Obec Nový Jáchymov

Obec Nový Jáchymov - Struktura časového plánu

Způsob naplnění opatření
Kód opatření dle
1
PZKO

Název opatření dle
PZKO

Gesce dle
PZKO

Náklady, zdroje financování
Aktivita

PZKO_2020_1

Účinná kontrola
plnění požadavků
kladených na
provozovatele
spalovacích zdrojů
zákonem o ochraně
ovzduší

Obec Nový
Jáchymov

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

Finanční podpora

Dílčí kroky

Interní gesce

Mapování zdrojů na pevná paliva na území obce



Obecní úřad Nový Jáchymov



spolupráce s ORP při mapování zdrojů na pevná
paliva na území obce

předání evidovaných stížností na obtěžování
kouřem a dalších podnětů ORP

místní šetření mapování zdrojů na pevná paliva
Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP
 Identifikace domácností, kde doklad o provedení
kontroly technického stavu a provozu kotle
identifikoval rozpor se zákonem o ochraně
ovzduší,
 pomoc řešení těchto případů, např. asistencí
s vyřízením žádosti o dotace, v krajním případě
pomocí sankcí či nápravných opatření.
Analýza situace v obci
 fakultativně dotazník občanům – zdroj topení +
akumulační nádrž
 místní znalost
Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší
úrovni (kraj, stát)
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průběžně

rozpočet obce
průběžně



náklady zaměstnanců
OÚ

2022



ostatní výdaje
rozpočet obce
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náklady zaměstnanců
OÚ

průběžně
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náklady zaměstnanců
OÚ
náklady na
zpracování a
distribuci osvětových
materiálů

ihned po vyhlášení
výzvy po celou dobu
jejího trvání
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p

propagace programu – zpravodaj obce, web obce,
místní rozhlas



náklady zaměstnanců
OÚ
ostatní výdaje

náklady zaměstnanců
OÚ
ostatní výdaje
rozpočet obce



Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o
poskytnutí dotace (např. z OPŽP nebo NZU).
Specifické zaměření na osoby, pro které je tento
krok zásadní překážkou čerpání dotace.
Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech,
spolupráce se zprostředkovatelem podpory

Termín splnění

2

p



přímé oslovení domácností identifikovaných v rámci
mapování zdrojů.Obecní úřad Nový Jáchymov

Metodická pozn.: Výše uvedené dílčí kroky „ověření stavu zdrojů dle KTSP“ a „Řešení sporných případů“ vztahující se k ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, jsou na základě §
61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výkonem přenesené působnosti. V tomto rozsahu je tedy obecní úřad povinen postupovat v souladu s postupy pro výkon přenesené působnosti stanovenými zákonem o obcích,
tedy bez autoritativní ingerence do výkonu přenesené působnosti při výkonu působnosti samostatné. Pobídka k realizaci výše uvedených dílčích kroků v rámci výkonu svěřené přenesené působnosti může mít tedy formu doporučení,
nikoliv pokynu či úkolu, jako je to možné u zbylých dílčích kroků, které nemají charakter výkonu přenesené působnosti. Tuto poznámku uvádíme pro upřesnění charakteru jednotlivých činností uvedených ve výše označených dílčích
krocích a též z důvodu, že obsah časového plánu není způsobilý měnit charakter výkonu přenesené působnosti svěřené na základě zákona o ochraně ovzduší, výkonu samostatné působnosti a jejich vzájemné fungování.

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