Časový plán městyse Davle k implementaci opatření z Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy CZ02 pro období 2020+
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1. Seznam zkratek
EV7 EuroVelo 7 (Vltavská) - síť evropských cyklotras
KTSP kontroly technického stavu a provozu
MHD městská hromadná doprava
NO2 oxid dusičitý
PID Pražská integrovaná doprava
PM Polétavý prach PM(2,5, 10), (PM z anglického názvu "particulate matter") je pojem pro mikročástice o indexem udané velikosti v mikrometrech (μm).
P+R (park and ride, Park & Ride, česky „zaparkuj a jeď“) forma odstavného parkoviště v návaznosti na MHD a PID
PZKO program zlepšování kvality ovzduší
ŽST železniční stanice

2. Úvod
Povinnost zpracovat časový plán vyplývá ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) pro všechny obce
uvedené v aktualizovaném Programu zlepšování kvality ovzduší – Zóna Střední Čechy CZ02. Městys Davle je jednou z cílových obcí tohoto programu
z důvodu překračování imisního limitu pro benzo[a]pyren. Z tohoto důvodu městys vytvořil tento Časový plán, který má za cíl přispět ke snížení emisí
znečišťujících látek v ovzduší a dosáhnout zlepšení kvality ovzduší.
V Časovém plánu jsou stanovena opatření, která vychází z Programu zlepšování kvality ovzduší - Zóna Střední Čechy CZ02, aktualizace 2020. Dokument
zpracovává jednotlivá opatření, jejichž realizace je v gesci městyse Davle. Vytvořený Časový plán je koncipován jako živý dokument, který bude dále
pravidelně vyhodnocován, aktualizován a doplňován o nová opatření.

3. Informace o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší - Zóna Střední Čechy CZ02, aktualizace 2020
Program zlepšování kvality ovzduší - Zóna Střední Čechy CZ02 (dále jen „PZKO“) - Dne 18. února 2021 byl vydán ve Věstníku Ministerstva životního prostředí
aktualizovaný program zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Střední Čechy – CZ02 pro období 2020+ (dále jen „Program 2020+ nebo PZKO 2020+“), čímž tento
program nabyl účinnosti1 Zároveň pozbylo platnosti opatření obecné povahy o Vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 ze dne
26. května 2016, č.j.: 35848/ENV/16. Program zlepšování kvality ovzduší se zpracovává v případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit
stanovený v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, přičemž musí obsahovat taková opatření, aby bylo imisních limitů dosaženo co nejdříve (viz
§ 9 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ovzduší). Obsahové náležitostí programu zlepšování kvality ovzduší jsou stanoveny v příloze č. 5 zákona o ochraně ovzduší.
Program zlepšování kvality ovzduší se dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší vyhlašuje ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

3.1. Účel a cíle programu
Účelem programu je zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení
kvality ovzduší.
Cílem programu je následně co nejdříve dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší.
3.2. Stručný popis opatření PZKO 2020+ stanovených k požadovanému zlepšení ovzduší pro městys Davle
PZKO 2020+ stanovuje pro cílové obce, jejich součástí je i městys Davle opatření, která by měla být realizována tak, aby bylo možné v co nejkratší době
dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší.
PZKO 2020+ identifikoval, že na území městyse Davle bude po aplikaci stávajících opatření stále docházet k překračování imisního limitu pro benzo[a]pyren,
a proto je třeba na tomto území realizovat další opatření ke snížení znečištění ovzduší z lokálních topenišť. Tato opatření jsou uvedena v kartě opatření
PZKO_2020_1 a PZKO_2020_2 (viz kapitola C.4.1 PZKO 2020+).
1

Věstník MŽP je k dispozici zde: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_mzp_2021/$FILE/SOTPR-Vestnik_unor_2021-210218.pdf, PZKO 2020+ je k dispozici ke stažení zde:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_mzp_2021/$FILE/SOTPR-Vestnik_unor_priloha_2021-210218.pdf

Dále je v PZKO 2020+ odkazováno na podpůrná opatření2 představující dobrou praxi při řízení kvality ovzduší na všech úrovních státní správy a v rámci
územní samosprávy, podle které je žádoucí postupovat v maximální možné míře, dle možností daného subjektu a relevance pro daný subjekt, s cílem
vytvářet podmínky pro další snižování emisí znečišťujících látek tak, aby znečištění ovzduší dále klesalo. Podpůrná opatření, zejména opatření ke snížení
emisí ze silniční dopravy, jsou doporučena za účelem dosažení výše uvedeného cíle rovněž realizovat. Proto městys Davle do Časového plánu zahrnul i tato
opatření.

4. Cíl, kontrola a aktualizace Časového plánu
Cílem Časového plánu je zlepšení kvality ovzduší zrychlením realizace opatření uvedených v PZKO 2020+. Účelem je do konce roku 2023 snížit koncentrace
znečišťujících látek v ovzduší tak, aby došlo ke zlepšení jeho kvality a pokud možno nedocházelo k překračování imisních limitů benzo[a]pyrenu.
Pozornost byla mimo jiné věnována i podpůrným opatřením ke snížení emisní zátěže z dopravy. Je nutné se zaměřit na omezování automobilové dopravy,
podporu alternativních způsobů dopravy, cyklistické a pěší dopravy, zatraktivnění MHD apod. K zaměření dojde nejen na oblast silniční dopravy, ale byl brán
zřetel i na další oblasti, které působí na ovzduší jako prašnost ze zemědělské činnosti, stacionární zdroje, zeleň, informování veřejnosti apod.
Časový plán je koncipován jako živý dokument, který bude dále pravidelně vyhodnocován, a v případě potřeby aktualizován a doplňován o nová opatření.
Opatření z aktuálně platného PZKO 2020+ budou prováděna po celou dobu jeho platnosti, než dojde k jeho další aktualizaci. A ta dle § 9 odst. 5 zákona o
ochraně ovzduší bude probíhat podle potřeby, nejméně však jednou za 4 roky.

5. Pracovní skupina Časového plánu zlepšování kvality ovzduší
Na přípravě Časového plánu se podílela samospráva městyse Davle, která na svých schůzkách projednala základní koncepci tohoto dokumentu a navrhla
jednotlivá opatření, která jsou zapracována do přílohy Časového plánu. Všichni členové samosprávy měli možnost se vyjádřit ke koncepci plánu a
připomínkovat ho.

2

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/aktualizace_programu_zlepsovani_kvality_ovzdusi_2020/$FILE/OOO-podpurna_opatreni_fin-20210215.pdf

Po schválení časového plánu zastupitelstvem města bude místostarosta městyse Davle průběžně sledovat a vyhodnocovat plnění jednotlivých aktivit
stanovených v plánu, aktualizovat v případě změn informace v některých projektech a přidávat nové aktivity.

6. Příloha
Navržená implementační opatření časového plánu zlepšování kvality ovzduší

Kód
opatření dle
3
PZKO

Název
opatření dle
PZKO

PZKO_2020_
1

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

Gesce
dle
PZKO
Městys
Davle

Způsob naplnění opatření
Aktivita

Dílčí kroky

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 městyse Davle

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
Identifikace a řešení případů nesouladu
v rámci KTSP

V rámci spolupráce s OÚ ORP

Ověření provedení a
výsledků kontroly
technického stavu a
3

PZKO = program zlepšování kvality ovzduší

Interní gesce
Úřad městyse Davle

Náklady, zdroje
financování
osobní náklady
stávajících
zaměstnanců,
náklady na cesty

Termín
splnění
Každou
topnou
sezónu,
od 1.10.2021
do 30.4.2022
od 1.10.2022
do 30.4.2023

Úřad městyse Davle

osobní náklady
stávajících
zaměstnanců +

Průběžně

provozu spalovacích
stacionárních zdrojů
na pevná paliva dle
§ 17 odst. 1 písm. h)
zákona o ochraně
ovzduší (ORP)

Finanční podpora

Finanční podpora

Osvěta

iIdentifikace domácností, kde
doklad o provedení kontroly
technického stavu a provozu
kotle nalezlidentifikoval rozpor
se zákonem o ochraně ovzduší,
Výpomoc s řešením těchto případů,
např. asistencí s vyřízením žádosti o
dotace, v krajním případě pomocí sankcí
či nápravných opatření.
Identifikace možných finančních
prostředků a informování MŽP
v případě obcí např. v rámci stávajících či
nově připravovaných programů na
podporu renovace rodinných a bytových
domů
Šíření informací o poskytovaných
dotačních titulech, spolupráce se
zprostředkovatelem podpory

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

Oslovení místních odborně
způsobilých osob, kominíků a
zástupců hasičů či
dobrovolných hasičů s žádostí
o spolupráci

Identifikace vhodných
komunikačních kanálů (místní
tisk, rozhlas, společenské akce
apod.).
Distribuce propagačních materiálů
těmito identifikovanými kanály:
distribuce letáků, konání specificky

náklady na poštovné,
potenciální příjmy ze
sankcí.

Úřad městyse Davle

osobní náklady
stávajících
zaměstnanců

Do 6 měsíců
od vydání
PZKO

Úřad městyse Davle

osobní náklady
stávajících
zaměstnanců +
náklady na
zpracování a
distribuci osvětových
materiálůosobní
náklady stávajících
zaměstnanců
náklady na
zpracování a
distribuci osvětových
materiálůosobní
náklady stávajících
zaměstnanců +
náklady na
zpracování a
distribuci osvětových
materiálů

Průběžně
(resp. ihned
po vyhlášení
výzvy po
celou dobu
jejího trvání)
Nejpozději do
konce 2022

Úřad městyse Davle

Průběžně
(resp. na
začátku každé
topné
sezóny)Průbě
žně (resp.
ihned po
vyhlášení
výzvy po
celou dobu
jejího trvání)

zaměřených besed s účastí odborně
způsobilých osob, kominíků či zástupce
hasičů.
Finanční podpora
Úklid a údržba
komunikací – snížení
prašnosti
komunikací
Osvěta

PZKO_2020_
2

Zvýšení
povědomí
provozovatelů
o vlivu
spalování
pevných paliv
na kvalitu
ovzduší,
významu
správné
údržby a

Městys
Davle

Finanční podpora
Omezování
prašnosti výsadbou
liniové zeleně
Finanční podpora
Úklid a údržba
komunikací – snížení
prašnosti
komunikací

Služby městyse budou zajišťovat v
pravidelném intervalu (čištění
stanovených místních komunikací a
prostorů včetně úklidu inertního posypu
po zimní údržbě.
Šíření informací poskytnutých MŽP o
správném provozování zdrojů (na
začátku každé topné sezóny):

Oslovení místních odborně
způsobilých osob, kominíků a
zástupců hasičů či
dobrovolných hasičů s žádostí
o spolupráci

Identifikace vhodných
komunikačních kanálů (místní
tisk, rozhlas, společenské akce
apod.).

Distribuce propagačních
materiálů těmito
identifikovanými kanály:
distribuce letáků, konání
specificky zaměřených besed
s účastí odborně způsobilých
osob, kominíků či zástupce
hasičů.

Výsadba a dosadba zeleně v
zemědělské krajině - aleje
podél cest a pěšinSlužby
městyse budou zajišťovat v
pravidelném intervalu (čištění
stanovených místních
komunikací a prostorů včetně
úklidu inertního posypu po
zimní údržbě.

Úřad městyse

Rozpočet městyse
Davle
Rozpočet městyse
Davle (náklady na
zpracování a
distribuci osvětových
materiálů

Průběžně
Průběžně
(resp. na
začátku každé
topné sezóny)

Úřad městyse Davle

Rozpočet městyse
Davle

Průběžně

PZKO_2020_
P_17

PZKO_2020_
P_17

PZKO_2020_
P_12

PZKO_2020_
P_12
PZKO_2020_
P_8

PZKO_2020_
P_12

obsluhy
zdrojů a volby
spalovaného
paliva
Omezení
resuspenze z
dopravy

Omezení
resuspenze z
dopravy

Parkovací
politika

Parkovací
politika

Rozvoj
bezemisní
dopravy
Parkovací
politika

Městys
Davle

Městys
Davle

Městys
Davle

Městys
Davle
Městys
Davle

Městys
Davle

Finanční podpora
Doprava v klidu
(parkování)
Finanční podpora
Omezování
prašnosti výsadbou
liniové zeleně
Finanční podpora
Doprava v klidu
(parkování)
Finanční podpora
Doprava v klidu
(parkování)
Finanční podpora
Podpora cyklistické
dopravy
Finanční podpora
Doprava v klidu
(parkování)
Finanční podpora
P+R u ŽST Davle
Finanční podpora
cyklistické dopravy
Finanční podpora
P+R u ŽST Davle
Finanční podpora
P+R u ŽST Davle
Finanční podpora
Zvyšování komfortu
chodců,
odstraňování
kolizních a
nebezpečných míst
Finanční podpora
P+R u ŽST Davle

Projektová dokumentace k parkování v
centru Davle

Úřad městyse Davle

Rozpočet městyse
Davle

Výsadba a dosadba zeleně v zemědělské
krajině - aleje podél cest a pěšin

Realizace parkování v centru Davle

Průběžně

Úřad městyse Davle

Rozpočet městyse
Davle

Projektová dokumentace k parkování v
centru Davle
Podpora EV7

Úřad městyse Davle

Rozpočet městyse
Davle

2022-2026
2023

Projektová dokumentace P+R u ŽST
Davle
Podpora EV7

Úřad městyse Davle

Realizace P+R u ŽST Davle

Úřad městyse Davle

Realizace P+R u ŽST Davle

2023
1/4 2022

Realizace parkování v centru Davle

Projektová dokumentace P+R u ŽST
Davle
Projekt chodníku u komunikace
Vltavská a Pod Račany

1/4 2022

1/2 2023
Rozpočet městyse
Davle

Úřad městyse Davle

2022-2026

Rozpočet městyse
Davle

2023

Rozpočet městyse
Davle

2022

2024

2024

PZKO_2020_
P_12

PZKO_2020_P
_8

PZKO_2020_P
_8

Parkovací
politika

Městys
Davle

Rozvoj
bezemisní
dopravy

Městys
Davle

Rozvoj
bezemisní
dopravy

Městys
Davle

Finanční podpora
Zvyšování komfortu
chodců,
odstraňování
kolizních a
nebezpečných míst

Projekt chodníku u komunikace
Vltavská a Pod Račany
Stavba chodníku u komunikace Vltavská
a Pod Račany

Úřad městyse Davle

Finanční podpora
Oprava místních
komunikací
Finanční podpora
Zvyšování komfortu
chodců,
odstraňování
kolizních a
nebezpečných míst
Finanční podpora
Oprava místních
komunikací

Oprava komunikací – Na Plazech, Na
Kopečku, Družstevní, Na Rovinách,
Pikovická
Stavba chodníku u komunikace Vltavská
a Pod Račany

Úřad městyse Davle

Oprava komunikací – Na Plazech, Na
Kopečku, Družstevní, Na Rovinách,
Pikovická

Úřad městyse Davle

Rozpočet městyse
Davle

2022
2023

Rozpočet městyse
Davle

Průběžně
2023

Rozpočet městyse
Davle

Průběžně

