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rozdělení aktivit do kategorií aktivita dílčí kroky Interní 
gesce 

náklady, zdroje 
financování 

termín splnění 

osvětová a organizační 
činnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šíření informací o dotačních 
titulech 

poskytování informací o dotačních titulech ze státního 
rozpočtu i fondů EU nebo EHP občanům: 

 sdílení informačních materiálů týkajících se 
dotačních titulů – webové stránky městské části, 
sociální sítě, místní periodikum 

 distribuce informačních materiálů cílovým 
skupinám  

odbor 
životního 
prostředí 
 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců 
náklady na 
zpracování a 
distribuci 
osvětových 
materiálů 

průběžně, po celou 
dobu trvání PZKO 

Spolupráce s magistrátem hl. 
m. Prahy, odborem ochrany 
prostředí. 

Spolupráce s magistrátem hl. m. Prahy zaměřená na pomoc 
při propagaci Kotlíkových dotací a distribuci materiálů 

odbor 
životního 
prostředí 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců 

průběžně, po celou 
dobu trvání PZKO 

Šíření informací o správném 
vytápění 

Šíření informací o správném používání zdrojů na pevná 
paliva, spalování vhodných paliv, správná péče o zdroj 
vytápění a spalinovou cestu: 

 sdílení informačních materiálů o správném 
vytápění – webové stránky městské části, sociální 
sítě, místní periodikum 

odbor 
životního 
prostředí 
 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců 
náklady na 
zpracování a 
distribuci 
osvětových 
materiálů 

průběžně, po celou 
dobu trvání PZKO 

Spolupráce se starostou 
městské části Praha - 
Řeporyje 

poskytování informačních materiálů, které může MČ Praha - 
Řeporyje využít, spolupráce s vytipováním „neukázněných 
topičů“, vzájemná výměna pozitivních i negativních 
zkušeností  

odbor 
životního 
prostředí 

osobní  náklady 
stávajících 
zaměstnanců 

průběžně, po celou 
dobu trvání PZKO 

Spolupráce s institucemi na 
území MČ Praha 13 a MČ 
Praha - Řeporyje 

 Navázání kontaktu a spolupráce školská zařízení 
(ZŠ, MŠ, DDM) nevládní neziskové organizace 

 
 Kluby seniorů 

odbor  
životního 
prostředí 

osobní  náklady 
stávajících 
zaměstnanců 

průběžně, po celou 
dobu trvání PZKO 

Monitorování, kontrolní 
činnost a finanční podpora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapování zdrojů na pevná 
paliva na území MČ Praha 
13 a MČ Praha - Řeporyje 

Vytvoření databáze zdrojů vytápění z dostupných údajů: 
 místní šetření 
 sčítací registr budov  

odbor  
životního 
prostředí 

osobní  náklady 
stávajících 
zaměstnanců 

průběžně, po celou 
dobu trvání PZKO 

Ověřování zdrojů vytápění 
přes databázi Integrovaného 
systému plnění ohlašovacích 
povinností (ISPOP) 
 

Využití systému ISPOP – povinné hlášení o kontrole 
technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje 
na pevná paliva KTSP 

odbor  
životního 
prostředí 

osobní  náklady 
stávajících 
zaměstnanců 

průběžně, po celou 
dobu trvání PZKO 

Vytipování lokalit 
náchylných z pohledu 
ochrany zdraví a ovzduší 

Vypracování seznamu lokalit s nezbytnou vyšší mírou  
ochrany ovzduší, zejména vzhledem k využívání lokalit 
ohroženými skupinami obyvatel (děti, senioři, chronicky 
nemocní apod.) 
 
 

odbor  
životního 
prostředí 

osobní  náklady 
stávajících 
zaměstnanců 

průběžně, po celou 
dobu trvání PZKO 
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Kontroly stacionárních 
spalovacích zdrojů na území 
MČ Praha 13 a MČ Praha - 
Řeporyje 

Kontroly: 
 místní šetření – pozorování tmavosti kouřové 

vlečky vycházející z komínů budov na území MČ 
Praha 13 a MČ Praha – Řeporyje 

 zasílání výzev o předložení dokladů o KTSP 
 fyzické kontroly u subjektů/osob, kteří doklady o 

KTSP nepředložily nebo na ně bylo opakovaně 
upozorněno 

Ověření stavů zdrojů podle KTSP: 
 kontrola ohlašovaných dokladů v databázi ISPOP u 

budov identifikovaných v mapování zdrojů 
 v případě chybějícího záznamu výzva k doložení 

dokladu o KTSP (podle § 17 odst. 2 písm. h) nebo 
vyžádání informací o zdroji podle §17 odst. 2 písm. 
d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění 

Řešení sporných případů podle KTSP: 
 Při důvodném podezření na provoz zdroje 

s povinností KTSP a absence této kontroly, 
popřípadě řešení podle § 17 odst. 2 zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 

Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP: 
 Identifikace domácnosti, kde doklad o provedení 

kontroly technického stavu a provozu kotle 
identifikoval rozpor se zákonem č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, v platném znění 

 Řešení těchto případů – doporučení využití 
dotačních programů, popřípadě sankcí – v krajním 
případě,  

odbor  
životního 
prostředí 

osobní  náklady 
stávajících 
zaměstnanců; 
potenciální příjmy 
ze sankcí; 
 

od IIIQ/2022 

Zveřejňování informací o 
podaných žádostech a 
vydaných závazných 
stanoviscích podle § 11 odst. 
3 zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, v platném 
znění 

Informace o podaných žádostech a vydaných závazných 
stanoviscích zveřejněných na webových stránkách MČ Praha 
13 

odbor  
životního 
prostředí 

osobní  náklady 
stávajících 
zaměstnanců 

průběžně, po celou 
dobu trvání PZKO 

Identifikace možných 
finančních prostředků a 
informování MŹP a hl. m. 
Prahy 

 jednání se samosprávou MČ Praha 13 a MČ Praha 
– Řeporyje o poskytování další finanční podpory, 
poskytování příspěvku na dodatečnou instalaci 
akumulačních nádrží 

 prověření možnosti financování z EHP a Norských 
fondů 

 

odbor  
životního 
prostředí 
+OKT 

osobní  náklady 
stávajících 
zaměstnanců 

průběžně, po celou 
dobu trvání PZKO 
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Podpůrné aktivity Podpora environmentálně a 

energeticky příznivých 
opatření v objektech ve 
správě MČ Praha 13 a MČ 
Praha - Řeporyje 

Realizace různých podpůrných opatření, které zamezují 
tepelným únikům a snižují tak energetická náročnost budov 
na vytápění (výměna oken, dveří, zateplování, výměna zdrojů 
vytápění, atd.) 

odbor 
školství, 
odbor 
MBAI 

 průběžně, po celou 
dobu trvání PZKO 

Podpora ochrany ovzduší 
pro veřejné zakázky 

Do zadávací dokumentace budou podle možností začleněny 
technické podmínky, které zajistí minimální negativní dopad 
jak na kvalitu ovzduší, tak na lidské zdraví spojený s realizací 
VZ 

odbor  
životního 
prostředí, 
odbor 
školství, 
odbor 
MBAI, 

 Průběžně, po celou 
dobu trvání PZKO 

Řešení udržitelné mobility, 
dopravy a parkování  

 snížení zátěže automobilovou dopravou na silnicích 
MČ Praha 13 a MČ Praha – Řeporyje (ve 
spolupráci), zvýšení atraktivity MHD pro širokou 
veřejnost i cílové skupiny obyvatelstva; 

 zvýšení počtu parkovacích míst na okraji MČ, 
případně vybudování nových P+R a B+R parkovišť 
nebo rozšíření stávajících 

 vhodná propagace a medializace udržitelné dopravy 
 informační kampaň o přínosech udržitelné dopravy 
 zvýšení bezpečnosti a komfortu pěší dopravy 
 podpora pěší dopravy 
 zvýšení bezpečnosti a atraktivity cyklistické 

dopravy 
 rozšíření páteřní sítě cyklostezek a chráněných 

cyklotras  
 obnova starých polních cest Třebonice-Stodůlky-

Řeporyje 

RMČ ? 
 

náklady na realizaci 
předmětných zdrojů 

průběžně, po celou 
dobu trvání PZKO 

Analýza objektů ve správě 
MČ Praha 13 a MČ Praha – 
Řeporyje zaměřená na 
snížení energetické 
náročnosti budov a zajištění 
vytápění šetrného 
k životnímu prostředí 

zpracování analýzy energetické náročnosti vybraných budov 
(školy Stodůlky, Řeporyje), navržení opatření, které zamezují 
tepelným únikům a snižují spotřebu energií na vytápění, 
navržení způsobů vytápění šetrných k životnímu prostředí 

RMČ 
 

 2023..... 

Ostatní  výsadba sídelní zeleně a izolační zeleně a péče o ně 
 vhodná péče o příměstské lesy (adaptivní 

ekosystémový přístup): podpora zelené 
infrastruktury 

 vzdělávací programy a projekty v oblasti 

odbor 
životního 
prostředí; 
odbor 
školství 

osobní  náklady 
stávajících 
zaměstnanců 

průběžně, po celou 
dobu trvání PZKO 
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environmentálního vzdělávání a výchovy a osvěty 
(EVVO) 

 zelené střechy + zelené vertikální stěny 
 pestré školní zahrady (současně opatření proti 

změnám podnebí a zachování biologické 
rozmanitosti) 

 podpora modré infrastruktury (ochrana stávajících 
vodních ekosystémů, revitalizace umělých alespoň 
do přírodě blízkého stavu): současně opatření proti 
změnám podnebí a zachování biologické 
rozmanitosti 

 úsporné zářivky + fotovoltaika (podpora 
modelových projektů i masového používání) 

 podpora komunitních zahrad a zahrádkářských 
kolonií 
 

 Osvěta veřejnosti v oblasti 
omezení větrné eroze 

 informovat o možnostech ochrany zemědělského 
půdního fondu, s apelem na aplikaci opatření 
ochrany proti větrné erozi na zemědělských 
pozemcích,  

 pokryvem zemědělských ploch v jarních a 
podzimních měsících: spolupráce s MHMP 

odbor 
životního 
prostředí 

osobní  náklady 
stávajících 
zaměstnanců 

 

 Monitorování kvality 
ovzduší: sledování 
koncentrací klíčových 
kontaminantů včetně směsí 
polutantů a organických 
látek dlouhodobě 
setrvávajících v prostředí 
(POP) 

 spolupráce se státní správou i vědeckovýzkumnými 
institucemi při monitorování kvality ovzduší včetně 
poskytování aktuálních a věrohodných údajů 

odbor 
životního 
prostředí 

osobní  náklady 
stávajících 
zaměstnanců 

průběžně, po celou 
dobu trvání PZKO 

 

 


