacionárních zdrojů na úroveň znečištění 

ovzduší 

Krajský úřad Opatření nespadá do gesce ORP ani obce, nýbrž do gesce krajského úřadu. 

PZKO_2020_P_6 Dobrovolné dohody Obce, obecní 

úřady, kraje, 

krajské úřady 

Toto opatření není pro město relevantní, na území města nejsou konkrétní průmyslové zdroje, u kterých by bylo nutné minimalizovat 

vliv na ovzduší tímto způsobem. 

PZKO_2020_P_10 Zvýšení plynulosti dopravy v obcích Obec, kraj Technický stav silnic ve městě nezpůsobuje problémy v plynulosti dopravy. 

PZKO_2020_P_11 Omezování a zákazy vjezdu Obec Město Luhačovice neplánuje omezovat či zakazovat vjezd do města. 

PZKO_2020_P_13 Nízkoemisní zóny Obec Město Luhačovice nemá vhodná místa pro stanovení nízkoemisních zón. 

PZKO_2020_P_15 Organizační opatření k rozvoji veřejné hromadné 

dopravy 

Obec, kraj Veřejná autobusová doprava je ve městě dostačující. Luhačovice nemají zavedenou městskou hromadnou dopravu. 

PZKO_2020_P_16 Technická opatření k rozvoji veřejné hromadné dopravy Obec, kraj Město Luhačovice nemá zavedenou městskou hromadnou dopravu (opatření je irelevantní). 

PZKO_2020_P_18 Emisní požadavky na lodě v kotvištích Obec Toto opatření není pro město relevantní, na území města nejsou kotviště pro vodní dopravu. 

PZKO_2020_P_19 Omezení větrné eroze OÚ ORP, obce Větrná eroze se zde ve velké míře nevyskytuje. 

 


