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Zpráva o plnění navržených aktivit
Kód opatření dle PZKO PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
Název opatření dle PZKO
Gesce dle PZKO
Způsob naplnění opatření
Náklady, zdroje financování
Termín splnění
Vyhodnocení plnění stanovených opatření Zde je nutno popsat aktuální plnění stanovených aktivit, případně s ohledem na stanovené termíny očekávané plnění v budoucnosti.



Aktivita
Dílčí kroky
Interní gesce Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele



PZKO_2020_1

Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší
MHMP
Zajištění přístupu do ISPOP všem ORP na území hl. m. Prahy
Identifikace ORP na území hl. m. Prahy, které nemají zajištěný přístup do ISPOP
Rozeslání dotazu na ORP, zda mají/nemají přístup do ISPOP
Formou datové schránky

MHMP – pověřená osoba
Mzdové náklady
Duben 2022
Splněno.                            Pověřená osoba MHMP osobně prověřila přístup do ISPOP u všech ORP na území hl. města Prahy, kterých se týká plnění opatření dle PZKO. Některé malé okrajové ÚMČ vzájemně spolupracují s většími ÚMČ (např. ÚMČ Praha Klánovice a ÚMČ Praha 21, ÚMČ Praha Zličín a ÚMČ Praha 17, ´MČ Praha Lipence a ÚMČ Praha 16, ÚMČ Praha Řeporyje a ÚMČ Praha 13, ÚMČ Praha Suchdol a ÚMČ Praha Přední Kopanina a ÚMČ Praha Lysolaje s ÚMČ Praha 6).




Poskytnout návod, jak se přihlásit do ISPOP ORP, které do ISPOP nemají přístup
Formou datové schránky
MHMP – pověřená osoba
Mzdové náklady
Duben 2022
Splněno.                               Svolán webinář dne 24.3.2022 k problematice přihlašování do ISPOP. Byly pozváni zástupci všech městských částí hl. města Prahy. 

                          




Školení pro zájemce z ORP: Práce v ISPOP
Rozsah 4 hodiny
MHMP – pověřená osoba
5 000 - 10 000 Kč
Duben 2022
Splněno.                               Uskutečnilo se  Školení úředníků OU ORP hlavního města Prahy, práce se záznamy o KTSaP v ISPOP (CRŽP) dne 19.5. od 10:00 na Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci. Přednášku vedl Ing. Pavel Machálek, vedoucí oddělení emisí a zdrojů, ČHMU. Náplní školení bylo: - Návod pro registraci OU ORP do ISPOP
-  Základní orientace v ISPOP
-  Vyhledávání dokladů o provedení kontroly technického stavu a provozu v ISPOP.
Účelem školení bylo především zajištění přístupu všech OU ORP do ISPOP, aby bylo možné ze strany úřadu dohlížet na dodržování povinnosti provozovatelů nevyjmenovaných stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva (o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění) provádět jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.



MHMP

Příslušným ORP poskytovat seznam přidělených dotací na výměnu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně za předchozí rok za jiný zdroj. 
MHMP 
Odbor ochrany prostředí
Oddělení environmentálních projektů
Mzdové náklady
Prosinec (Každý rok)
Splněno.                                  MŽP ČR připravilo pokračování tzv. kotlíkových dotací z finančních prostředků EU. Praha vyhlásila výzvu pro žadatele v průběhu května po schválení výzvy Radou Hl. m. Prahy. Předmětem podpory je náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, nesplňujícím min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5 za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel. Příslušné ORP byly informovány o poskytnutých přidělených dotacích na výměnu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně za předchozí rok za jiný zdroj.          






Rozeslání dopisu 1 na všechny adresy ve vybraných ZSJ s počtem stacionárních zdrojů na pevná paliva vyšším než 20 v ZSJ a procentuálním zastoupením vyšším než 25 % z celkového počtu bytů v ZSJ, viz. tabulka 1
Obsah dopisu 1:
Žádost o předložení potvrzení o KTSaP
Upozornění na možné pokuty při nesplnění KTSaP nebo nepředložení potvrzení o KTSaP na vyžádání příslušnému ORP
	Pro provozovatele, kteří využívají jiný zdroj tepla, než na pevná paliva: Výzva k předložení příslušnému ORP Čestné prohlášení provozovatele, že jako zdroj, který složí jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, využívá jiný než spalovací stacionární zdroj na pevná paliva. 
Upozornění na povinnost instalace akumulační nádrže 
Informace o možnosti využít dotačních titulů na výměnu kotle a instalaci akumulační nádrže z programů: Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace, Čistá energie Praha.
OCP odd. ochrany ovzduší MHMP metodicky vede orgány ochrany ovzduší působící na ÚMČ P1-22
Cena za 1 dopis: 19 Kč
Přibližné počty dopisů:
Praha 5: 984 (18696 Kč)
Praha 6: 141 (2679 Kč)
Praha 11: 168 (3192 Kč)
Praha 12: 368 (6992 Kč)
Praha 13: 156 (2964 Kč)
Praha 16: 447 (8493 Kč)
Praha 22:156 (2964 Kč)
Celkem:
45 980 Kč

Květen 2022
Splněno.                               V rámci spolupráce MHMP s jednotlivými ÚMČ P1-22 byl rozeslán dopis … s požadavkem na všechny adresy ZSJ s počtem stacionárních zdrojů na pevná paliva vyšším než 20 v ZSJ a procentuálním zastoupením vyšším než 25 % z celkového počtu bytů v ZSJ. Dopis obsahoval požadavek na předložení Žádosti o předložení potvrzení o KTSaP,
upozornění na možné pokuty při nesplnění KTSaP nebo nepředložení potvrzení o KTSaP na vyžádání příslušnému ORP, výzvu k předložení příslušnému ORP Čestné prohlášení provozovatele, že jako zdroj, který složí jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, využívá jiný než spalovací stacionární zdroj na pevná paliva, upozornění na povinnost instalace akumulační nádrže a
informace o možnosti využít dotačních titulů na výměnu kotle a instalaci akumulační nádrže z programů: Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace, Čistá energie Praha.




Vyhlášení místním rozhlasem ve vybraných ZSJ viz tabulka 1: 
Upozornění na povinnost provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby KTSaP
Upozornění na možné pokuty při nesplnění kontrol kotle nebo nepředložení zprávy o revizi kotle na vyžádání ORP

OCP odd. ochrany ovzduší MHMP metodicky vede orgány ochrany ovzduší působící na ÚMČ P1-22
Mzdové náklady
Květen 2022
Splněno.                               V rámci spolupráce MHMP s jednotlivými ÚMČ P1-22 bylo provedeno vyhlášení místním rozhlasem (v rámci místních technických možností) upozornění na povinnost provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby KTSaP a upozornění na možné pokuty při nesplnění kontrol kotle nebo nepředložení zprávy o revizi kotle na vyžádání ORP.





Zveřejnění informací na úřední desce vybraných ORP (pokud již nebylo učiněno) viz tabulka 1:
Upozornění na povinnost provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby KTSaP
Upozornění na možné pokuty při nesplnění kontrol kotle nebo nepředložení potvrzení o revizi kotle na vyžádání ORP
Upozornění na povinnost instalace akumulační nádrže 
OCP odd. ochrany ovzduší MHMP metodicky vede orgány ochrany ovzduší působící na ÚMČ P1-22
Mzdové náklady
Květen 2022
Splněno.                               V rámci spolupráce MHMP s jednotlivými ÚMČ P1-22 (osobní návštěva pověřeného pracovníka MHMP) bylo zveřejněno na webových stránkách cílových lokalit PZKO Praha CZ 01, kde je třeba realizovat opatření, upozornění na povinnost provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby KTSaP, upozornění na možné pokuty při nesplnění kontrol kotle nebo nepředložení potvrzení o revizi kotle na vyžádání ORP
a upozornění na povinnost instalace akumulační nádrže. Jednotlivé ÚMČ (cílové lokality-celkem 14 lokalit) vypracovaly Časový plán k PZKO 2020+. Do konce měsíce listopadu 2022 byl vypracován časový plán pro cílové lokality-splněna zákonná povinnost dle §9 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Při osobní návštěvě pověřeného pracovníka byl dohodnut pro cílové lokality systém Reportingu plnění časového plánu PZKO 2020+.








Zpráva o plnění navržených aktivit
Kód opatření dle PZKO PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
Název opatření dle PZKO
Gesce dle PZKO
Způsob naplnění opatření
Náklady, zdroje financování
Termín splnění
Vyhodnocení plnění stanovených opatření Zde je nutno popsat aktuální plnění stanovených aktivit, případně s ohledem na stanovené termíny očekávané plnění v budoucnosti.



Aktivita
Dílčí kroky
Interní gesce Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele



PZKO_2020_2
Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva
MHMP

Distribuce propagačních materiálů – Brožura Jak správně topit a ušetřit, které budou odborně způsobilé osoby, kominíci a revizní technici předávat provozovatelům zdroje při kontrole.
Distribuce na příslušné městské části
MHMP – pověřená osoba
Mzdové náklady
Druhý kvartál 2022
Splněno. Proběhla distribuce propagačních materiálů v počtu cca 1000 ks při osobních návštěvách pověřeného pracovníkaMHMP u cílových lokalit PZKO aglomerace Praha CZ 01, kde je třeba realizovat opatření.


MHMP
Komunikace s veřejností a provozovateli stacionárních zdrojů na pevná paliva o celkovém jmenovitém příkonu od 10 do 300 kW, zřízení komunikačních portálů.
Zřízení help linky pro dotazy provozovatelů ohledně provozu a výměny spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva.
MHMP – Odbor médií a marketingu
Mzdové náklady
Druhý kvartál 2022
Splněno. Byla zřízena infolinka pro dotazy provozovatelů ohledně provozu a výměny spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva. Infolinka bude v provozu  každý týden v pondělí, středa a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hodin.




Zřízení e-mailové adresy pro dotazy provozovatelů ohledně provozu a výměny spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva.
MHMP – Odbor médií a marketingu
Mzdové náklady
Druhý kvartál 2022
Splněno. Byla zřízena e-mailová adresa pro dotazy provozovatelů ohledně provozu a výměny spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva.




Informovat veřejnost o zřízení komunikačních portálů:
Na úřední desce MHMP/ORP
Ve zpravodaji/měsíčníku 
MHMP – Odbor médií a marketingu
Mzdové náklady
Druhý kvartál 2022
Splněno. Informace o zřízení infolinky, e-mailové adresy a způsobu zveřejňová ní na sociálních sítí (Facebook) bylo uvedeno na Portálu životního prostředí MHMP




Příručka správného vytápění
https://vec.vsb.cz/export/sites/vec/.content/galerie-souboru/Prirucka-spravneho-vytapeni-8-2020.pdf
Zveřejnit příručku na stránkách ORP
Dodat příručku do knihoven a veřejných prostor ORP v tištěné podobě
OCP odd. ochrany ovzduší MHMP metodicky vede orgány ochrany ovzduší působící na ÚMČ P1-22
Náklady na distribuci a Mzdové náklady

Druhý kvartál 2022
Splněno. Propagační materiály byly zveřejněny na stránkách Portálu životního prostředí MHMP a na webových stránkách cílových lokalit, kterých se týká plnění časového plánu PZKO.




Distribuce informační brožury MŽP jak správně topit a ušetřit
https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/A22D7ED4546D417EC12587590031EA6C/$file/MZP_jak%20spravne%20topit_web_final.pdf
Umístit brožuru na komunikační portály
V tištěné podobě poskytnout brožuru ve veřejných prostorách
OCP odd. ochrany ovzduší MHMP metodicky vede orgány ochrany ovzduší působící na ÚMČ P1-22
Mzdové náklady
Druhý kvartál 2022
Splněno. Proběhla distribuce propagačních materiálů v počtu cca 1000 ks při osobních návštěvách pověřeného pracovníkaMHMP při jednotlivých osobních návštěvách na ÚMČ cílových lokalit PZKO aglomerace Praha CZ 01, kterých se týká vypracování časového plánu plnění PZKO 2020+.




Informovat občany na stránkách MHMP a komunikačních portálech (facebook, Instagram…) na probíhající webináře pořádané SFŽP, umístit na webové stránky Portál životního prostředí záznamy z již proběhlých webinářů
https://www.opzp.cz/o-programu/akce-a-pozvanky/detail-akce/?id=160
A zároveň zveřejňovat aktuality týkající se dotačních programů (Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace, Čistá energie Praha)

MHMP – pověřená osoba
Mzdové náklady
Druhý kvartál 2022, průběžně 2022-2025
Splněno. Informace o zřízení infolinky, e-mailové adresy a způsobu zveřejňová ní na sociálních sítí (Instagram) bylo uvedeno na Portálu životního prostředí MHMP. Zveřejněny informace o probíhajících dotačních programech




Účast zástupců MHMP na mezinárodním odborném veletrhu AQUATHERM Praha
Ve stánku MHMP poskytovat informace o 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 vytápěn a povinnostech jejich provozovatelů:
Jaké kotle a do kdy je možné provozovat
Kdy je nutná instalace akumulační nádoby
O dotačních titulech, které je možné v aktuálním období využít (Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace, Čistá energie Praha)
	Informace o možnosti využít dotačního titulů Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace a Program Čistá energie Praha na instalaci akumulační nádrže
	Jak často a od koho si nechat kontrolovat kotel

MHMP – pověřená osoba
5 000 – 10 000
19.-22.dubna 2022
Splněno. Zástupci MHMP z odboru OCP se zúčastnili mezinárodního odborného veletrhu AQUATHERM Praha
Ve stánku MHMP poskytovali informace o 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 vytápěn a povinnostech jejich provozovatelů:
-jaké kotle a do kdy je možné provozovat
-kdy je nutná instalace akumulační nádoby
-o dotačních titulech, které je možné v aktuálním období využít (Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace, Čistá energie Praha)
Informace o možnosti využít dotačního titulů Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace a Program Čistá energie Praha na instalaci akumulační nádrže, jak často a od koho si nechat kontrolovat kotel





Medializace PZKO formou:
Tiskové zprávy
Rozhovor
Články
Tištěná periodika
Kancelář náměstka
Mzdové náklady
Při spuštění programu, průběžně
Splněno. Na Portálu životního prostředí MHMP byly zveřejněny tiskové zprávy a články k Akčnímu plánu PZKO, I. a II. část.


ORP
Informování občanů o skutečnostech vyplývajících z obecně závazné vyhlášky č. 11/2019 Sb.
Zveřejnění informace o zákazu spalování vybraných druhů paliv na území hl. m. Prahy na webových stránkách MČ, na úřední desce MČ 
OCP odd. ochrany ovzduší MHMP metodicky vede orgány ochrany ovzduší působící na ÚMČ P1-22
Mzdové náklady
Druhý kvartál 2022
Splněno. V rámci osobních návštěv pověřeného pracovníka MHMP na ÚMČ cílových lokalit PZKO aglomerace Praha CZ 01 s povinností vypracování časového plánu plnění PZKO 2020+, byly zveřejněny na webových stránkách informace o „obecně závazné vyhlášce č. 11/2019“ o zákazu spalování vybraných druhů paliv na území hl. města Prahy.


MHMP

Zveřejnění informace o zákazu spalování vybraných druhů paliv na území hl. m. Prahy na komunikačních portálech (Facebookový profil MHMP)
MHMP – pověřená osoba/ odbor médií a marketingu
Mzdové náklady
Druhý kvartál 2022
Splněno. Na komunikačním kanále MHMP (Facebook) byly zveřejněny informace o „obecně závazné vyhlášce č. 11/2019“ o zákazu spalování vybraných druhů paliv na území hl. města Prahy.


ORP

Zveřejňování informací o smogových situacích na webových stránkách jednotlivých ORP a z toho vyplývajícího zákazu na celém území hlavního města Prahy v krbech, kamnech a jiných spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které nemají sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu, spalovat všechny druhy pevných paliv
OCP odd. ochrany ovzduší MHMP metodicky vede orgány ochrany ovzduší působící na ÚMČ P1-22
Mzdové náklady
2022-2025
Splněno. V rámci osobních návštěv pověřeného pracovníka MHMP na ÚMČ cílových lokalit PZKO aglomerace Praha CZ 01 s povinností vypracování časového plánu plnění PZKO 2020+, byly sděleny informace o smogových situacích na území hl. města Prahy a z toho vyplývajících informací o zákazu na celém území hlavního města Prahy v krbech, kamnech a jiných spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které nemají sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu, spalovat všechny druhy pevných paliv. ÚMČ cílových lokalit na svých webových stránkách zveřejnily informace o aktuálním stavu ovzduší v Praze (portál ČHMÚ).


MHMP

Zveřejňování informací o smogových situacích na komunikačních portálech a z toho vyplývajícího zákazu na celém území hlavního města Prahy v krbech, kamnech a jiných spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které nemají sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu, spalovat všechny druhy pevných paliv
MHMP – pověřená osoba
Mzdové náklady
2022-2025
Splněno. Na komunikačním kanále MHMP (Facebook) byly zveřejněny informace o smogových situacích na území hl. města Prahy a z toho vyplývajících informací o zákazu na celém území hlavního města Prahy v krbech, kamnech a jiných spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které nemají sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu, spalovat všechny druhy pevných paliv. Zároveň byly zveřejněny informace o aktuálním stavu ovzduší v Praze (portál ČHMÚ).











