
Časový plán obce Libiš pro provádění opatření uložených v Programu zlepšování kvality ovzduší 
Schváleno Zastupitelstvem obce Libiš na  27.  zasedání dne 20.6.2022 

Kód opatření 
dle PZKO1 

Název opatření dle 
PZKO 

Gesce 
dle PZKO 

Způsob naplnění opatření Náklady, 
zdroje 

financování 

Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky 
Interní 
gesce2 

PZKO_2020_1 
 
 

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

Libiš 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  
(KTSP) 

Mapování zdrojů na pevná paliva na území 
ORP  

 Spolupráce s ORP Neratovice při 
mapování zdrojů na pevná paliva  

 Místní šetření ve spolupráci s ORP – 
mapování zdrojů na pevná paliva 

 Předání evidovaných stížností na 
obtěžování kouřem a dalších podnětů 
ORP Neratovice 

Obec Libiš 
 

Finanční 
zdroje obce 

Průběžně do 
roku 2023 
 

Identifikace a řešení případů nesouladu 
v rámci KTSP 

 V rámci spolupráce s OÚ ORP 
identifikace domácností, kde doklad o 
provedení kontroly a technického 
stavu a provozu kotle nalezl rozpor se 
zákonem o ochraně ovzduší 

 Výpomoc s řešením těchto případů 

Obec Libiš 
 

Finanční 
zdroje obce 

Průběžně do 
roku 2023  

Finanční podpora Analýza situace obce 
 Zhodnocení aktuální situace v obci na 

základě znalosti místních poměrů 

Obec Libiš Finanční 
zdroje obce 

3. Q. roku 
2022 

                                           
PZKO1 = program zlepšování kvality ovzduší                                                                                     
 



 Identifikace možných finančních prostředků a 
informování MŽP 

 Zhodnocení finančních možností obce 

Obec Libiš Finanční 
zdroje obce 

Do konce 
roku 2022 

 Předložení materiálu ke schválení 
zastupitelstvu 

 Projednání možnosti poskytování 
finanční podpory občanům  (dotace, 
půjčky) 

Obec Libiš Finanční 
zdroje obce 

Do konce 
roku 2022 

Informování MŽP  
 Informování MŽP o rozhodnutí 

zastupitelstva obce ( v případě 
schválení poskytování finanční 
podpory) 

starostka Finanční 
zdroje obce 

Do konce 
roku 2022 

Šíření informací o poskytovaných dotačních 
titulech  

 Propagace informací bude probíhat 
prostřednictvím vlastního tisku  
Libišské radnice, webových stránek, 
facebooku, případně využití přímého 
oslovení domácností identifikovaných 
v rámci mapování zdrojů. 

Obec Libiš Finanční 
zdroje obce 

Průběžně, po 
celou dobu 
dotačních 
titulů 

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

Libiš  Osvěta  
 

Šíření informací poskytnutých MŽP                         
o správném provozování zdrojů  

 Propagace informací bude probíhat 
prostřednictvím vlastního tisku  
Libišské radnice, webových stránek, 
facebooku 

 

Obec Libiš Finanční 
zdroje obce 

Průběžně do 
konce roku 
2023 

 

PZKO1 = program zlepšování kvality ovzduší 
 
 
V Libiši dne 20.6.2022                            …………………………………………………………………… 

                     Mgr. Pavlína Komeštíková, v.r. starostka 


