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4
NA¤ÍZENÍ

Stfiedoãeského kraje ã. 4/2004
ze dne 9. ãervna 2004,

kter˘m se vydává Krajsk˘ regulaãní fiád pro regulaci zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í 
na území Stfiedoãeského kraje

Rada Stfiedoãeského kraje se usnesla podle ustano-
vení § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, dne 9. 6. 2004 vydat podle
ustanovení § 7 tohoto zákona v souladu s ustanovením
§ 8 odst. 5 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a vyhlá‰ky ã. 553/2002 Sb.,
kterou se stanoví hodnoty zvlá‰tních imisních limitÛ zne-
ãi‰Èujících látek, ústfiední regulaãní fiád a zpÛsob jeho
provozování vãetnû seznamu stacionárních zdrojÛ pod-
léhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozová-
ní krajsk˘ch a místních regulaãních fiádÛ a zpÛsob a roz-
sah zpfiístupÀování informací o úrovni zneãi‰tûní ovzdu‰í
vefiejnosti, toto nafiízení:

âl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Úãelem krajského regulaãního fiádu je obecnû
stanovit zásady pro území Stfiedoãeského kraje pfii vydá-
ní signálÛ k omezení emisí ze zdrojÛ urãen˘ch na úrovni
kraje za situací, pfii nichÏ dochází v oblasti se zhor‰enou
kvalitou ovzdu‰í k nadmûrnému zneãi‰tûní ovzdu‰í
(smogová situace). Omezování emisí je provádûno
u zdrojÛ, které se na zneãi‰Èování ovzdu‰í v oblasti se
zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í, rozhodujícím zpÛsobem po-
dílejí. Oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í jsou zvefiej-
nûny v nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb., kter˘m se stanoví
imisní limity a podmínky a zpÛsob sledování, posuzová-
ní, hodnocení a fiízení kvality ovzdu‰í, ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ.

(2) ¤ídícím pracovi‰tûm je orgán kraje – Krajsk˘
úfiad. Pfii vyhlá‰ení signálu regulace pro oxid sifiiãit˘ se
regulují stacionární zdroje. Pfii vyhlá‰ení signálu regulace
pro oxid dusiãit˘ se regulují stacionární zdroje; vefiejnos-
ti se doporuãí regulace mobilních zdrojÛ.

(3) Regulace mobilních zdrojÛ na úrovni Stfiedoães-
kého kraje je provádûna pouze ve formû doporuãení
zru‰ení ãi odloÏení plánovan˘ch jízd urãeného provozo-
vatelÛm a fiidiãÛm motorov˘ch vozidel, uvefiejnûného ve
sdûlovacích prostfiedcích.

(4) Vydávání signálu upozornûní a signálu regulace
zdrojÛm zneãi‰Èování ovzdu‰í je zabezpeãeno nepfietrÏi-

tû vÏdy v zimním období od 1. 10. bûÏného roku do 31. 3.
následujícího roku.

(5) Kontrolu plnûní regulaãních opatfiení u stacio-
nárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í provádí Krajsk˘
úfiad Stfiedoãeského kraje a âeská inspekce Ïivotního
prostfiedí, Oblastní inspektorát Praha. Dohled nad pro-
vozem motorov˘ch vozidel v souvislosti se smogovou si-
tuací provádí v rámci a rozsahu své bûÏné ãinnosti souvi-
sející s dopravou Policie âR.

âl. 2
Podmínky vyhla‰ování a odvolávání signálÛ 

krajského regulaãního fiádu

(1) Pfiedpovûì rozptylov˘ch podmínek a kvality
ovzdu‰í vypracovává dennû právnická osoba zfiízená
ministerstvem – âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav. Tato
pfiedpovûì se zakládá na ãinnostech (mûfiení, modelo-
vání atd.), které tato instituce provádí a za které zod-
povídá. âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav pfiedává
Informaãnímu a operaãnímu stfiedisku hasiãského zá-
chranného sboru se sídlem v Kladnû informaci o tom, Ïe
v souvislosti s dále specifikovan˘m stavem kvality
ovzdu‰í nastala situace pro vyhlá‰ení, nebo odvolání sig-
nálÛ upozornûní nebo signálÛ regulace.

Informaãní a operaãní stfiedisko hasiãského zá-
chranného sboru se sídlem v Kladnû pfiedá uvedenou
informaci vedoucímu Odboru Ïivotního prostfiedí a ze-
mûdûlství Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje, resp.
jeho zástupci.Ten rozhodne o vyhlá‰ení pfiíslu‰n˘ch sig-
nálÛ a o svém rozhodnutí informuje Informaãní a ope-
raãní stfiedisko hasiãského záchranného sboru se sídlem
v Kladnû.

Informaãní a operaãní stfiedisko hasiãského zá-
chranného sboru se sídlem v Kladnû signály dále pfie-
dává. Informaãní a operaãní stfiedisko hasiãského zá-
chranného sboru se sídlem v Kladnû o nastalé situaci
neprodlenû informuje âEPS, a. s., a stacionární zdroje
urãené 1x roãnû aktualizovan˘m seznamem podle ãl. 8,
odst. 1. Provozovatelé stacionárních zdrojÛ se po vy-
hlá‰ení signálu fiídí podmínkami vlastního regulaãního
fiádu.
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Dispeãerské pracovi‰tû âEPS, a. s., informuje Infor-
maãní a operaãní stfiedisko hasiãského záchranného sbo-
ru se sídlem v Kladnû o aktuální elektroenergetické
situaci v elektrizaãní soustavû âeské republiky a pfiípad-
ném riziku, které by nafiízené omezení stacionárních
zdrojÛ mohlo zpÛsobit. V pfiípadû odÛvodnûného pfied-
pokladu krize v elektrizaãní soustavû âeské republiky
má âEPS, a. s., pravomoc vyfiadit nûkteré schválené sta-
cionární zdroje z regulace. Tuto skuteãnost dispeãerské
pracovi‰tû âEPS, a. s., neprodlenû písemnû potvrdí Infor-
maãnímu a operaãnímu stfiedisku hasiãského záchranné-
ho sboru se sídlem v Kladnû na adresy uvedené v pfiíloze
ã. 1 tohoto nafiízení.

(2) Signál upozornûní pfii pfiekroãení zvlá‰tních imis-
ních limitÛ pro oxid sifiiãit˘ nebo oxid dusiãit˘ pfiedává
Informaãní a operaãní stfiedisko hasiãského záchranné-
ho sboru se sídlem v Kladnû institucím a sdûlovacím pro-
stfiedkÛm uveden˘m v pfiíloze ã. 1 tohoto fiádu a stacio-
nárním zdrojÛm urãen˘m podle ãl. 8, odst. 1 a uveden˘m
v pfiíloze ã. 1 tohoto fiádu v pfiípadû, Ïe byl pfiedpovûzen
vznik smogové situace nebo byly zji‰tûny nepfiíznivé roz-
ptylové podmínky, bylo pfiedpovûzeno jejich dal‰í trvání
a do‰lo

a) k pfiekroãení hodinového prÛmûru koncentrace
oxidu sifiiãitého 250 mg.m–3 ve tfiech po sobû ná-
sledujících hodinách nebo

b) k pfiekroãení hodinového prÛmûru koncentrace
oxidu dusiãitého 200 mg.m–3 ve tfiech po sobû ná-
sledujících hodinách

v místech reprezentujících kvalitu ovzdu‰í na území
o rozloze 100 km2 nebo pro celou oblast se zhor‰enou
kvalitou ovzdu‰í nebo sídelní seskupení podle toho, kte-
rá oblast je men‰í, tedy do‰lo k pfiekroãení zvlá‰tního
imisního limitu v oblasti na 1 stanici, pfiiãemÏ trend hodi-
nov˘ch koncentrací tûch zneãi‰Èujících látek, pro nûÏ byl
pfiekroãen zvlá‰tní imisní limit, je za posledních 6 hodin
rostoucí alespoÀ na polovinû stanic v pfiíslu‰né oblasti se
zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í. Souãasnû se pfiedpokládá,
Ïe tato imisní situace bude trvat nejménû 8 následujících
hodin.

(3) Signál regulace pfii pfiekroãení zvlá‰tních imis-
ních limitÛ pro oxid sifiiãit˘ nebo oxid dusiãit˘ institucím
a sdûlovacím prostfiedkÛm uveden˘m v pfiíloze ã. 1 toho-
to fiádu a stacionárním zdrojÛm urãen˘m podle ãl. 8,
odst. 1 a uveden˘m v pfiíloze ã. 1 tohoto fiádu pfiedává In-
formaãní a operaãní stfiedisko hasiãského záchranného
sboru se sídlem v Kladnû v pfiípadû, Ïe byly zji‰tûny ne-
pfiíznivé rozptylové podmínky, bylo pfiedpovûzeno jejich
dal‰í trvání a do‰lo 

a) k pfiekroãení hodinového prÛmûru koncentrace
oxidu sifiiãitého 500 mg.m–3 ve tfiech po sobû ná-
sledujících hodinách nebo

b) k pfiekroãení hodinového prÛmûru koncentrace
oxidu dusiãitého 400 mg.m–3 ve tfiech po sobû ná-
sledujících hodinách

v místech reprezentujících kvalitu ovzdu‰í na území
o rozloze 100 km2 nebo pro celou oblast se zhor‰enou
kvalitou ovzdu‰í nebo sídelní seskupení podle toho, která
oblast je men‰í, tedy do‰lo k pfiekroãení zvlá‰tního imisní-
ho limitu v oblasti na 1 stanici, pfiiãemÏ trend hodinov˘ch
koncentrací tûch zneãi‰Èujících látek, pro nûÏ byl pfiekro-
ãen zvlá‰tní imisní limit, je za posledních 6 hodin rostoucí
alespoÀ na polovinû stanic v pfiíslu‰né oblasti se zhor‰e-
nou kvalitou ovzdu‰í. Souãasnû se pfiedpokládá, Ïe tato
imisní situace bude trvat nejménû 8 následujících hodin.

(4) Odvolání signálÛ upozornûní nebo regulace pfie-
dá Informaãní a operaãní stfiedisko hasiãského záchran-
ného sboru se sídlem v Kladnû v pfiípadû, Ïe platí násle-
dující podmínky:

a) na Ïádné mûfiicí stanici v oblasti není pfiekroãen
pfiíslu‰n˘ zvlá‰tní imisní limit, pfiiãemÏ tento stav
trvá nepfietrÏitû alespoÀ 12 hodin, a není na zá-
kladû meteorologické pfiedpovûdi oãekáváno
zhor‰ení rozptylov˘ch podmínek nebo obnovení
meteorologick˘ch podmínek podmiÀujících vy-
soké koncentrace v prÛbûhu 48 hodin, následují-
cích po poklesu koncentrací pod hodnoty zvlá‰t-
ních imisních limitÛ,

b) ãasov˘ interval 12 hodin se zkracuje aÏ na 3 hodi-
ny v pfiípadû, Ïe rozptylové podmínky nelze ozna-
ãit jako nepfiíznivé a podle meteorologické pfied-
povûdi je témûfi vylouãeno, Ïe v prÛbûhu
nejbliÏ‰ích 48 hodin nepfiíznivé rozptylové pod-
mínky nebo meteorologické podmínky podmiÀu-
jící vysoké koncentrace opût nastanou.

âl. 3
Postup pfii vyhla‰ování a odvolávání signálÛ 

krajského regulaãního fiádu

(1) Vyhlá‰ení nebo odvolání signálu upozornûní ne-
bo signálu regulace sdûlí Informaãní a operaãní stfiedisko
hasiãského záchranného sboru se sídlem v Kladnû ne-
prodlenû institucím a sdûlovacím prostfiedkÛm uvede-
n˘m v pfiíloze ã. 1 tohoto fiádu a stacionárním zdrojÛm
urãen˘m podle ãl. 8, odst. 1 uveden˘m v pfiíloze ã. 1 toho-
to fiádu.
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(2) Po vyhlá‰ení nebo odvolání signálu regulace po-
stupují provozovatelé stacionárních zdrojÛ podléhajících
regulaci podle tohoto fiádu v souladu se sv˘mi regulaãní-
mi fiády, vypracovan˘mi podle § 11, odst. 1, písm. h) zá-
kona 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, a schválen˘mi podle
§ 46, odst. 1, písm. m) téhoÏ zákona.

(3) Informace o vyhlá‰ení a odvolání signálÛ pfiedá-
vá Informaãní a operaãní stfiedisko hasiãského záchran-
ného sboru se sídlem v Kladnû na základû informace
âeského hydrometeorologického ústavu pomocí elek-
tronické po‰ty, nebo telefonu a faxu.

(4) Závazné texty pro vyhlá‰ení a odvolání signálu
upozornûní a signálu regulace jsou uvedeny v ãl. 6 toho-
to nafiízení a musí b˘t zaslány z adresy opis@sck.izscr.cz.

âl. 4
Stacionární zdroje, kter˘m Krajsk˘ úfiad Stfiedoãeského

kraje mÛÏe nafiídit omezení nebo zastavení provozu
v souladu s regulaãními fiády vypracovan˘mi podle § 11
odst. 1 písm. h) zákona a schválen˘mi podle § 46 odst. 1

písm. m) zákona a v souladu s nafiízením vlády
ã. 350/2002 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, v pfiípadû

vyhlá‰ení signálu regulace:

(1) Zdroje emisí oxidu dusiãitého:
âEZ, a. s. – elektrárna Mûlník
ECK Generating, s. r. o. – elektrárna Kladno
Energotrans, a. s.
SPOLANA a. s.
Pfiíbramská teplárenská, a. s.
KAUâUK, a. s.
Elektrárna Kolín a. s.
·KO – ENERGO, s. r. o.

(2) Zdroje emisí oxidu sifiiãitého:
âEZ, a. s. – elektrárna Mûlník
ECK Generating, s. r. o. – elektrárna Kladno
Energotrans, a. s.
SPOLANA a. s.
Pfiíbramská teplárenská, a. s.
KAUâUK, a. s.
Elektrárna Kolín a. s.
·KO – ENERGO, s. r. o.

âl. 5
Seznam subjektÛ a kontaktÛ pro pfiedávání signálu

upozornûní a signálu regulace pfii pfiekroãení zvlá‰tních
imisních limitÛ pro oxid sifiiãit˘ a oxid dusiãit˘

Seznam v‰ech moÏn˘ch subjektÛ a kontaktÛ pro pfie-
dávání signálu upozornûní a signálu regulace pfii pfiekro-

ãení zvlá‰tních imisních limitÛ pro oxid sifiiãit˘ a oxid
dusiãit˘ je uveden v pfiíloze ã. 1 tohoto nafiízení.

âl. 6
Závazné texty vyhlá‰ení a odvolání signálu upozornûní

a signálu regulace

(1) Text vyhlá‰ení signálu upozornûní pfii pfiekroãení
zvlá‰tního imisního limitu pro oxid sifiiãit˘ a oxid dusiãit˘:

„UpozorÀujeme, Ïe v nejbliÏ‰ích hodinách je moÏnost
v˘skytu smogové situace a moÏnost vyhlá‰ení signálu
regulace. Vyhla‰ujeme signál upozornûní. Platnost sig-
nálu je od … hodin dne … do odvolání“.

(2) Text odvolání signálu upozornûní pfii pfiekroãení
zvlá‰tního imisního limitu pro oxid sifiiãit˘ a oxid dusiãit˘:

„Ru‰íme signál upozornûní na moÏnost v˘skytu smogo-
vé situace. Platnost signálu konãí v … hodin dne …“

(3) Text vyhlá‰ení signálu regulace pfii pfiekroãení
zvlá‰tního imisního limitu pro oxid sifiiãit˘ a oxid dusiãit˘:

„Smogová situace nastala. Vyhla‰ujeme signál regula-
ce. Platnost signálu je od … hodin dne … do odvolání“.

(4) Text odvolání signálu regulace pfii pfiekroãení
zvlá‰tního imisního limitu pro oxid sifiiãit˘ a oxid dusiãit˘:

„Ru‰íme signál regulace. Platnost signálu konãí v …
hodin dne …“

âl. 7
Informování vefiejnosti

(1) V pfiípadû vyhlá‰ení nebo odvolání signálÛ upo-
zornûní nebo signálu regulace bude vefiejnost informo-
vána prostfiednictvím sdûlovacích prostfiedkÛ uveden˘ch
v pfiíloze ã. 1 tohoto nafiízení. Sdûlovací prostfiedky
budou informovány prostfiednictvím Informaãního
a operaãního stfiediska hasiãského záchranného sboru se
sídlem v Kladnû na základû informace âeského hydro-
meteorologického ústavu.

(2) Vefiejnost dostane tuto informaci:

a) datum, hodina a místo v˘skytu, a pokud jsou zná-
my, dÛvody pro tento v˘skyt,

b) druh zvlá‰tního imisního limitu, kter˘ byl pfiekro-
ãen (signál upozornûní, nebo regulace),
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c) nejvy‰‰í hodinové koncentrace a pfiedpovûdi je-
jich zmûn (zlep‰ení, stabilizace, zhor‰ení) a dÛvo-
dy tûchto zmûn,

d) dotãené geografické oblasti,

e) pfiedpokládaná doba trvání,

f) typ populace potencionálnû citlivé na v˘skyt,

g) preventivní opatfiení, která by citliv˘mi skupinami
mûla b˘t pfiijata,

h) v pfiípadû vyhlá‰ení signálu upozornûní a signálu
regulace, pfii pfiekroãení imisního limitu pro oxid
dusiãit˘ vydat v˘zvu fiidiãÛm automobilÛ v oblas-
ti, pro kterou byl signál vyhlá‰en.

(3) Závazné texty jsou uvedeny v pfiíloze ã. 2 k to-
muto nafiízení.

âl. 8
Závûreãná ustanovení

(1) Stfiedoãesk˘ kraj písemnû informuje Informaãní
a operaãní stfiedisko hasiãského záchranného sboru se
sídlem v Kladnû a âEPS, a. s., o zmûnách oblastí se zhor-
‰enou kvalitou ovzdu‰í, které zvefiejÀuje ministerstvo
Ïivotního prostfiedí v nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb., ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a pfiesnû vymezí, kter˘ch sta-
cionárních zdrojÛ uveden˘ch v ãl. 4 se bude pro následu-

jící zimní období aktuálnû t˘kat moÏnost vyhlá‰ení sig-
nálÛ upozornûní a regulace. Pfii novele nafiízení vlády
ã. 350/2002 Sb. bude Informaãní a operaãní stfiedisko
hasiãského záchranného sboru se sídlem v Kladnû Stfie-
doãesk˘m krajem neprodlenû informováno o zmûnách
oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í a o aktuálním
seznamu zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, kter˘ch se bude
vyhlá‰ení regulace t˘kat.

(2) âEPS, a. s., potvrdí písemnû Stfiedoãeskému kra-
ji a Informaãnímu a operaãnímu stfiedisku hasiãského zá-
chranného sboru se sídlem v Kladnû, zda poÏaduje pro
konkrétní zimní období (od 1. 10. do 31. 3.) s ohledem na
aktualizovan˘ seznam regulovan˘ch zdrojÛ dle oblastí se
zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í podávání informací o vyhlá-
‰ení signálu upozornûní.

(3) Provozovatelé zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í uve-
dení v ãl. 4 tohoto nafiízení jsou povinni pro úãely regula-
ce emisí za smogové situace vypracovat regulaãní fiády
pro provoz stacionárních zdrojÛ a pfiedloÏit je âeské
inspekci Ïivotního prostfiedí, Oblastnímu inspektorátu
Praha, ke schválení.

(4) KaÏd˘ provozovatel uveden˘ v ãl. 4 tohoto nafií-
zení musí mít regulaãní fiády pro provoz stacionárních
zdrojÛ zneãi‰Èujících ovzdu‰í zpracované a schválené
nejpozdûji do 30. 9. 2004.

(5) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje.

Ing. Petr Bendl v. r.
hejtman

Ing. Franti‰ek Vácha v. r.
námûstek hejtmana
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Pfiíloha ã. 1 
k nafiízení ã. 4/2004 Stfiedoãeského kraje

SEZNAM SUBJEKTÒ A KONTAKTÒ PRO P¤EDÁVÁNÍ SIGNÁLÒ UPOZORNùNÍ
A SIGNÁLÒ REGULACE P¤I P¤EKROâENÍ ZVLÁ·TNÍCH IMISNÍCH LIMITÒ 
PRO OXID SI¤IâIT¯ A OXID DUSIâIT¯

Instituce Tel. ã. Fax ã. E-mail

Ministerstvo 267121111 267126835 ministr@env.cz

267126455 info@env.cz

âeská inspekce Ïivotního prostfiedí 266793331 266793319 berousek@ph.cizp.cz
266793333 martan@ph.cizp.cz

âEPS, a. s. 267104211 267104362 dispecer@ceps.cz

âHMÚ 244032236 244032230 meteoa.okpr@chmi.cz

Policie âR 974861100 srks@mail.ks.stc

KOIS HZS Kladno 312834401 312834150 opis@sck.izscr.cz

Krajsk˘ úfiad 
Stfiedoãeského kraje – hejtman 257280228 – hejtman@kr-stredocesky.cz

Krajsk˘ úfiad Stfiedoãeského kraje – 
vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí 
a zemûdûlství 257280396 257280170 obermajer@kr-s.cz

Krajsk˘ úfiad Stfiedoãeského kraje – 
vedoucí oddûlení krizového fiízení 257280156 257280313 navratil@kr-s.cz

Provozovatel – zdroj Tel. ã. Fax ã. E-mail

âEZ, a. s. 315611111, 315613035,
728362167 315613039 Stracf1.eme@email.cz

ECK Generating, s. r. o. 312644883, 602264619,
606601041, 602264619 312644853 karafiat@eckg.cz

Energotrans, a. s. 315614832 315613039 vkozlik@ptas.cz

SPOLANA a. s. 315662555,315662585 315666633 dispecer@spolana.cz

Pfiíbramská teplárenská a. s. 318493122,318493141 318627767 cizek@ptpb.cz

KAUâUK, a. s. 315712320 315723566 dispecink@kaucuk.cz

Elektrárna Kolín a. s. 321720091 321720942 fila@elkolin.cz

·KO – ENERGO, s. r. o. 326814823 326814775 dispeãer@sko-energo.cz

Sdûlovací prostfiedky Tel. ã. Fax ã. E-mail

âeská televize 261134005 261218599 martin.svehla@czech-tv.cz

âesk˘ rozhlas 221551111 244222223 online@rozhlas.cz

âeská tisková kanceláfi 222098451 224225376 ctk@mail.ctk.cz
obchodni@mail.ctk.cz
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Pfiíloha ã. 2 
k nafiízení ã. 4/2004 Stfiedoãeského kraje

ZÁVAZNÉ TEXTY VYHLA·OVANÉ VE SDùLOVACÍCH PROST¤EDCÍCH,
UVEDEN¯CH V P¤ÍLOZE ã. 1 TOHOTO NA¤ÍZENÍ, PRO VYHLÁ·ENÍ NEBO ODVOLÁNÍ
SIGNÁLÒ UPOZORNùNÍ A SIGNÁLÒ REGULACE

A. Závazné texty vyhlá‰ení a odvolání pro signál upozornûní 

(1) Závazn˘ text vyhla‰ovan˘ pro oxid sifiiãit˘:
„Dnes ……… byl vyhlá‰en na území Stfiedoãeského kraje signál upozornûní. V nejbliÏ‰ích hodinách je moÏnost
v˘skytu smogové situace na území Stfiedoãeského kraje. Nejvy‰‰í hodinová koncentrace oxidu sifiiãitého
……….. mg. m–3 je namûfiena v oblasti ………….. Tato situace mÛÏe negativnû pÛsobit na star‰í osoby a malé
dûti a dále na kardiaky a astmatiky. Tyto osoby by mûly omezit pohyb mimo budovy. ZároveÀ doporuãujeme
vûtrat krátce a intenzivnû.
Platnost signálu upozornûní je od ….. hodin dne‰ního dne do odvolání.“ 

(2) Závazn˘ text vyhla‰ovan˘ pro oxid dusiãit˘:
„Dnes ……… v …….. hodin byl vyhlá‰en na území Stfiedoãeského kraje signál upozornûní. V nejbliÏ‰ích hodi-
nách je moÏnost v˘skytu smogové situace na území Stfiedoãeského kraje. Nejvy‰‰í hodinová koncentrace oxidu
dusiãitého ……….. mg. m–3 je namûfiena v oblasti ………….. Tato situace mÛÏe negativnû pÛsobit na star‰í oso-
by a malé dûti a dále na kardiaky a astmatiky. Tyto osoby by mûly omezit pohyb mimo budovy. ZároveÀ do-
poruãujeme vûtrat krátce a intenzivnû.
Îádáme fiidiãe automobilÛ, aby omezili provoz sv˘ch vozidel jen na nezbytné minimum. Emise z automobilÛ
se v˘znamnû podílejí na zv˘‰ené koncentraci oxidu dusiãitého a zhor‰ení kvality ovzdu‰í.
Platnost signálu upozornûní je od ….. hodin dne‰ního dne do odvolání.“ 

(3) Závazn˘ text odvolání pro oxid sifiiãit˘ a oxid dusiãit˘:
„Dnes ……… ru‰íme signál upozornûní na moÏnost v˘skytu smogové situace na území Stfiedoãeského kraje.
Platnost signálu konãí v ….. hodin dne‰ního dne.“

B. Závazné texty vyhlá‰ení a odvolání pro signál regulace 

1) Závazn˘ text vyhla‰ovan˘ pro oxid sifiiãit˘:
„Dnes ……… byl vyhlá‰en na území Stfiedoãeského kraje signál regulace. Na území Stfiedoãeského kraje na-
stala smogová situace. Nejvy‰‰í hodinová koncentrace oxidu sifiiãitého ……….. mg. m–3 je namûfiena v oblasti
………….. Tato situace negativnû pÛsobí hlavnû na star‰í osoby a malé dûti a dále na kardiaky a astmatiky.
UpozorÀujeme obãany na území Stfiedoãeského kraje, aby omezili pohyb mimo budovy. ZároveÀ doporuãuje-
me omezit vûtrání bytÛ na minimální míru a vûtrat krátce a intenzivnû.
Platnost signálu regulace je od ….. hodin dne‰ního dne do odvolání.“ 

(2) Závazn˘ text vyhla‰ovan˘ pro oxid dusiãit˘:
„Dnes ……… byl vyhlá‰en na území Stfiedoãeského kraje signál regulace. Na území Stfiedoãeského kraje na-
stala smogová situace. Nejvy‰‰í hodinová koncentrace oxidu dusiãitého ……….. mg. m–3 je namûfiena v oblasti
………….. Tato situace negativnû pÛsobí hlavnû na star‰í osoby a malé dûti a dále na kardiaky a astmatiky.
UpozorÀujeme obãany na území Stfiedoãeského kraje, aby omezili pohyb mimo budovy. ZároveÀ doporuãuje-
me omezit vûtrání bytÛ na minimální míru a vûtrat krátce a intenzivnû.
Îádáme fiidiãe automobilÛ, aby pokud moÏno nevyjíÏdûli. Emise z automobilÛ se v˘znamnû podílejí na zv˘‰e-
né koncentraci oxidu dusiãitého a zhor‰ení kvality ovzdu‰í.
Platnost signálu regulace je od ….. hodin dne‰ního dne do odvolání.“ 

(3) Závazn˘ text odvolání pro oxid sifiiãit˘ a oxid dusiãit˘:
„Dnes ……… ru‰íme signál regulace. Smogová situace na území Stfiedoãeského kraje pominula. Platnost sig-
nálu regulace konãí v ….. hodin dne‰ního dne.“
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5
NA¤ÍZENÍ

Stfiedoãeského kraje ã. 5/2004
ze dne 23. ãervna 2004,

kter˘m se vydává Program sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje a Integrovan˘ krajsk˘ program 
ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje

Rada Stfiedoãeského kraje se usnesla podle ustano-
vení § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, dne 23. 6. 2004 vydat podle
ustanovení § 6 odst. 6 a § 7 odst. 7 zákona ã. 86/2002 Sb.,
o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, toto nafiízení:

âlánek 1
Program sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje

(1) Program sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje je
pfiílohou ã. 1 tohoto nafiízení.

(2) Podmínky dosahování cílÛ a priorit Programu
sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje budou specifiková-
ny v Programovém dodatku. Podmínky a zpÛsob zpraco-
vání Programového dodatku jsou uvedeny v pfiíloze ã. 3
tohoto nafiízení.

âlánek 2
Integrovan˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í 

Stfiedoãeského kraje

(1) Integrovan˘ krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality
ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje je pfiílohou ã. 2 tohoto nafií-
zení.

(2) Podmínky dosahování cílÛ a priorit Integrované-
ho krajského programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfie-

doãeského kraje budou specifikovány v Programovém
dodatku. Podmínky a zpÛsob zpracování Programového
dodatku jsou uvedeny v pfiíloze ã. 3 tohoto nafiízení.

âlánek 3
Dosahování cílÛ programÛ

(1) CílÛ stanoven˘ch programy dle ãlánkÛ 1 a 2 to-
hoto nafiízení se dosahuje zejména pfii územním plánová-
ní, územním rozhodování, povolování staveb nebo jejich
zmûn, povolování provozování zdrojÛ zneãi‰Èování
ovzdu‰í a pfii posuzování vlivÛ koncepcí a zámûrÛ na Ïi-
votní prostfiedí.

(2) K dosaÏení tûchto cílÛ se také vyuÏívá vefiejná
podpora projektÛ, které jsou s tûmito cíli v souladu.

âlánek 4
Závûreãné ustanovení

(1) ¤ádná aktualizace tohoto nafiízení bude prove-
dena nejpozdûji do konce roku 2008. V pfiípadû, Ïe do-
jde k v˘raznému zhor‰ení kvality ovzdu‰í na území
kraje, bude provedena mimofiádná aktualizace tohoto
nafiízení.

(2) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje.

Ing. Petr Bendl v. r.
hejtman

Ing. Franti‰ek Vácha v. r.
námûstek hejtmana
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Pfiíloha ã. 1 
k nafiízení ã. 5/2004 Stfiedoãeského kraje

Program sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje

Úvodní ustanovení

Cíl programu

Základním cílem Programu sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje je dosaÏení úrovnû doporuãen˘ch emisních
stropÛ pro oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku, tûkavé organické látky a amoniak stanovené nafiízením vlády ã. 417/2003 Sb.,
v platném znûní. Doporuãené emisní stropy pro Stfiedoãesk˘ kraj jsou stanoveny takto:

Vedlej‰ím cílem Programu sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje je omezování emisí látek nebo jejich prekursorÛ,
u kter˘ch bylo zji‰tûno pfiekraãování imisních limitÛ a udrÏení emisí tûch zneãi‰Èujících látek, u kter˘ch k pfiekraão-
vání imisních limitÛ nedochází.

Cílem programu dále je:

• pfiispût k omezování emisí „skleníkov˘ch plynÛ“, zejména oxidu uhliãitého a metanu,
• pfiispût k ‰etrnému nakládání s energiemi a pfiírodními zdroji,
• pfiispût k omezování vzniku odpadÛ.

Vymezení priorit ve vztahu k dosaÏení cíle programu

Priorita 1: oxidy dusíku z dÛvodu pfiekroãení úrovnû doporuãeného emisního stropu:

• podpora k zachování a udrÏení nepfiímé úmûry trendu v˘voje emisí NOx a rÛstu regionálního HDP, a to zejména
u náhrady provozovan˘ch stacionárních zdrojÛ,

• podpora sníÏení emisí NOx ze zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ alespoÀ o 11 % vÛãi stavu v roce 2002 do roku
2010 pfiedev‰ím podporou realizace energetick˘ch úspor, náhradou emisnû nevhodn˘ch paliv ãi rekonstrukãními
kroky na zdrojích,

• podpora realizace efektivnûj‰ího vyuÏití primárních energetick˘ch zdrojÛ zejména s cílem zajistit financování
projektÛ z prostfiedkÛ Fondu soudrÏnosti Evropské unie. Podpora musí b˘t podloÏena sníÏením emisí oxidÛ
dusíku ze stacionárních zdrojÛ na území Stfiedoãeského kraje,

• podpora náhrady tuh˘ch paliv v mal˘ch zdrojích zneãi‰Èování a omezování emisí ze zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zne-
ãi‰Èování pfiednostnû s vyuÏitím stávajících kapacit.

Priorita 1 je vymezena územím Stfiedoãeského kraje.

Priorita 2: oxid sifiiãit˘ z dÛvodu dosaÏení sníÏení emisí SO2 v roce 2010 oproti stavu roku 2002 alespoÀ o 1,5 kt 
(tj. cca o 5 % stavu roku 2002):

• vyjednání ekonomicky a technicky dostupného emisního limitu pro zdroj ECK Generating, s. r. o., Elektrárna
Kladno,

• stanovení podmínek pro aplikaci koncov˘ch technologií ke sníÏení emisí SO2 u zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ v rámci in-
tegrovaného povolování na investiãní nároãnost opatfiení nepfiesahující 1.250 EUR na tunu odsífieného SO2,

• podpora náhrady tuh˘ch fosilních paliv v mal˘ch zdrojích zneãi‰Èování pfiednostnû plo‰nou plynofikací a centrál-
ním zásobováním teplem,

SO2 NOx VOC NH3

Stropy 29,0 kt◊rok–1 38,7 kt◊rok–1 29,6 kt◊rok–1 11,5 kt◊rok–1
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• omezování emisí oxidu sifiiãitého ze zvlá‰tû velk˘ch energetick˘ch zdrojÛ formou podpory energetick˘ch úspor
na v˘robních, distribuãních a odbûratelsk˘ch systémech a sniÏováním energetické nároãnosti.

Priorita 2 je vymezena územím Stfiedoãeského kraje s pfiednostním vyuÏitím stávající energetické infrastruktury.

Priorita 3: tûkavé organické látky (dále VOC) z dÛvodu sníÏení celkov˘ch emisí VOC k roku 2010 na 25 kt s cílem za-
jistit podkroãení doporuãeného emisního stropu o 15,5 %, a to zejména z dÛvodu sníÏení emisí prekursoru tvorby pfií-
zemního ozónu:

• podpora vyhledání stfiedních a velk˘ch nebo zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ aplikace syntetick˘ch nátûrov˘ch rozpou-
‰tûdlov˘ch hmot s provozem bez koncov˘ch odluãovaãÛ nebo s diskontinuálními provozy záchytu VOC a pod-
pora dosaÏení potenciálu tûchto zdrojÛ ke sníÏení emisí,

• podpora informaãní kampanû k vyuÏívání Ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ – vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot
a náhrada syntetick˘ch rozpou‰tûdlov˘ch barviv v prÛmyslu a v domácím pouÏití,

• podpora omezování emisí tûkav˘ch organick˘ch látek ze zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních technologick˘ch
zdrojÛ zneãi‰Èování zejména v sektoru pouÏití rozpou‰tûdel a aplikace nátûrov˘ch hmot.

Priorita 3 je vymezena územím Stfiedoãeského kraje.

Finanãní zaji‰tûní programu

Program sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje pfiedpokládá vícezdrojové financování ochrany ovzdu‰í. Za nej-
v˘znamnûj‰í zdroje finanãních prostfiedkÛ lze povaÏovat:

• vlastní zdroje provozovatelÛ zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
• rozpoãet kraje,
• obecní rozpoãty,
• podpora ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR,
• podpora ze strukturálních fondÛ a Fondu soudrÏnosti.

Implementace nástrojÛ a opatfiení k dosahování v˘‰e uveden˘ch cílÛ

Obecná ustanovení

Tato ãást stanoví implementaãní opatfiení pro Krajsk˘ program sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje.
Implementaãní opatfiení se budou fiídit zejména poÏadavky ãlánku 18(2)(d) Nafiízení Rady (ES) ã. 1260/1999

z 21. 6. 1999 a pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy pfiijat˘mi Radou kraje v návaznosti na rozvojové programy kraje.

Implementace programu

Implementace programu bude realizována prostfiednictvím organizaãního schématu schváleného radou kraje.
Organizaãní schéma bude vytvofieno nejpozdûji do 1. ledna 2005 a bude zahrnovat definici zodpovûdnosti a kompe-
tencí, které budou vycházet z implementaãního rámce pfiíslu‰n˘ch operaãních programÛ Strukturálních fondÛ EU,
Fondu soudrÏnosti a navazujících regionálních rozvojov˘ch programÛ.

Implementaãní schéma bude zahrnovat Regionální pracovní skupinu ustavenou na bázi principu partnerství
v rámci OP Infrastruktura a Fondu soudrÏnosti.
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Pfiedkládání projektÛ a v‰eobecná kritéria v˘bûru

Programov˘ dodatek

Pfiedkládání projektÛ se bude fiídit podmínkami stanoven˘mi Programov˘m dodatkem Programu sniÏování emi-
sí Stfiedoãeského kraje a Integrovaného programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje. Programov˘ do-
datek bude zpracován v souladu s ãlánkem 18 Nafiízení Rady (ES) ã. 1260/1999 a bude schválen Radou kraje.
Rozsah a náplÀ Programového dodatku je uveden v pfiíloze ã. 3 tohoto nafiízení.

Rada kraje mÛÏe vlastním rozhodnutím rozhodnout o podpofie projektÛ, které nejsou uvedeny v Programovém
dodatku. Projekty schvalované radou kraje musí vyhovût cílÛm uveden˘m v tomto nafiízení.

Koneãní pfiíjemci

Pfiedkladatel projektu (budoucí koneãn˘ pfiíjemce) pfiedloÏí návrh projektu subjektu (organizaãní jednotce) pro
implementaci stanoveného Radou kraje.

Koneãn˘m pfiíjemcem pomoci mohou b˘t obce, sdruÏení obcí, kraje, spoleãnosti vlastnûné obcemi, státní a pfiís-
pûvkové organizace, nevládní neziskové organizace a soukromé subjekty.

Odpovûdnosti a povinnosti koneãn˘ch pfiíjemcÛ podpory budou specifikovány Programov˘m dodatkem.
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Program sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje

A Základní cíle a souvislosti Programu

Primárním cílem Programu je dosáhnout k roku 2010 doporuãen˘ch hodnot emisních stropÛ pro oxid sifiiãit˘
(SO2), oxidy dusíku (NOx), tûkavé organické látky (VOC) a amoniak (NH3) stanoven˘ch pro Stfiedoãesk˘ kraj.

Doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních stropÛ, které byly pro Stfiedoãesk˘ kraj stanoveny nafiízením vlády
ã. 417/2003 Sb., kter˘m se mûní nafiízení vlády ã. 351/2002 Sb., kter˘m se stanoví závazné emisní stropy pro nûkteré
látky zneãi‰Èující ovzdu‰í a zpÛsob pfiípravy a provádûní emisních inventur a emisních projekcí, jsou uvedeny v násle-
dující tabulce:

Základním cílem Programu je dále omezování emisí tûch zneãi‰Èujících látek (ãi jejich prekurzorÛ), u kter˘ch
bylo zji‰tûno pfiekraãování imisních limitÛ a stabilizace emisí tûch zneãi‰Èujících látek, u kter˘ch k pfiekraãování
imisních limitÛ nedochází.

V období 2000 aÏ 2002 bylo na území Stfiedoãeského kraje zji‰tûno pfiekraãování imisních limitÛ, stanoven˘ch
nafiízením vlády ã. 350/2002 Sb., pro suspendované ãástice velikostní frakce PM10, polycyklické aromatické uhlovodí-
ky (PAH) vyjádfiené jako benzo(a)pyren, nikl, arsen, oxid dusiãit ,̆ ozón a oxidy dusíku.

Pro oxid sifiiãit ,̆ oxid uhelnat ,̆ olovo, rtuÈ, kadmium a amoniak nebylo v období 2000 aÏ 2002 na území Stfiedo-
ãeského kraje pfiekraãování imisních limitÛ zji‰tûno.

Vedlej‰í cíle Programu jsou:

• pfiispût k omezování emisí „skleníkov˘ch plynÛ“, zejména oxidu uhliãitého a metanu,
• pfiispût k ‰etrnému nakládání s energiemi a pfiírodními zdroji,
• pfiispût k omezování vzniku odpadÛ.

Základní vertikální souvislostí Programu je vazba na (Integrovan˘) Národní program sniÏování emisí âeské re-
publiky a na Národní program sníÏení emisí tuh˘ch látek, oxidu sifiiãtého a oxidÛ dusíku ze stávajících zvlá‰tû velk˘ch
spalovacích zdrojÛ. Kromû toho jsou v˘znamné vazby zejména na následující koncepãní materiály, pfiipravené na ná-
rodní úrovni:

• Státní politika Ïivotního prostfiedí âR,
• Státní energetická koncepce,
• Národní program hospodárného nakládání s energií a vyuÏívání jejích obnoviteln˘ch zdrojÛ,
• Národní program ke zmírnûní dopadÛ zmûny klimatu,
• Státní dopravní politika a materiály navazující,
• Spoleãn˘ regionální operaãní program,
• Operaãní program Infrastruktura,
• Celková strategie Fondu soudrÏnosti.

Na horizontální úrovni je v˘znamná vazba na Územní energetickou koncepci Stfiedoãeského kraje, Dopravní
koncepci Stfiedoãeského kraje, Krajskou koncepci nakládání s odpady Stfiedoãeského kraje a v ‰ir‰ích souvislostech
na Strategii rozvoje Stfiedoãeského kraje.

SO2 NOx VOC NH3

Stropy 29,0 kt◊rok–1 38,7 kt◊rok–1 29,6 kt◊rok–1 11,5 kt◊rok–1
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B V˘chozí situace – obraz emisní situace

SWOT anal˘za

Polutant 2000 2001 2002

Tuhé látky 8,19 8,05 8,74

Oxid sifiiãit˘ 29,15 30,26 28,15

Oxidy dusíku 54,19 43,77 39,42

Oxid uhelnat˘ 80,03 82,10 62,46

Amoniak (9,10) 10,4 6,95 (9,70)

VOC (32,70) 29,60 30,0

Silné stránky Slabé stránky Rizika PfiíleÏitosti

Emisní problematika

Emise amoniaku jsou Emise oxidÛ dusíku Krajské emisní stropy Aktivní opatfiení 
bezpeãnû pod hodnotou pfiekraãují hodnotu pro oxid sifiiãit ,̆ povedou k v˘raznému 
krajského emisního stropu. krajského emisního stropu, tûkavé organické látky omezení emisí tûkav˘ch 

emise oxidu sifiiãitého a zejména pro oxidy dusíku organick˘ch látek 
a tûkav˘ch organick˘ch látek nebudou k roku 2010 a k mírnému omezení 
kolísají okolo pfiíslu‰n˘ch dodrÏeny. emisí oxidu sifiiãitého 
hodnot stropÛ. a oxidÛ dusíku.

Imisní problematika

Stfiedoãesk˘ kraj patfií Dochází k lokálnímu V roce 2010 nebude Lokální pfiekraãování 
z hlediska primárních pfiekraãování imisních limitÛ témûfi jistû plo‰nû dodrÏen imisních limitÛ pro 
zneãi‰Èujících látek mezi pro suspendované ãástice, cílov˘ imisní limit primární zneãi‰Èující 
ménû imisnû zatíÏené kraje benzo(a)pyren, oxidy dusíku, pro ozón. Pfietrvá lokální látky bude k roku 2010 
– pfiekraãování limitÛ oxid dusiãit ,̆ nikl pfiekraãování imisních eliminováno. V˘mûra 
má bodov˘ charakter. a arsen a k plo‰nému limitÛ pro suspendované území s pfiekroãen˘m 
Z hlediska ozónu patfií pfiekraãování cílov˘ch ãástice a benzo(a)pyren. cílov˘m imisním limitem
kraj mezi prÛmûrnû imisních limitÛ pro ozón. pro ozón se v˘raznûji 
imisnû zatíÏené kraje. sníÏí.

„Makroemisní“ anal˘za

Hlavní zneãi‰Èující látky

Emise hlavních zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í se na území Stfiedoãeského kraje v období 2000 aÏ 2002 vyvíjely
takto (v kt ◊ rok–1):

Zdrojem dat je âHMÚ, údaje v závorkách zji‰tûny nezávisl˘mi ‰etfieními (VÚZT, EKOTOXA Opava, SVÚOM).
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Podíl jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na celkov˘ch emisích hlavních zneãi‰Èujících látek
na území Stfiedoãeského kraje je v období 2000 aÏ 2002 následující:

Látka Rok REZZO1 REZZO2 REZZO3 REZZO4

2000 17 % 13 % 53 % 17 %

Tuhé látky 2001 19 % 11 % 51 % 19 %

2002 19 % 9 % 56 % 16 %

2000 64 % 6 % 26 % 4 %

Oxid sifiiãit˘ 2001 69 % 5 % 22 % 4 %

2002 69 % 4 % 24 % 3 %

2000 31 % 1 % 3 % 65 %

Oxidy dusíku 2001 37 % 2 % 4 % 57 %

2002 41 % 2 % 5 % 52 %

2000 6 % 3 % 30 % 61 %

Oxid uhelnat˘ 2001 6 % 2 % 30 % 62 %

2002 6 % 3 % 35 % 56 %

2000

Amoniak 2001

2002 19 % 24 % 57 % –

Porovnáním podílÛ jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na celkov˘ch emisích Stfiedoãeského kraje
lze dojít k následujícím závûrÛm:

• podíl velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 1) na celkov˘ch emisích kraje je rozhodující v pfiípadû oxi-
du sifiiãitého, v˘znamn˘ v pfiípadû tuh˘ch látek, oxidÛ dusíku a amoniaku, marginální v pfiípadû oxidu uhelnaté-
ho,

• podíl stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 2) na celkov˘ch emisích kraje je v˘znamn˘ v pfiípadû amo-
niaku a ãásteãnû tuh˘ch ãástic a marginální v pfiípadû oxidu sifiiãitého, oxidÛ dusíku a oxidu uhelnatého,

• podíl mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 3) na celkov˘ch emisích kraje je rozhodující v pfiípadû amo-
niaku a tuh˘ch látek, v˘znamn˘ v pfiípadû oxidu sifiiãitého a oxidu uhelnatého a marginální v pfiípadû oxidÛ dusí-
ku,

• podíl mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 4) na celkov˘ch emisích kraje je rozhodující v pfiípadû oxi-
dÛ dusíku a oxidu uhelnatého, v˘znamn˘ v pfiípadû tuh˘ch látek a marginální v pfiípadû oxidu sifiiãitého.

Pro srovnání je v následující tabulce uvedena zdrojová struktura emisí âeské republiky v letech 2001 a 2002 pro
tuhé látky, oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku, oxid uhelnat˘ a amoniak (v % podílu):

Kategorie Tuhé látky SO2 NOx CO NH3

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002

Velké zdroje 27 % 25 % 77 % 82 % 44 % 46 % 23 % 28 % 19 %

Stfiední zdroje 11 % 10 % 3 % 3 % 1 % 2 % 2 % 2 % 24 %

Malé zdroje 44 % 48 % 17 % 12 % 4 % 4 % 23 % 17 % 57 %

Stacionární zdroje 82 % 83 % 97 % 97 % 49 % 52 % 48 % 47 % 100%

Mobilní zdroje 18 % 17 % 3 % 3 % 51 % 48 % 52 % 52 % –

Zdroj: âHMÚ, âIÎP, CDV, VÚZT, âSÚ
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Z porovnání údajÛ pro Stfiedoãesk˘ kraj s republikovou úrovní vypl˘vá, Ïe situace kraje se od republikového prÛ-
mûru v˘raznûji neodli‰uje.

Porovnání emisí hlavních zneãi‰Èujících látek mezi jednotliv˘mi kraji na základû emisní inventury zpracované
âHMÚ je uvedeno v následující tabulce (emise 2002 v kt ◊ rok–1):

Kraj Tuhé látky SO2 NOx CO VOC NH3

Praha 1,23 2,55 18,66 32,94 12,0 0,12

Stfiedoãesk˘ 8,74 28,15 39,42 62,46 30,00 6,95

Libereck˘ 2,32 4,95 8,50 18,62 8,30 0,88

Ústeck˘ 5,83 81,08 74,32 37,09 24,30 11,30

Karlovarsk˘ 1,99 17,45 12,32 12,50 6,0 1,49

PlzeÀsk˘ 4,35 12,29 16,06 29,26 14,80 7,08

Jihoãesk˘ 5,73 12,02 18,55 34,76 13,80 9,37

Pardubick˘ 3,77 18,72 22,39 24,60 11,40 4,30

Královéhradeck˘ 3,59 7,81 12,15 27,22 10,50 4,83

Olomouck˘ 3,26 6,57 15,74 27,05 11,00 3,53

Moravskoslezsk˘ 8,29 29,52 36,54 157,82 18,20 3,80

Jihomoravsk˘ 3,24 4,27 21,68 37,44 17,90 8,98

Vysoãina 4,05 4,69 12,71 25,25 12,40 6,37

Zlínsk˘ 2,37 7,35 11,22 19,05 9,40 3,20

Zdroj: âHMÚ
Poznámka: Tuãn˘m písmem jsou vyznaãeny vÏdy tfii kraje s nejvy‰‰ími emisemi pfiíslu‰né zneãi‰Èující látky.

Z uveden˘ch údajÛ vypl˘vá, Ïe zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í na území Stfiedoãeského kraje emitují v porovnání
s ostatními kraji:

• druhé nejvût‰í mnoÏství oxidu uhelnatého a oxidÛ dusíku,
• tfietí nejvût‰í mnoÏství oxidu sifiiãitého,
• nejvût‰í mnoÏství tuh˘ch zneãi‰Èujících látek a tûkav˘ch organick˘ch látek.

Z posouzení emisní situace na úrovni jednotliv˘ch okresÛ Stfiedoãeského kraje vypl˘vá, Ïe:

• nejvíce tuh˘ch látek je emitováno v okresech Pfiíbram, Bene‰ov a Mûlník,
• nejvíce oxidu sifiiãitého je emitováno v okresech Mûlník, Kladno a Pfiíbram,
• nejvíce oxidÛ dusíku je emitováno v okresech Mûlník, Kladno a Bene‰ov,
• nejvíce oxidu uhelnatého je emitováno v okresech Bene‰ov, Pfiíbram a Kladno.
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„Mikroemisní“ anal˘za (údaje za rok 2000) 

Tuhé zneãi‰Èující látky

Témûfi 50 % emisí tuh˘ch látek z celkov˘ch emisích kraje v kategorii REZZO 1 emituje 5 zdrojÛ zneãi‰Èování
ovzdu‰í:

• âEZ a. s., Elektrárna Mûlník
• ECK Generating s. r. o.: Elektrárna Kladno
• Merkuris s. r. o., âáslav
• Energotrans a. s., Horní Poãáply
• Papírny Bûlá a. s.

Více neÏ 80 % emisí tuh˘ch látek z celkov˘ch emisích kraje v kategorii REZZO 1 emituje celkem 18 zdrojÛ a ví-
ce neÏ 90 % celkem 29 zdrojÛ.

Oxid sifiiãit˘

Více neÏ 50 % emisí oxidu sifiiãitého z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO 1 emitují 3 zdroje zneãi‰Èování
ovzdu‰í:

• ECK Generating s. r. o.: Elektrárna Kladno
• âEZ a. s., Elektrárna Mûlník
• Energotrans a. s., Horní Poãáply

Více neÏ 80 % emisí oxidu sifiiãitého z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO1 emituje celkem 6 zdrojÛ a ví-
ce neÏ 90 % celkem 9 zdrojÛ.

Oxidy dusíku

Více neÏ 50 % emisí oxidÛ dusíku z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO 1 emitují 2 zdroje zneãi‰Èování
ovzdu‰í:

• âEZ a. s., Elektrárna Mûlník
• ECK Generating s. r. o.: Elektrárna Kladno

Více neÏ 80 % emisí oxidÛ dusíku z celkov˘ch emisích kraje v kategorii REZZO 1 emituje celkem 6 zdrojÛ a ví-
ce neÏ 90 % celkem 10 zdrojÛ.

Oxid uhelnat˘

Témûfi 50 % emisí oxidu uhelnatého z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO 1 emitují 3 zdroje zneãi‰Èování
ovzdu‰í:

• Vápenka âertovy schody a. s.
• ECK Generating s. r. o.: Elektrárna Kladno
• Pfiíbramská teplárenská a. s. – CZT

Více neÏ 80 % emisí oxidu uhelnatého z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO 1 emituje celkem 9 zdrojÛ a ví-
ce neÏ 90 % celkem 15 zdrojÛ.
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Amoniak

Více neÏ 50 % emisí amoniaku z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO 1 emituje 7 zdrojÛ zneãi‰Èování
ovzdu‰í:

• UNIKOM a. s. – drÛbeÏárna Markovice,
• UNIKOM a. s. – v˘krmna prasat Svat˘ Mikulá‰,
• Proma druÏstvo Mladá Boleslav – farma II,
• Proma druÏstvo Mladá Boleslav – farma I,
• ZZN v Mûlníku a. s. – v˘krmna kufiat,
• AGP Beroun Agropodnik a. s. – ÎV VKT,
• ZEAS Oskofiínek a. s. – kravín Chleby.

Více neÏ 80 % emisí amoniaku z celkov˘ch emisích kraje v kategorii REZZO 1 emituje celkem 17 zdrojÛ a více
neÏ 90 % celkem 22 zdrojÛ.

Zvlá‰tû velké zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í (IPPC)

Ve Stfiedoãeském kraji bylo ke dni 30. 9. 2003 evidováno 204 zafiízení, podléhajících regulaãnímu reÏimu podle zá-
kona ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Nejménû 113 tûchto zafiízení spadá zároveÀ do kategorie zvlá‰tû velk˘ch
zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í podle zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í.

Podíl zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (IPPC) na celkov˘ch emisích hlavních zneãi‰Èujících látek na
území Stfiedoãeského kraje je uveden v následující tabulce (data za rok 2000 v t ◊ rok–1):

TZL SO2 NOx CO CxHy NH3

Celkem stacionární zdroje (t ◊rok–1) 7 403,3 25 971,8 18 660,8 30 011,7 10 193,7 9 164,4

Zdroje IPPC (t ◊rok–1) 897,6 16 119,5 13 684,6 3 596,2 2 996,3 589,0

Podíl zdrojÛ IPPC [%] na stac. Zdrojích 12,1 62,1 73,3 12,0 29,4 6,4

Zdroj: DHV CR / KONEKO /ATEM

Z tabulky vypl˘vá, Ïe pro emise oxidu sifiiãitého a oxidÛ dusíku ze stacionárních zdrojÛ jsou zvlá‰tû velké zdroje
zneãi‰Èování ovzdu‰í rozhodující a poskytují proto redukãní potenciál, vyuÏiteln˘ v rámci integrovaného povolování
podle zákona o integrované prevenci.

Stávající zvlá‰tû velké spalovací zdroje (ELCP)

Na území Stfiedoãeského kraje bylo k 31. 12. 2002 provozováno 13 stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ
(velk˘ch spalovacích zdrojÛ, jejichÏ tepeln˘ pfiíkon je alespoÀ 50 MWt). Podíl tûchto zdrojÛ na celkov˘ch emisích
tuh˘ch látek, oxidu sifiiãitého a oxidÛ dusíku na celkov˘ch emisích na území Stfiedoãeského kraje je uveden v násle-
dující tabulce (údaje z roku 2000 v kt ◊rok–1):

Látka ELCP1) REZZO 1–4 Podíl ELCP REZZO 1 Podíl ELCP1)

Tuhé látky 0,82 7,95 10,3 % 1,49 55,0 %

SO2 16,01 30,18 53,0 % 20,97 76,3 %

NOx 9,46 43,73 21,6 % 16,37 57,8 %

1) ELCP – Existing large combustion plants, stávající zvlá‰tû velké zdroje zneãi‰Èování
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Stávající zvlá‰tû velké spalovací zdroje (ELCP) jsou zafiazeny do Národního programu sníÏení emisí tuh˘ch lá-
tek, oxidu sifiiãitého a oxidÛ dusíku ze stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ. Základním poÏadavkem pro-
gramu je dodrÏování v souãasné dobû platn˘ch emisních limitÛ za podmínky zachování prÛmûrné sirnatosti paliva
a prÛmûrného mnoÏství emisí na úrovni prÛmûru let 2000 aÏ 2002. Jedinou v˘jimkou ve Stfiedoãeském kraji je âEZ
a. s., Elektrárna Mûlník, které byl navíc stanoven individuální emisní strop pro oxid sifiiãit˘ ve v˘‰i 3 400 tun roãnû
(1 400 + 2 000) s úãinností od 1. 1. 2008.

Emise z dopravy

V˘sledky nezávislého v˘poãtu emisí z dopravy jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Zneãi‰Èující látka Emise z dopravy celkem (t ◊rok–1) Emise ze silniãní dopravy (%)

Tuhé látky 2 506,6 84,8

Oxid sifiiãit˘ 387,8 43,1

Oxidy dusíku 41 898,7 89,6

Uhlovodíky 14 582,8 92,7

Zneãi‰Èující látka Osobní automobily Lehké nákladní automobily TûÏké nákladní automobily Autobusy

Tuhé látky 11 % 18 % 57 % 14 %

PM10 11 % 18 % 57 % 14 %

SO2 45 % 17 % 30 % 8 %

NOx 38 % 8 % 48 % 6 %

CxHy 72 % 4 % 17 % 7 %

Benzen 89 % 1 % 7 % 3 %

Rozdûlení emisí ze silniãní dopravy mezi druhy vozidel

Tuhé látky SO2 NOx CxHy Benzen

Dálnice a silnice I. tfiídy 67 % 65 % 68 % 59 % 58 %

Silnice II. tfiídy 28 % 30 % 27 % 35 % 36 %

Ostatní komunikace 5 % 5 % 5 % 6 % 6 %

Rozdûlení emisí ze silniãní dopravy podle komunikací (%)

Celkov˘ pfiehled

Z v˘sledkÛ v˘poãtÛ vypl˘vá, Ïe:

• podíl silniãní dopravy na emisích hlavních zneãi‰Èujících látek z dopravy je dominantní ve v‰ech pfiípadech s v˘-
jimkou oxidu sifiiãitého,

• emise z osobních vozidel mají dominantní podíl na celkov˘ch emisích ze silniãní dopravy v pfiípadû uhlovodíkÛ
a benzenu, mírnû podpoloviãní podíl v pfiípadû oxidu sifiiãitého a témûfi 40 % podíl v pfiípadû oxidÛ dusíku,

• emise z tûÏk˘ch nákladních vozidel mají nadpoloviãní podíl v pfiípadû emisí tuh˘ch látek a témûfi poloviãní podíl
v pfiípadû oxidÛ dusíku,

• dálnice a silnice I. tfiídy mají zhruba dvoutfietinov˘ podíl na celkov˘ch emisích ze silniãní dopravy u v‰ech sledo-
van˘ch zneãi‰Èujících látek.
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C Vztah k Národnímu programu sniÏování emisí âeské republiky

Program se zcela shoduje s (Integrovan˘m) Národním programem sniÏování emisí v oblasti cílÛ, které jsou buì
identické (dodrÏování imisních limitÛ, podpora úspor energie, omezování emisí skleníkov˘ch plynÛ), nebo z Národ-
ního programu odvozené (doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních stropÛ).

Program je z hlediska nástrojÛ a opatfiení vÛãi Národnímu programu sniÏování emisí komplementární. Zatímco
Národní program zakládá a nebo modifikuje nástroje a opatfiení, které jsou v kompetenci ústfiedních orgánÛ státní
správy (zejména legislativní kroky), krajsk˘ Program je zamûfien na nástroje a opatfiení, které jsou v kompetenci kra-
je, krajského úfiadu nebo v kompetenci obcí.

D Vztah k Územní energetické koncepci

Program se ãásteãnû pfiekr˘vá s Územní energetickou koncepcí jak v oblasti cílÛ (podpora úspor energií, podpo-
ra náhrady energeticky neefektivních technologií a omezování spalování tuh˘ch fosilních paliv), tak v oblasti nástro-
jÛ (energetické audity, podpora zmûny vytápûní atp.).

E Vztah k dal‰ím koncepãním dokumentÛm

Program je v souladu s následujícími dokumenty:

• Státní politika Ïivotního prostfiedí âR (ochrana ovzdu‰í je jednou z hlavních priorit),
• Státní energetická koncepce (spoleãn˘ cíl podpory úspor energií),
• Národní program hospodárného nakládání s energií a vyuÏívání jejích obnoviteln˘ch zdrojÛ (spoleãn˘ cíl

podpory úspor energií),
• Národní program ke zmírnûní dopadÛ zmûny klimatu (spoleãn˘ cíl omezování emisí „skleníkov˘ch plynÛ“),
• Státní dopravní politika a materiály navazující (spoleãn˘ cíl omezování emisí zneãi‰Èujících látek z dopravy do

ovzdu‰í),
• Spoleãn˘ regionální operaãní program (ochrana ovzdu‰í je jednou z priorit),
• Operaãní program Infrastruktura (ochrana ovzdu‰í je jednou z priorit),
• Celková strategie Fondu soudrÏnosti (ochrana ovzdu‰í je jednou z priorit),
• Strategie rozvoje Stfiedoãeského kraje (spoleãn˘ cíl v oblasti sniÏování produkce emisí).

F Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnoviteln˘ch zdrojÛ

Program se ãásteãnû pfiekr˘vá se Státním programem podpory úspor energie a obnoviteln˘ch zdrojÛ jak v oblas-
ti cílÛ (podpora úspor energií, podpora uÏívání obnoviteln˘ch a druhotn˘ch zdrojÛ energie), tak v oblasti nástrojÛ
(energetické audity, podpora zmûny vytápûní atp.).

G Vztah ke Krajskému programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í

Krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje je formulován jako „nadstavba“ Krajského
programu sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje. Zatímco Krajsk˘ program sniÏování emisí pokr˘vá v‰echny zneãi‰Èu-
jící látky, pro které byly vyhlá‰eny krajské emisní stropy a nebo imisní limity, a t˘ká se celého území kraje, Krajsk˘
program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í je zamûfien pouze na ty zneãi‰Èující látky, u kter˘ch bylo zji‰tûno pfiekraãování
imisních limitÛ a t˘ká se pfiednostnû tûch ãástí území kraje, na kter˘ch k pfiekroãení do‰lo a kde byly vymezeny ob-
lasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í. V podmínkách Stfiedoãeského kraje je tedy Krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality
ovzdu‰í zamûfien na následující zneãi‰Èující látky:

• suspendované ãástice velikostní frakce PM10,
• arsen,
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• oxid dusiãit˘ a oxidy dusíku,
• polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) vyjádfiené jako benzo(a) pyren,
• ozón.

Krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje pracuje se souborem nástrojÛ a opatfiení, defi-
novan˘m v rámci Krajského programu sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje s tím, Ïe z nich vybírá prioritní nástroje
a opatfiení, vhodné pro aplikaci u zájmov˘ch zneãi‰Èujících látek v zájmov˘ch územích (oblastech se zhor‰enou kva-
litou ovzdu‰í).

H Obecné zásady strategie Programu

Krajsk˘ program sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje je formulován tak, aby znamenal pfii splnûní stanoven˘ch cílÛ
co nejmen‰í ekonomick˘ i administrativní dopad na v‰echny dotãené subjekty (vefiejná správa, obyvatelstvo, soukro-
m˘ sektor). Velk˘ dÛraz je proto kladen na:

• normativní a organizaãní opatfiení,
• nepfiímou podporu aktivit k omezování emisí (moÏnost zahrnout pfiíslu‰ná kriteria jednak do nenárokov˘ch roz-

hodovacích procesÛ vefiejné správy, jednak do podmínek obchodních soutûÏí, vyhla‰ovan˘ch správními úfiady ãi
jimi pfiímo ovlivÀovan˘mi organizacemi),

• ekonomické nástroje pfiímé finanãní podpory, které jsou navrhovány dynamicky (tj. kaÏdá disponibilní ãástka
mÛÏe pomoci ke sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í),

• normativní nástroje s vysok˘m stupnûm flexibility (integrovaná povolení u zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ, plány sníÏení
emisí u zdroje, plány zavedení zásad správné zemûdûlské praxe u zdroje),

• dobrovolné aktivity v‰eho druhu (zejména dobrovolné dohody),
• vyjednávání mezi správními orgány a provozovateli zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í ãi jejich organizacemi s cílem na-

lézt ekonomicky schÛdné postupy omezování emisí,
• v˘chovu a osvûtu s cílem pfiesvûdãit co nejvût‰í ãást vefiejnosti o nutnosti realizace opatfiení k omezení emisí a pfii-

vést ji k vzorcÛm chování pfiízniv˘m z hlediska omezování emisí,
• v pfiípadû nápravn˘ch opatfiení u stávajících zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na pfiednostní vyuÏívání stávajících od-

luãovacích zafiízení.

Prioritou Stfiedoãeského kraje z hlediska emisí jsou:

• oxidy dusíku (témûfi jist˘ problém s krajsk˘m emisním stropem, prekurzory ozónu, prekurzory sekundárních
ãástic),

• oxid sifiiãit˘ (urãité nezanedbatelné riziko nedodrÏení emisního stropu, prekurzory sekundárních ãástic),
• tûkavé organické látky – VOC (urãité nezanedbatelné riziko nedodrÏení emisního stropu, prekurzory ozónu, pre-

kurzory sekundárních ãástic).

Prioritou Stfiedoãeského kraje z hlediska imisí jsou:

• suspendované ãástice velikostní frakce PM10 (pfiekraãování imisního limitu na vymezeném území, zv˘‰ené riziko
pfiekraãování imisního limitu v dÛsledku provozování v˘znamn˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování, udrÏení plnûní imisního
limitu v oblastech, kde není indikováno jeho pfiekroãení soubûÏnû jsou navrhována opatfiení ke zmírnûní imisní
zátûÏe benzo (a)pyrenem),

• arsen (v˘znamné pfiekraãování imisního limitu v lokalitû Mûlník).
• oxidy dusíku (indikováno lokální pfiekraãování imisního limitu pro ochranu ekosystémÛ v chránûn˘ch oblastech

a pfiekroãení prÛmûrného roãního imisního limitu pro lidské zdraví),
• ozón (pro nûjÏ jsou opatfiení ke sníÏení imisní zátûÏe navrhována v rámci Krajského programu sniÏování emisí

Stfiedoãeského kraje).
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Prioritou Stfiedoãeského kraje z hlediska regionálního jsou mûsta s vût‰ím poãtem obyvatel, na jejichÏ území jsou ve
vût‰ím rozsahu pfiekraãovány imisní limity pro ochranu zdraví, zejména:

• Mûlník (19,6 tisíc obyvatel, v roce 2000 na 16,7 % území pfiekroãen roãní imisní limit pro suspendované ãástice,
v roce 2001 na 16,7 % území pfiekroãen roãní imisní limit pro suspendované ãástice, na 100 % území denní imis-
ní limit pro suspendované ãástice, na 33,3 % území imisní limit pro arsen, v roce 2002 na 33,3 % území pfiekroãen
prÛmûrn˘ roãní imisní limit pro suspendované ãástice PM10 a na 83,3 % území prÛmûrn˘ denní limit pro PM10,
oba limity zv˘‰ené o mez tolerance pro suspendované ãástice PM10 byly pfiekroãeny na 16,7 % a imisní limit pro
arsen na 33,3 % území),

• Kladno (71,7 tisíc obyvatel, v roce 2000 na 22,2 % území pfiekroãen denní imisní limit pro suspendované ãástice,
v roce 2001 na 33,3 % území pfiekroãen denní imisní limit pro suspendované ãástice, v roce 2002 na 88,9 % úze-
mí pfiekroãen prÛmûrn˘ roãní imisní limit a na 100 % území prÛmûrn˘ denní limit a na 44,4 % území byly pfie-
kroãeny obal limity zv˘‰ené o mez tolerance),

• Beroun (18 tisíc obyvatel, v roce 2000 i 2001 pfiekroãen denní imisní limit pro suspendované ãástice na 11,1 %
území, v roce 2002 na 11,1 % území pfiekroãen prÛmûrn˘ roãní imisní limit a prÛmûrn˘ denní limit pro suspen-
dované ãástice PM10 a na 11,1 % území byl pfiekroãen prÛmûrn˘ roãní imisní limit pro oxid dusiãit˘).

Prioritou Stfiedoãeského kraje z hlediska kategorií zdrojÛ jsou:

• mobilní zdroje (zásadní podíl na celkov˘ch emisích hlavních zneãi‰Èujících látek),
• zvlá‰tû velké zdroje (v˘znamn˘ redukãní potenciál vyuÏiteln˘ v rámci procesu integrovaného povolování),
• malé zdroje (v˘znamn˘ redukãní potenciál v oblasti emisí tuh˘ch látek, vyuÏiteln˘ formou podpory dal‰í plyno-

fikace, zavádûní CZT ãi vyuÏívání obnoviteln˘ch / druhotn˘ch zdrojÛ energie).

Prioritou Stfiedoãeského kraje z hlediska jednotliv˘ch zdrojÛ jsou:

• âEZ a. s.: Elektrárna Mûlník,
• Energotrans a. s., Horní Poãáply,
• ECK Generating s. r. o.: Elektrárna Kladno,
• Pfiíbramská teplárenská a. s. – CZT,
• Elektrárna Kolín a. s.,
• Spolana a. s. Neratovice,
• Kauãuk a. s.,
• malé zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í v lokalitách s pfievahou lokálních topeni‰È na pevná paliva,
• mobilní zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í na dálnicích D1, D5 a D8 a na silnici I/38.

I V˘voj a monitorování kvality ovzdu‰í a emisí

V˘voj emisní situace

V˘voj emisní situace na území Stfiedoãeského kraje v období 1990 aÏ 2002 se neli‰í od v˘voje v ostatních krajích
i v âeské republice jako celku. V období 1990 aÏ 1999 do‰lo k v˘raznému poklesu emisí v‰ech zneãi‰Èujících látek,
zpoãátku vlivem doãasného poklesu v˘roby a restrukturalizace prÛmyslu, pozdûji vlivem nábûhu úãinnosti nové le-
gislativy k ochranû ovzdu‰í. V období 2000 aÏ 2002 lze emisní situaci na území Stfiedoãeského kraje oznaãit v zásadû
za stabilizovanou.Tato stabilizace v‰ak není dostateãná k tomu, aby byly plo‰nû dodrÏovány v‰echny stanovené imis-
ní limity a aby bylo bezpeãnû zaji‰tûno dodrÏování doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisích stropÛ.

V˘voj imisní situace

V˘voj imisní situace nad územím Stfiedoãeského kraje v období 1990 aÏ 2002 se pfiíli‰ neli‰í od v˘voje v ostatních
krajích i v celé âeské republice.V dÛsledku v˘razného poklesu emisí logicky do‰lo také k poklesu imisní zátûÏe.V ob-
dobí 2000 aÏ 2002 v‰ak lze pfiesto konstatovat, Ïe ve Stfiedoãeském kraji pfietrvávají lokální problémy s pfiekraãová-
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ním imisních limitÛ pro ochranu lidského zdraví pro suspendované ãástice velikostní frakce PM10 a polycyklické aro-
matické uhlovodíky (PAH), vyjádfiené jako benzo(a)pyren, oxid dusiãit˘ a oxidy dusíku a arsen. Stejnû jako v celé
âeské republice jsou plo‰nû pfiekraãovány cílové imisní limity pro ozón.

Monitorování kvality ovzdu‰í a zji‰Èování emisí

Na území Stfiedoãeského kraje je provozováno celkem 34 mûfiících stanic, z toho 12 stanic âHMÚ a 15 Hygie-
nickou sluÏbou. Spektrum mûfien˘ch látek by mûlo b˘t pfiizpÛsobeno aktuální imisní situaci v kraji.

J PoÏadavky Úmluvy a Protokolu

PoÏadavky Úmluvy Evropské hospodáfiské komise OSN o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í, pfiekraãujícím hrani-
ce státÛ a jejích protokolÛ (první a druh˘ protokol o sífie, protokol o dusíku, protokol o tûkav˘ch organick˘ch látkách,
protokol o persistentních organick˘ch polutantech, protokol o tûÏk˘ch kovech a protokol o omezování acidifikace,
eutrofizace a tvorby pfiízemního ozónu) byly z velké ãásti pfiejaty do ãeské právní úpravy ochrany ovzdu‰í a jsou v pfií-
slu‰n˘ch termínech naplÀovány.

K Hodnocení dosaÏitelnosti emisních stropÛ stanoven˘ch kraji k roku 2010

Aktuální hodnoty krajsk˘ch emisí látek, pro které jsou vyhlá‰eny doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních stropÛ –
oxidu sifiiãitého (SO2), oxidÛ dusíku (NOx), tûkav˘ch organick˘ch látek (VOC) a amoniaku (NH3) jsou v následující
tabulce srovnány s doporuãen˘mi hodnotami krajsk˘ch emisních stropÛ (údaje v kt ◊rok–1):

SO2 NOx VOC NH3

Emise 2000 29,15 54,19 (32,70) (9,10)

Emise 2001 30,26 43,77 29,60 10,4

Emise 2002 28,15 39,42 30,00 6,95 (9,70)

Strop 29,0 38,70 29,60 11,50

Zdroj: âHMÚ, údaje v závorce nezávislá ‰etfiení

Z porovnání aktuálních emisních dat za roky 2000 aÏ 2002 s doporuãen˘mi hodnotami krajsk˘ch emisních stro-
pÛ lze, s pfiihlédnutím k anal˘zám proveden˘ch v rámci tohoto Programu, uãinit následující závûry:

• v pfiípadû oxidu sifiiãitého se aktuální emise pohybují okolo hodnoty emisního stropu; z anal˘zy trendÛ vypl˘vá,
Ïe riziko nedodrÏení emisního stropu k roku 2010 je pomûrnû malé,

• v pfiípadû oxidÛ dusíku se aktuální emise pohybují okolo hodnoty emisního stropu; z vyhodnocení trendÛ vypl˘-
vá, Ïe riziko nedodrÏení emisního stropu je nezanedbatelné,

• v pfiípadû tûkav˘ch organick˘ch látek (VOC) se aktuální emise pohybují okolo hodnoty emisního stropu; z ana-
l˘zy trendÛ vypl˘vá, Ïe riziko nedodrÏení emisního stropu k roku 2010 je pomûrnû malé,

• v pfiípadû amoniaku se aktuální emise pohybují pod hodnotou emisního stropu; z anal˘zy trendÛ vypl˘vá, Ïe rizi-
ko nedodrÏení emisního stropu k roku 2010 je malé.
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L Rozbor stavu a hodnocení plnûní emisních limitÛ a ostatních limitních 
hodnot a dal‰ích podmínek provozování zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
na území kraje

Naprostá vût‰ina regulovan˘ch, tedy zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, provozovan˘ch
na území Stfiedoãeského kraje, plní emisní limity a dal‰í poÏadavky, stanovené jim pfiedchozí právní úpravou (zákon
ã. 309/1991 Sb. a vyhlá‰ka ã. 117/ 1997 Sb., obojí ve znûní pozdûj‰ích úprav).

V rámci novû pfiijaté právní úpravy (zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a navazující provádûcí pfiedpisy) do‰lo
k vyhlá‰ení nûkter˘ch nov˘ch a zpfiísnûní nûkter˘ch stávajících emisních limitÛ a ke stanovení nov˘ch technick˘ch po-
ÏadavkÛ na provoz zdrojÛ. Provozovatelé zdrojÛ, které nejsou schopny dodrÏet novû stanovené poÏadavky, byli povin-
ni pfiedloÏit plány sníÏení emisí u zdroje, v nichÏ popsali zpÛsob, jak˘m hodlají zajistit plnûní poÏadavkÛ k 1. lednu 2005.

M PodpÛrné aktivity pro omezování emisí na území kraje

Nejv˘znamnûj‰ími podpÛrn˘mi aktivitami pro omezování emisí na území Stfiedoãeského kraje bude realizace
programÛ, které jsou zamûfieny na fie‰ení jin˘ch problémÛ, ke sníÏení emisí v‰ak pfiesto pfiímo ãi nepfiímo pfiispûjí. Jed-
ná se zejména o:

• Územní energetická koncepce Stfiedoãeského kraje,
• Dopravní koncepce Stfiedoãeského kraje,
• Plán odpadového hospodáfiství Stfiedoãeského kraje,
• Státní program podpory úspor energie a obnoviteln˘ch zdrojÛ,
• Strategie rozvoje Stfiedoãeského kraje.

K omezení emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje pfiispûje také realizace následujících kon-
cepãních dokumentÛ, pfiijat˘ch na národní úrovni:

• Státní politika Ïivotního prostfiedí âR (ochrana ovzdu‰í je jednou z hlavních priorit),
• Státní energetická koncepce (spoleãn˘ cíl podpory úspor energií),
• Národní program hospodárného nakládání s energií a vyuÏívání jejích obnoviteln˘ch zdrojÛ (spoleãn˘ cíl pod-

pory úspor energií),
• Národní program ke zmírnûní dopadÛ zmûny klimatu (spoleãn˘ cíl omezování emisí „skleníkov˘ch plynÛ“),
• Státní dopravní politika a materiály navazující (spoleãn˘ cíl omezování emisí zneãi‰Èujících látek z dopravy do

ovzdu‰í),
• Spoleãn˘ regionální operaãní program (ochrana ovzdu‰í je jednou z priorit),
• Operaãní program Infrastruktura (ochrana ovzdu‰í je jednou z priorit),
• Celková strategie Fondu soudrÏnosti (ochrana ovzdu‰í je jednou z priorit).

N Základní nástroje sniÏování emisí

Pfiehled nástrojÛ Programu

Do Programu sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje jsou zafiazeny následující normativní, ekonomické, organizaã-
ní, institucionální, informaãní a dobrovolné nástroje:

Normativní nástroje

NOR1: Územní plánování a územní rozhodování
NOR2: Povolení k umisÈování staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
NOR3: Povolení staveb velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
NOR4: Integrované povolení k v˘stavbû zvlá‰tû velkého zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í
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NOR5: Povolení k uvedení zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í do zku‰ebního i trva-
lého provozu

NOR6: Povolení k zámûrÛm na zavedení nov˘ch v˘rob s dopadem na ovzdu‰í u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfied-
ních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

NOR7: Povolení k zámûrÛm na zavedení nov˘ch technologií s dopadem na ovzdu‰í u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch
a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

NOR8: Povolení ke zmûnám staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
NOR9: Integrované povolení k stávajícímu zvlá‰tû velkému zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í
NOR10: Povolení ke zmûnám pouÏívan˘ch paliv, surovin nebo druhÛ odpadÛ a ke zmûnám vyuÏívání technologic-

k˘ch zafiízení zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
NOR11: Povinnost volit pfii v˘stavbû nov˘ch a rekonstrukci stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

nejlep‰í dostupné techniky
NOR12: Podmínûná (technická moÏnost a ekonomická pfiijatelnost) povinnost vyuÏívat u nov˘ch staveb nebo pfii

zmûnách stávajících staveb centrální zdroje tepla, pfiípadnû alternativní zdroje a ovûfiit moÏnost kombino-
vané v˘roby tepla a energie

NOR13: MoÏnost aplikace plánu sníÏení emisí (resp. opatfiení k omezování pouÏití surovin a v˘robkÛ, z nichÏ emise
vznikají) namísto dodrÏování emisních limitÛ u vybran˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

NOR14: MoÏnost aplikace plánu zavedení zásad správné zemûdûlské praxe u zdroje namísto dodrÏování emisních
limitÛ u vybran˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

NOR15: Povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadÛ
NOR16: Zákaz spalovaní urãit˘ch druhÛ paliv v mal˘ch zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í
NOR17: MoÏnost omezit spalování rostlinn˘ch materiálÛ
NOR18: Stanovení látek, pro které budou u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ uplatnûny obecné emisní

limity
NOR19: Zpracování provozních fiádÛ
NOR20: Energetick˘ audit
NOR21: Územní energetická koncepce
NOR22: âásteãné ãi úplné omezení vjezdu do nûkter˘ch ãástí mûst
NOR23: Zavedení zón sníÏené rychlosti
NOR24: Zavedení environmentálních zón
NOR25: Operativní kontrola emisních parametrÛ vozidel

Ekonomické nástroje

EKO1: Poplatky za zneãi‰Èování ovzdu‰í
EKO2: Investice do energetické infrastruktury
EKO3: Investice do úspor energie
EKO4: Finanãní podpory provozovatelÛm stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
EKO5: Finanãní podpory domácnostem
EKO6: Placen˘ vjezd do urãit˘ch ãástí mûst
EKO7: Finanãní podpora hromadné dopravy
EKO8: Podpora v˘stavby hromadn˘ch garáÏí
EKO9: Finanãní podpora pfii obnovû vozového parku
EKO10: Podpora zavádûní a uÏívání vozidel s alternativním pohonem
EKO11: Podpora dodateãn˘ch technick˘ch opatfiení u vozidel
EKO12: Programy finanãní podpory pro úspory energie a vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ
EKO13: Programy podpory Energy Performance Contracting
EKO14: ZaloÏení krajského rotaãního podpÛrného fondu

Organizaãní nástroje

ORG1: Technicko-organizaãní opatfiení u plo‰n˘ch zdrojÛ s cílem omezení sekundární pra‰nosti
ORG2: Technicko-organizaãní opatfiení u mal˘ch zdrojÛ emitujících tuhé látky
ORG3: Technicko-organizaãní opatfiení u mal˘ch zdrojÛ emitujících VOC
ORG4: Regulaãní fiád
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ORG5: Sledování dodrÏování ‰títkování energetick˘ch spotfiebiãÛ
ORG6: Parkovací politika
ORG7: Infrastrukturní opatfiení
ORG8: Optimalizace fiízení dopravy
ORG9: Rozvoj kvality hromadné osobní dopravy
ORG10: SniÏování pfiepravní nároãnosti území
ORG11: Rehabilitace pû‰í a cyklistické dopravy, pû‰í zóny, zklidnûné ulice
ORG12: Vy‰‰í vyuÏití kapacity vozidel IAD, hromadná doprava o nízké kapacitû fiízená poptávkou
ORG13: Podpora práce doma (teleworking)
ORG14: Podpora v‰ech forem elektronické komunikace
ORG15: Nízkoenergetická v˘stavba bez nav˘‰ení investic
ORG16: Energetick˘ management
ORG17: Organizace vyjednávání pfii zásobování nové v˘stavby energií

Institucionální nástroje

INST1: Optimalizace vefiejné správy ochrany ovzdu‰í
INST2: Odborná podpora v˘konu vefiejné správy ochrany ovzdu‰í
INST3: Zfiízení Krajské energetické agentury

Informaãní nástroje

INF1: Získávání a zpracovávání informací v oblasti ochrany ovzdu‰í
INF2: Poskytování informací, v˘chova a osvûta
INF3: Posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí
INF4: Získávání a zpracovávání informací o v˘znamn˘ch zdrojích zneãi‰Èování
INF5: Podpora v˘voje modelov˘ch nástrojÛ
INF6: Rozvoj monitorovací sítû nad rámec dan˘ právními pfiedpisy
INF7: Energetická certifikace budov
INF8: Informaãní kampaÀ

Dobrovolné nástroje

DOB1: Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojÛ nebo jejich organizacemi
DOB2: Podpora uÏívání Ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ
DOB3: Podpora zavádûní dobrovoln˘ch aktivit
DOB4: Demonstraãní projekty
DOB5: Dodávka „zelené“ elektfiiny
DOB6: Dobrovolné dohody se spotfiebiteli energie
DOB7: Nákup energeticky úsporn˘ch spotfiebiãÛ 

Prioritní nástroje a opatfiení Programu

Prioritní nástroje a opatfiení jsou provázány s prioritami v oblasti sniÏování emisí. Prioritní nástroje jsou sdruÏe-
ny pod následující tfii prioritní okruhy:

Priorita 1: oxidy dusíku z dÛvodu pfiekroãení úrovnû doporuãeného emisního stropu:

• podpora k zachování a udrÏení nepfiímé úmûry trendu v˘voje emisí NOx a rÛstu regionálního HDP a to zejména
u náhrady provozovan˘ch stacionárních zdrojÛ,

• podpora sníÏení emisí NOx ze zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ alespoÀ o 11 % vÛãi stavu v roce 2002 do roku
2010 pfiedev‰ím podporou realizace energetick˘ch úspor, náhradou emisnû nevhodn˘ch paliv ãi rekonstrukãními
kroky na zdrojích,
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• podpora realizace efektivnûj‰ího vyuÏití primárních energetick˘ch zdrojÛ zejména s cílem zajistit financování
projektÛ z prostfiedkÛ Fondu soudrÏnosti Evropské unie. Podpora musí b˘t podloÏena sníÏením emisí oxidÛ du-
síku ze stacionárních zdrojÛ na území Stfiedoãeského kraje,

• podpora náhrady tuh˘ch paliv v mal˘ch zdrojích zneãi‰Èování a omezování emisí ze zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zne-
ãi‰Èování pfiednostnû s vyuÏitím stávajících kapacit.

Priorita 1 je vymezena územím Stfiedoãeského kraje.

Priorita 2: oxid sifiiãit˘ z dÛvodu dosaÏení sníÏení emisí SO2 v roce 2010 oproti stavu roku 2002 alespoÀ o 1,5 kt (tj. cca
o 5 % stavu roku 2002):

• vyjednání ekonomicky a technicky dostupného emisního limitu pro zdroj ECK Generating, s. r. o., Elektrárna
Kladno,

• stanovení podmínek pro aplikaci koncov˘ch technologií ke sníÏení emisí SO2 u zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ v rámci in-
tegrovaného povolování na investiãní nároãnost opatfiení nepfiesahující 1.250 EUR na tunu odsífieného SO2,

• podpora náhrady tuh˘ch fosilních paliv v mal˘ch zdrojích zneãi‰Èování pfiednostnû plo‰nou plynofikací a centrál-
ním zásobováním teplem,

• omezování emisí oxidu sifiiãitého ze zvlá‰tû velk˘ch energetick˘ch zdrojÛ formou podpory energetick˘ch úspor
na v˘robních, distribuãních a odbûratelsk˘ch systémech a sniÏováním energetické nároãnosti.

Priorita 2 je vymezena územím Stfiedoãeského kraje s pfiednostním vyuÏitím stávající energetické infrastruktury.

Priorita 3: tûkavé organické látky z dÛvodu sníÏení celkov˘ch emisí VOC k roku 2010 na 25 kt s cílem zajistit pod-
kroãení doporuãeného emisního stropu o 15,5 %, a to zejména z dÛvodu sníÏení emisí prekursoru tvorby pfiízemní-
ho ozónu:

• podpora vyhledání stfiedních a velk˘ch nebo zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ aplikace syntetick˘ch nátûrov˘ch rozpou-
‰tûdlov˘ch hmot s provozem bez koncov˘ch odluãovaãÛ nebo s diskontinuálními provozy záchytu VOC a pod-
pora dosaÏení potenciálu tûchto zdrojÛ ke sníÏení emisí,

• podpora informaãní kampanû k vyuÏívání Ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ – vodoufiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot
a náhrada syntetick˘ch rozpou‰tûdlov˘ch barviv v prÛmyslu a v domácím pouÏití,

• podpora omezování emisí tûkav˘ch organick˘ch látek ze zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních technologick˘ch
zdrojÛ zneãi‰Èování zejména v sektoru pouÏití rozpou‰tûdel a aplikace nátûrov˘ch hmot.

Priorita 3 je vymezena územím Stfiedoãeského kraje.

O Finanãní zaji‰tûní Programu

Program sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje pfiedpokládá vícezdrojové financování ochrany ovzdu‰í. Za nejv˘-
znamnûj‰í zdroje finanãních prostfiedkÛ lze povaÏovat:

• vlastní zdroje provozovatelÛ zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
• rozpoãet kraje,
• obecní rozpoãty,
• podpora ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR,
• podpora ze strukturálních fondÛ a Fondu soudrÏnosti.

Vzhledem k tomu, Ïe prioritní skupinou zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, poskytující nejvût‰í potenciál omezení emi-
sí, jsou zvlá‰tû velké zdroje, je zfiejmé, Ïe v˘znamn˘ podíl prostfiedkÛ bude vynaloÏen provozovateli tûchto zdrojÛ –
soukrom˘m sektorem.
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P Mezikrajová spolupráce, vãetnû pfieshraniãní

Mezikrajová spolupráce by se mûla zamûfiit, kromû v˘mûny informací a spoleãného postupu v pfiípadû zdrojÛ
zneãi‰Èování ovzdu‰í, které mají dopad na nûkolik krajÛ, pfiedev‰ím na formulaci spoleãn˘ch projektÛ, zam˘‰len˘ch
k podpofie v rámci podpÛrn˘ch programÛ EU. V fiadû pfiípadÛ je totiÏ problémem nedostatek dostateãnû „velk˘ch“
projektÛ (napfi. limitní hodnotou pro udûlení podpory z Fondu soudrÏnosti je ãástka 10 milionÛ EUR).

Q Souhrn stanoven˘ch poÏadavkÛ a lhÛt k dosaÏení cílÛ Programu

Název Termín Odpovídá Ve spolupráci s Cílová látka

Termínované poÏadavky

Provést definitivní kategorizaci 
stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ 31. 12. 2003 krajsk˘ úfiad âIÎP

v‰echny regulované /

Vydat integrovaná povolení pro regulovatelné látky

konkrétní zvlá‰tû velké zdroje 30. 10. 2007 krajsk˘ úfiad provozovateli zdrojÛ

Ve v‰ech vhodn˘ch pfiípadech 
aplikovat plány sníÏení emisí 1. 6. 2004 krajsk˘ úfiad provozovateli zdrojÛ VOC
u zdrojÛ emitujících VOC

Aplikovat plány sníÏení emisí 
u ostatních technick˘ch zdrojÛ 1. 1. 2005 krajsk˘ úfiad provozovateli zdrojÛ specificky dle povahy
neplnících novû vyhlá‰ené zdroje
ãi zpfiísnûné emisní limity 

Schválit plány sníÏení emisí zejména oxid sifiiãit ,̆
u stávajících zvlá‰tû velk˘ch 1. 1. 2008 krajsk˘ úfiad MÎP âR ãásteãnû oxidy dusíku 
spalovacích zdrojÛ a tuhé látky

Ve v‰ech vhodn˘ch pfiípadech 
aplikovat plány zavedení zásad 1. 1. 2005 krajsk˘ úfiad provozovateli zdrojÛ amoniak
správné zemûdûlské praxe 
u zdrojÛ

stát / kraje / zejména tuhé látky,
Zajistit provedení energetick˘ch 1. 1. 2004 obce / oxidy dusíku,
auditÛ ve vefiejn˘ch budovách 1. 1. 2006 pfiíspûvkové oxid sifiiãit˘;

organizace oxid uhliãit˘

Doplnit posouzení kvality do 1 roku v‰echny regulované
ovzdu‰í kraje od schválení krajsk˘ úfiad âHMÚ a HS zneãi‰Èující látky

Programu

Zajistit vydání integrovaného 
povolení pro zdroj Energotrans nejpozdûji krajsk˘ úfiad MÎP âR, Magistrát tuhé látky, oxid sifiiãit ,̆
a. s. krajsk˘m úfiadem do 30. 10. 2007 HM Prahy oxidy dusíku
Stfiedoãeského kraje

Vyhodnotit a pfiípadnû podpofiit 
moÏnost realizace teplo-
energetického systému 30. 6. 2005 krajsk˘ úfiad MÎP âR, MMR âR, tuhé látky, oxid sifiiãit ,̆
Chvaletice – Kolín âEZ a. s. oxidy dusíku
(vãetnû posouzení moÏnosti 
podpory z Fondu soudrÏnosti)

Vyjednat v rámci integrovaného 
povolování ekonomicky nejpozdûji 
a technicky dostupn˘ emisní limit do 30. 10. 2007 krajsk˘ úfiad provozovateli zdroje oxid sifiiãit˘
pro oxid sifiiãit˘ u zdroje ECK 
Generating – Elektrárna Kladno
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Název Termín Odpovídá Ve spolupráci s Cílová látka

PrÛbûÏné poÏadavky

Posoudit moÏnost návrhÛ zón orgány státní správy
s ãásteãn˘m / úpln˘m omezením prÛbûÏnû obce a policií oxidy dusíku, PAH,
vjezdu ve mûstech benzen,

Podpofiit provádûní operativních 
oxid uhelnat˘

kontrol emisních parametrÛ prÛbûÏnû obce krajsk˘m úfiadem
suspendované ãástice

vozidel a Policie âR

Aplikovat obecné v‰echny látky, pro které
a individuální emisní limity prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad âIÎP a provozovateli byly obecné emisní 

zdrojÛ limity vyhlá‰eny

Podporovat investice do úspor 
energie prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad pfiíjemci podpor

Podporovat investice do vyuÏívání
obnoviteln˘ch zdrojÛ energie prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad pfiíjemci podpor zejména tuhé látky,

Podporovat v˘mûnu star˘ch kotlÛ
oxidy dusíku, oxid 

ve vefiejném sektoru prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad pfiíjemci podpor sifiiãit˘; oxid uhliãit˘

ZváÏit podporu zmûny otopn˘ch 
systémÛ v domácnostech prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad SFÎP âR a âEA

Nepfiímo podporovat omezování prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad pfiíjemci a adresáty tuhé látky,
emisí tuh˘ch látek z mal˘ch zdrojÛ podpory suspendované ãástice

Nepfiímo podporovat omezování prÛbûÏnû obce pfiíjemci a adresáty 
emisí VOC z mal˘ch zdrojÛ podpory VOC

Podporovat v˘stavbu silniãních 
obchvatÛ prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad ¤SD âR oxidy dusíku, PAH,

Podporovat modernizaci 
benzen, oxid uhelnat˘ 

komunikací prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad ¤SD âR suspendované ãástice

Pravidelnû provádût v‰echny zneãi‰Èující 
pasportizaci zdrojÛ prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad âHMÚ a âIÎP látky

UpfiednostÀovat Ekologicky orgány obcí a krajem dle povahy v˘robku – 
‰etrné v˘robky v pfiím˘ch prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad zfiízen˘mi / fiízen˘mi VOC, oxidy dusíku,
nákupech organizacemi tuhé látky…

Nepfiímo podporovat uÏívání dle povahy v˘robku – 

Ekologicky ‰etrné v˘robky prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad krajsk˘m úfiadem VOC, oxidy dusíku,
tuhé látky…

Stanovovat podmínky ochrany zfiízen˘mi / fiízen˘mi 
ovzdu‰í pro vefiejné zakázky prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad organizacemi dle povahy soutûÏe

Podporovat zv˘‰ení úãinnosti 
odstraÀování prachov˘ch ãástic prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad obce tuhé látky 

z povrchu komunikací a navázané polutanty
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R Termíny a zpÛsob kontrol prÛbûÏného plnûní Programu

Indikátory plnûní Programu

Vzhledem k tomu, Ïe hlavním cílem Programu je jednak dosaÏení doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisních stro-
pÛ pro stanovené látky v horizontu roku 2010, jednak dosaÏení ve stanoven˘ch lhÛtách poÏadovan˘ch hodnot imis-
ních limitÛ pro stanovené látky, jsou hlavní indikátory, na jejichÏ základû bude vyhodnocována realizace Programu,
navrÏeny takto:

• meziroãní zmûna celkov˘ch emisí látek, pro které byly vyhlá‰eny doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních stro-
pÛ (oxidu sifiiãitého, oxidÛ dusíku, amoniaku a tûkav˘ch organick˘ch látek),

• meziroãní zmûny mûrn˘ch emisí základních zneãi‰Èujících látek na jednotku HDP regionu,
• meziroãní zmûna v˘mûry vyhlá‰en˘ch oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í,
• meziroãní zmûna v˘mûry chránûn˘ch oblastí, kde je pfiekraãován imisní limit pro ochranu ekosystému pro oxidy

dusíku,
• meziroãní zmûna v˘mûry oblastí, kde jsou pfiekraãovány cílové imisní limity pro ozón,
• meziroãní zmûna prÛmûrn˘ch roãních koncentrací pro zneãi‰Èující látky, u kter˘ch není indikováno v˘razné

pfiekraãování imisních limitÛ (oxid sifiiãit ,̆ oxid dusiãit ,̆ oxid uhelnat ,̆ olovo, kadmium, rtuÈ a amoniak).

Cyklus vyhodnocování realizace Programu

Z povahy navrÏen˘ch indikátorÛ vypl˘vá jako nejvhodnûj‰í roãní cyklus vyhodnocování, kter˘ by probûhl za da-
n˘ rok vÏdy ve ãtvrtém ãtvrtletí roku následujícího (emisní data z databáze REZZO jsou obvykle k dispozici v záfií
a lze pfiedpokládat, Ïe ve stejné dobû budou Ministerstvem Ïivotního prostfiedí vyhla‰ovány aktualizace oblastí se
zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í).

Vhodnou formou vyhodnocení se jeví situaãní zpráva, která by byla pfiedkládána ke konci kalendáfiního roku pro
informaci zastupitelstvu kraje a Radû kraje a po jejím vzetí na vûdomí by byla zvefiejÀována.

S ZpÛsob provádûní opatfiení a korekcí Programu vyvolan˘ch 
na základû závûrÛ kontrol a prÛbûÏného plnûní tohoto Programu

První fiádná aktualizace Programu bude provedena do ‰esti mûsícÛ po vyhlá‰ení prvního (Integrovaného)
Národního programu sniÏování emisí âR, tedy cca v fiíjnu 2004.

Druhá fiádná aktualizace bude provedena do pûti let po vyhlá‰ení tohoto Programu, tedy na konci roku 2008.
Kromû uveden˘ch fiádn˘ch aktualizací bude nutno provést mimofiádnou aktualizaci Programu v pfiípadû, nasta-

ne-li jedna z následujících situací:

• dojde k v˘znamné zmûnû právních pfiedpisÛ v oblasti ochrany ovzdu‰í a nebo v oblastech souvisejících,
• dojde k mimofiádnému déle trvajícímu zhor‰ení kvality ovzdu‰í,
• ukáÏe se na základû tfiech po sobû následujících roãních vyhodnocení Programu zhor‰ující se trend v˘voje jedno-

ho ãi více indikátorÛ,
• objeví se „nov˘“ problém (napfi. zv˘‰ení imisní zátûÏe látkou, která dosud není regulována).
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T Názvy a sídla orgánÛ ochrany ovzdu‰í kraje a dal‰ích správních úfiadÛ

Krajsk˘ úfiad Stfiedoãeského kraje
odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství

Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: 257 280 179
fax: 257 280 170
mobil: 606 653 115
e-mail: obermajer@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz

U Jména, adresy a podpisy osob, odpovûdn˘ch za plnûní Programu

Jméno a pfiíjmení RNDr. Jaroslav Obermajer
vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství

Adresa a kontakt Krajsk˘ úfiad Stfiedoãeského kraje
odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: 257 280 179
fax: 257 280 170
mobil: 606 653 115
e-mail: obermajer@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz

Datum

Podpis

Razítko



Strana 211 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje âástka 7/2004

Pfiíloha ã. 2 
k nafiízení ã. 5/2004 Stfiedoãeského kraje

Integrovan˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje

Úvodní ustanovení

Cíl programu

DosaÏení a plnûní imisních limitÛ pro zdraví, ekosystémy a vegetaci

Vymezení priorit ve vztahu k dosaÏení cíle programu

Priorita 1: suspendovan˘ aerosol frakce PM10 z dÛvodu vymezení oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í na území
Stfiedoãeského kraje:

Pro oblasti vymezené jako oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í Ministerstvem Ïivotního prostfiedí s identifikovan˘-
mi pfiíãinami zv˘‰ené imisní zátûÏe jsou stanoveny následující prioritní cíle:

• podporu stávajícího systému zásobování CZT a plynovodních sítí v postiÏen˘ch obcích (roz‰ífiení plynofikace
a podpora vyuÏití tzv. „mrtv˘ch pfiípojek“ a zru‰ení duálních systémÛ),

• vyhodnocení pfiíspûvku emisnû v˘znamn˘ch zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ na imisní zátûÏi prachem frakce PM10

v obcích s indikovan˘m pfiekroãením imisních limitÛ a vyjádfiení podílu lokálních zdrojÛ na imisní zátûÏi,
• podpora projektÛ ke sníÏení emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek ze zvlá‰tû velk˘ch, mal˘ch a liniov˘ch zdrojÛ

zneãi‰Èování v území s pfiekroãením imisního limitu respektive imisního limitu vãetnû meze tolerance pro PM10

v dosahu zdrojÛ,
• stanovení omezujících podmínek pro rozvoj zdrojÛ v energetickém areálu âEZ, a. s. a Energotrans, a. s. a podpo-

ra rozvoje nízkoemisních technologií v lokalitû,
• podpora redukce emisí TZL ze zdroje ECK Generating, spol. s r. o. Kladno,
• podpora projektÛ, které povedou na území mûsta Kladna a Beroun ke sníÏení primárních a sekundárních emisí

TZL ze zvlá‰tû velk˘ch energetick˘ch zdrojÛ a z mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování.

Pro oblasti s indikovan˘m pfiekroãením imisního limitu, kde nebyli jednoznaãnû identifikování pÛvodci imisní zá-
tûÏe, jsou vymezeny následující prioritní cíle:

• podpora programÛ vyhodnocení imisní zátûÏe ve vymezen˘ch územích s pomocí mûfiení a podrobné anal˘zy
zdrojÛ,

• podpora pfii jednáních o moÏnosti plynofikace obcí Kole‰ov a Broumy s distribuãními spoleãnostmi zásobování
zemním plynem pÛsobícími na území Stfiedoãeského kraje a podpora projektÛ k preventivnímu sníÏení emisí
TZL z mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování v uveden˘ch lokalitách,

• podpora rozvoje plynofikace nebo jin˘ch nízkoemisních alternativních ãi obnoviteln˘ch zdrojÛ energie v oblas-
tech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í,

• podpora ke zvy‰ování intenzity ãi‰tûní liniov˘ch zdrojÛ v lokalitách Berouna a pfii severní hranici Stfiedoãeského
kraje s hl. m. Prahou.

Cíle ke sníÏení imisní zátûÏe jsou vymezeny a kaÏdoroãnû aktualizovány v rozsahu obcí vymezen˘ch Minister-
stvem Ïivotního prostfiedí jako oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í v dÛsledku pfiekroãení nûkterého z imisních li-
mitÛ pro suspendované ãástice frakce PM10.

Pfii rozhodování o poskytnutí prostfiedkÛ z vefiejn˘ch zdrojÛ na realizaci opatfiení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í jsou
prioritnû podporovány projekty, kde je jednoznaãnû identifikován pÛvodce zneãi‰tûní z nûhoÏ jsou emise polutantu
omezovány a projekty realizované v území, kde byla vyhlá‰ena oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í z dÛvodu pfie-
kroãení imisního limitu vãetnû meze tolerance.

Pro ostatní území, které není vymezeno oblastmi se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í z dÛvodu pfiekroãení nûkterého
z imisních limitÛ pro suspendované ãástice PM10 vytvofií kraj podmínky pro trvalé vyhodnocování imisní zátûÏe
a pfiedcházení rizikÛm pfiekraãování imisních limitÛ.
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Priorita 2: arsen z dÛvodu pfiekroãení imisního limitu v lokalitû Mûlník:

• podpofiit vyhodnocení imisní zátûÏe ve vymezen˘ch oblastech s pfiekroãením imisního limitu pro arsen a zhod-
notit pfiíspûvek v˘znamn˘ch zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ (âEZ, a. s. EMù a Energotrans, a. s.) a skupiny mal˘ch zdro-
jÛ (REZZO 3),

• podpofiit sníÏení emisí arsenu ze zdrojÛ âEZ, a. s. Elektrárna Mûlník 2 a 3 a Energotrans, a. s. Elektrárna Mûlník
1 spalováním paliv s niÏ‰ím obsahem arsenu stanovením podmínek provozu tûmto zdrojÛm,

• podpofiit omezování emisí polutantu ze zvlá‰tû velk˘ch energetick˘ch zdrojÛ a z mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ze-
jména formou náhrady tuh˘ch fosilních paliv emisnû pfiíznivûj‰ími palivy a rozvojem systémÛ centralizovaného
zásobování teplem a plynofikace.

Opatfiení platí pro oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í vymezené nafiízením vlády ã. 60/2004 Sb. na území obcí
Mûlník, Dolní Befikovice a Mûfiín a v oblastech se zhor‰enou kvalitou vymezen˘ch Ministerstvem Ïivotního prostfie-
dí v následujících letech.

Priorita 3: oxidy dusíku z dÛvodu pfiekroãení nebo rizika pfiekroãení imisního limitu pro ekosystémy a vegetaci na
území CHKO âesk˘ kras:

• podpofiit podrobné vyhodnocení imisní zátûÏ polutantem v lokalitû CHKO âesk˘ kras,
• zhodnotit dosaÏitelnost imisního limitu v horizontu roku 2005 a 2010,
• navrhnout administrativní opatfiení z hlediska doãasného vymezení hranic CHKO âesk˘ Kras s ohledem na imis-

ní zatíÏení oxidy dusíku a dostupnost plnûní podmínek ochrany pfiírodního bohatství na území CHKO âesk˘
kras,

• podpofiit omezování emisí oxidÛ dusíku ze stávajících zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování v dosahu
jejich dopadÛ na chránûné území,

• podpofiit realizaci infrastrukturních opatfiení u liniov˘ch zdrojÛ, které zmírní dopady dopravy na kvalitu ovzdu‰í
v chránûn˘ch územích.

Zásady pro uplatÀování priorit Integrovaného programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje

Priority pro jednotlivé zneãi‰Èující látky budou uplatÀovány na územích, která jsou kaÏdoroãnû vymezována Mi-
nisterstvem Ïivotního prostfiedí âR jako oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í. Pfiednostnû bude vûnována pozornost
oblastem, na jejichÏ území bylo indikováno pfiekroãení nûkterého z imisních limitÛ vãetnû meze tolerance.

Finanãní zaji‰tûní programu

Integrovan˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje pfiedpokládá vícezdrojové financování
ochrany ovzdu‰í. Za nejv˘znamnûj‰í zdroje finanãních prostfiedkÛ lze povaÏovat:

• vlastní zdroje provozovatelÛ zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
• rozpoãet kraje,
• obecní rozpoãty,
• podpora ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR,
• podpora ze strukturálních fondÛ a Fondu soudrÏnosti.
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Implementace nástrojÛ a opatfiení k dosahování v˘‰e uveden˘ch cílÛ

Obecná ustanovení

Tato ãást stanoví implementaãní opatfiení pro Integrovan˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského
kraje.

Implementaãní opatfiení se budou fiídit zejména poÏadavky ãlánku 18(2)(d) Nafiízení Rady (ES) ã. 1260/1999
z 21. 6. 1999 a pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy pfiijat˘mi Radou kraje v návaznosti na rozvojové programy kraje.

Implementace programu

Implementace programu bude realizována prostfiednictvím organizaãního schématu schváleného radou kraje.
Organizaãní schéma bude vytvofieno nejpozdûji do 1. ledna 2005 a bude zahrnovat definici zodpovûdnosti a kompe-
tencí, které budou vycházet z implementaãního rámce pfiíslu‰n˘ch operaãních programÛ Strukturálních fondÛ EU,
Fondu soudrÏnosti a navazujících regionálních rozvojov˘ch programÛ.

Implementaãní schéma bude zahrnovat Regionální pracovní skupinu ustavenou na bázi principu partnerství
v rámci OP Infrastruktura a Fondu soudrÏnosti.

Pfiedkládání projektÛ a v‰eobecná kritéria v˘bûru

Programov˘ dodatek

Pfiedkládání projektÛ se bude fiídit podmínkami stanoven˘mi Programov˘m dodatkem Programu sniÏování emi-
sí Stfiedoãeského kraje a Integrovaného programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje. Programov˘ do-
datek bude zpracován v souladu s ãlánkem 18 Nafiízení Rady (ES) ã. 1260/1999 a bude schválen Radou kraje.

Rozsah a náplÀ Programového dodatku je uvedena v pfiíloze ã. 3 tohoto nafiízení.
Rada kraje mÛÏe vlastním rozhodnutím rozhodnout o podpofie projektÛ, které nejsou uvedeny v Programovém

dodatku. Projekty schvalované radou kraje musí vyhovût cílÛm uveden˘m v tomto nafiízení.

Koneãní pfiíjemci

Pfiedkladatel projektu (budoucí koneãn˘ pfiíjemce) pfiedloÏí návrh projektu subjektu (organizaãní jednotce) pro
implementaci stanovenému Radou kraje.

Koneãn˘m pfiíjemcem pomoci mohou b˘t obce, sdruÏení obcí, kraje, spoleãnosti vlastnûné obcemi, státní a pfiís-
pûvkové organizace, nevládní neziskové organizace a soukromé subjekty.

Odpovûdnosti a povinnosti koneãn˘ch pfiíjemcÛ podpory budou specifikovány Programov˘m dodatkem.
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Integrovan˘ krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje

A Oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í – v‰eobecné informace

Cíle Programu

Hlavní cíle

• zajistit ve stanoven˘ch lhÛtách dodrÏování imisních limitÛ pro ochranu lidského zdraví ve vyhlá‰en˘ch oblastech
se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (suspendované ãástice frakce PM10 k roku 2005 a dále 2010, oxid dusiãit ,̆ ben-
zo(a)pyren a arsen v horizontu roku 2010),

• zajistit nejpozdûji k roku 2005 dodrÏování imisního limitu pro ochranu vegetace / ekosystému pro oxidy dusíku
ve v‰ech oblastech, kde musí b˘t dodrÏován,

• omezit k roku 2010 v˘mûru oblastí, na kter˘ch jsou pfiekraãovány cílové imisní limity pro ozón.

Vedlej‰í cíle

• pfiispût k omezování emisí oxidÛ dusíku a tûkav˘ch organick˘ch látek,
• pfiispût k omezení emisí „skleníkov˘ch“ plynÛ – zejména oxidu uhliãitého a metanu,
• pfiispût k ‰etrnému nakládání s energiemi a pfiírodními zdroji.

B V‰eobecné informace

V letech 2002 a 2003 bylo âHMÚ provedeno podrobné vyhodnocení kvality ovzdu‰í âeské republiky v letech
2001 a 2002 z hlediska novû vyhlá‰en˘ch imisních limitÛ na ochranu lidského zdraví a ekosystémÛ / vegetace (viz na-
fiízení vlády ã. 350/2002 Sb.).

V˘mûra plochy jednotliv˘ch krajÛ, na které byly v roce 2001 pfiekraãovány imisní limity pro ochranu zdraví, je
uvedena v následující tabulce (v % celkové v˘mûry krajÛ):

Kraj SO2 NO2 PM10 a PM10 b CO BaP Cd Ni As O3

Praha 4,88 6,50 26,03 1,63 41,46 3,25

Stfiedoãesk˘ 0,11 1,27 0,14 0,11 70,80

Libereck˘ 6,48 0,96 8,28 55,94

Ústeck˘ 0,07 5,59 0,57 20,17

Karlovarsk˘ 0,11 0,11 2,80 13,12

PlzeÀsk˘ 2,0 0,46 63,95

Jihoãesk˘ 95,34

Pardubick˘ 0,09 99,56

Královéhradeck˘ 0,56 0,32 95,53

Olomouck˘ 0,23 5,44 0,83 68,33

Moravskoslezsk˘ 13,25 28,26 34,01 0,20 0,47 63,69

Jihomoravsk˘ 0,05 1,96 66,54

Vysoãina 0,06 100,0

Zlínsk˘ 0,88 4,31 0,46 81,29

Poznámka: PM10 a = roãní prÛmûr; PM10 b = 24-hodinov˘ prÛmûr; BaP = benzo(a)pyren
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V˘mûra plochy jednotliv˘ch krajÛ, na které byly v roce 2002 pfiekraãovány imisní limity pro ochranu zdraví, je uve-
dena v následující tabulce (v % celkové v˘mûry krajÛ):

Kraj SO2 NO2 PM10 a PM10 b CO BaP Cd Ni As O3

Praha 1,63 13,01 66,67 3,25 60,98

Stfiedoãesk˘ 0,04 0,76 3,44 0,04 0,14 50,91

Libereck˘ 6,48 8,28 46,10

Ústeck˘ 0,14 0,99 19,75 0,42 22,22

Karlovarsk˘ 5,04 9,64

PlzeÀsk˘ 0,05 0,36 58,42

Jihoãesk˘ 0,04 94,07

Pardubick˘ 90,54

Královéhradeck˘ 1,04 95,69

Olomouck˘ 0,53 9,45 91,76

Moravskoslezsk˘ 12,37 30,90 40,70 0,14 1,08 78,16

Jihomoravsk˘ 0,22 7,67 91,46

Vysoãina 0,06 0,06 100,0

Zlínsk˘ 3,62 0,20 96,96

Poznámka: PM10 a = roãní prÛmûr; PM10 b = 24-hodinov˘ prÛmûr; BaP = benzo(a)pyren

Kraj Podíl ChO na území kraje SO2 NOx O3

Praha 1,63 % 0 / 0 50,0 / 50,0 0 / 0

Stfiedoãesk˘ 7,86 % 0 / 0 4,61 / 0,46 5,99 / 6,91

Libereck˘ 30,49 % 0 / 0 0 / 0 33,07 / 63,35

Ústeck˘ 31,07 % / 41,33 % 0,46 / 2,57 2,28 / 0,17 10,71 / 45,72

Karlovarsk˘ 29,04 % / 46,08 % 0 / 0,24 0,77 / 0,24 2,32 / 15,57

PlzeÀsk˘ 16,18 % 0 / 0 0 / 0 64,65 / 65,29

Jihoãesk˘ 27,15 % 0 / 0 0 / 0 98,01 / 98,1

Pardubick˘ 10,07 % 0 / 0 0 / 0 98,2 / 99,10

Královéhradeck˘ 20,85 % 0 / 0 0 / 0 19,92 / 99,23

Olomouck˘ 12,70 % 0 / 0 0 / 0 25,00 / 44,64

Moravskoslezsk˘ 15,42 % 0 / 0 0,44 / 0,44 70,61 / 73,25

Jihomoravsk˘ 6,09 % 0 / 0 1,79 / 1,79 74,11 / 89,29

Vysoãina 10,96 % 0 / 0 1,06 / 1,06 100,0 / 100,0

Zlínsk˘ 29,19 % 0 / 0 0 / 0 30,87 / 91,61

Z tabulek vypl˘vá, Ïe Stfiedoãesk˘ kraj je z hlediska klasick˘ch zneãi‰Èujících látek spí‰e ménû zneãi‰tûn˘m
krajem. Z hlediska zneãi‰tûní ozónem patfií Stfiedoãesk˘ kraj mezi stfiednû aÏ ménû zatíÏené regiony.

Podíly území chránûn˘ch oblastí vegetace a ekosystémÛ s pfiekroãením limitních hodnot pro ochranu ekosysté-
mÛ / vegetace v jednotliv˘ch krajích jsou uvedeny v následující tabulce (v % celkové v˘mûry chránûn˘ch oblastí)
ve formátu 2001/2002:
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Z tabulky vypl˘vá, Ïe z hlediska imisní zátûÏe chránûn˘ch oblastí je situace ve Stfiedoãeském kraji pomûrnû dobrá.

V následujících tabulkách je uveden detailnûj‰í popis imisní situace Stfiedoãeského kraje z hlediska imisních
limitÛ pro ochranu zdraví a pro ochranu ekosystémÛ / vegetace.

V˘mûra plochy jednotliv˘ch okresÛ Stfiedoãeského kraje, na které byly v r. 2001 pfiekraãovány imisní limity pro
ochranu zdraví je uvedena v následující tabulce (v % celkové v˘mûry okresÛ):

Okres SO2 NO2 PM10 a PM10 b CO BaP Cd Ni As O3

Mûlník 1,69 14,61 1,12 1,69 29,78

Kladno 3,51 11,11

Praha-západ 1,40 12,59

Beroun 0,60 35,93

Bene‰ov 0,26 99,21

Pfiíbram 0,25 99,75

Kolín 100,0

Kutná Hora 100,0

Mladá Boleslav 100,0

Nymburk 100,0

Praha-v˘chod 59,86

Kraj 0,11 1,27 0,14 0,11 70,80

Okres SO2 NO2 PM10 a PM10 b CO BaP Cd Ni As O3

Kladno 8,77 14,24 –

Mûlník 2,81 11,24 2,25 –

Praha-západ 11,19 25,87

Nymburk 8,80 52,78

Praha-v˘chod 8,16 0,68 36,05

Beroun 0,60 0,60 1,80 –

Rakovník 0,43 –

Bene‰ov 100,00

Pfiíbram 81,86

Kolín 81,02

Kutná Hora 100,0

Mladá Boleslav 10,23

Kraj 0,04 0,76 3,44 0,04 0,14 50,91

V˘mûra plochy jednotliv˘ch okresÛ Stfiedoãeského kraje, na které byly v roce 2002 pfiekraãovány imisní limity
pro ochranu zdraví, je uvedena v následující tabulce (v % celkové v˘mûry okresÛ):

Poznámka: PM10 a = roãní prÛmûr; PM10 b = 24-hodinov˘ prÛmûr
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Z uveden˘ch dat vypl˘vá, Ïe okresy Kladno a Mûlník je nejvíce imisnû zatíÏen˘mi okresy Stfiedoãeského kraje
z hlediska primárnû emitovan˘ch zneãi‰Èujících látek, okresy Bene‰ov, Kutná Hora, Kolín a Pfiíbram jsou nejvíce za-
tíÏeny imisemi ozónu.

V˘mûra plochy jednotliv˘ch okresÛ Stfiedoãeského kraje, na které byly v roce 2001 pfiekraãovány imisní limity
pro ochranu zdraví, zv˘‰ené o pfiíslu‰né meze tolerance, je uvedena v následující tabulce (v % celkové v˘mûry okresÛ):

Okres SO2 NO2 PM10 a PM10 b CO BaP Cd Ni As O3

Mûlník 0,56

Pfiíbram 0,25

Kraj 0,04 0,04

Okres SO2 NO2 PM10 a PM10 b CO BaP Cd Ni As O3

Kladno 1,75

Mûlník 1,12

Kraj 0,18

V˘mûra plochy jednotliv˘ch okresÛ Stfiedoãeského kraje, na které byly v roce 2002 pfiekraãovány imisní limity pro
ochranu zdraví, zv˘‰ené o pfiíslu‰né meze tolerance, je uvedena v následující tabulce (v % celkové v˘mûry okresÛ):

Poznámka: PM10 a = roãní prÛmûr; PM10 b = 24-hodinov˘ prÛmûr

Pfiekraãování imisních limitÛ, zv˘‰en˘ch o meze tolerance má v období 2001 a 2002 v˘raznû lokální charakter
a t˘ká se ménû neÏ jednoho procenta v˘mûry kraje.

Z hlediska pfiekraãování imisních limitÛ pro ochranu ekosystémÛ / vegetace je situace následující:

• imisní limit pro oxidy dusíku byl v roce 2001 pfiekraãován na 12,9 % území CHKO âesk˘ Kras, na 11,43 % úze-
mí CHKO Kokofiínsko a na 1,52 % CHKO Kfiivoklátsko,

• imisní limit pro oxidy dusíku byl v roce 2002 pfiekraãován pouze na 3,23 % území CHKO âesk˘ Kras,
• cílov˘ imisní limit pro ozón byl v roce 2001 pfiekraãován na 100 % území Blaníku a na 100 % ostatních chránû-

n˘ch území,
• cílov˘ imisní limit pro ozón byl v roce 2002 pfiekraãován na 100 % území Blaníku a na 100 % území âeského ráje.

C Oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í – odpovûdné orgány

Krajsk˘ úfiad Stfiedoãeského kraje
odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství

Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: 257 280 179
fax: 257 280 170
mobil: 606 653 115
e-mail: obermajer@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz
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D Oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í – druh a posouzení zneãi‰tûní ovzdu‰í

V návaznosti na ustanovení zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í (§ 7), byly v roce 2002 na území Stfiedoães-
kého kraje vyhlá‰eny, na základû vyhodnocení imisních dat za rok 2000, následující oblasti se zhor‰enou kvalitou
ovzdu‰í (viz Vûstník MÎP, XII, srpen 2002):

Okres Obec Populace Plocha PM10 a PM10 b

Beroun Beroun 18 005 9 11,1

Kladno Kladno 71 753 9 22,2

Libu‰ín 2 330 3 66,7

Pchery 1 669 1 100,0

Smeãno 1 646 4 25,0

Tfiebichovice 463 1 100,0

Vinafiice 1 731 1 100,0 100,0

Mûlník Dolní Befikovice 1 201 4 25,0

Hofiín 762 4 25,0

Mûlník 19 625 6 16,7

Praha-v˘chod Pfiedboj 313 1 100,0

Praha-západ Hostivice 4 021 4 25,0

Poznámky: Plocha – plocha obce vyjádfiená jako poãet ãtvercÛ 2 x 2 km, PM10 a: podíl území obce, na nûmÏ byl pfiekroãen 24 hodi-
nov˘ imisní limit (v %), PM10 b: podíl území obce, na nûmÏ byl pfiekroãen roãní imisní limit (v %).

Obec Populace Plocha PM10 a PM10 b Celkem

Vinafiice 1 731 1 100,0 100,0 100,0

Z údajÛ uveden˘ch v tabulce lze vyvodit následující závûry:

• oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í jsou vyhlá‰eny ve 12 mûstech a obcích Stfiedoãeského kraje,
• v pfiípadû 4 obcí pokr˘vá oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í 100 % území obce,
• v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í Ïije témûfi 29 tisíc obyvatel, tedy cca 2,5 % obyvatel Stfiedoãeského

kraje,
• ve v‰ech 12 obcích byly pfiekraãovány imisní limity pro PM10, z toho ve 4 obcích roãní limit, v 7 obcích 24-hodi-

nov˘ limit a v jedné obcí roãní i 24-hodinov˘ limit.

V následující tabulce jsou uvedeny obce, u nichÏ byla v roce 2000, kromû imisních limitÛ, pfiekraãována i pfiíslu‰-
ná mez tolerance.

Poznámky: Plocha – plocha obce vyjádfiená jako poãet ãtvercÛ 2 x 2 km, PM10 a: podíl území obce, na nûmÏ byl pfiekroãen 24 hodi-
nov˘ imisní limit (v %), PM10 b: podíl území obce, na nûmÏ byl pfiekroãen roãní imisní limit (v %), Celkem: Podíl oblasti se zhor‰enou
kvalitou ovzdu‰í na území obce (v %).
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Z údajÛ uveden˘ch v tabulce vypl˘vá, Ïe v oblastech, kde byla v roce 2000 kromû imisního limitu pfiekraãována
i pfiíslu‰ná mez tolerance, Ïije 1731 obyvatel, tedy 0,15 % obyvatel Stfiedoãeského kraje.

V rámci revize oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í, která vycházela z imisních dat za rok 2001, byly na území
Stfiedoãeského kraje vyhlá‰eny následující oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (viz Vûstník MÎP, XIII, únor 2003):

Okres Obec Populace PM10 a PM10 b Ni As

Bene‰ov Bene‰ov 15 872 7,7

Beroun Beroun 18 005 11,1

Kladno Kladno 71 753 33,3

Libu‰ín 2 330 33,3

Tfiebichovice 463 100,0

Vinafiice 1 731 100,0

Mûlník B˘kev 323 50,0

Dolní Befikovice 1 201 100,0 25,0

Hofiín 762 100,0 25,0 25,0 25,0

Kly 894 50,0

Lhotka 197 100,0

Libûchov 993 33,0

Mûlník 19 625 100,0 16,7 16,7 33,3

Obfiíství 917 33,3

Stfiemy 337 25,0

Velk˘ Borek 842 33,3

Vysoká 766 57,1

Îelízy 461 50,0

Praha-západ Horomûfiice 1 645 50,0

Hostivice 4 021 25,0

Pfiíbram Pfiíbram 36 898 10,0

Poznámky: PM10 a: podíl území obce, na nûmÏ byl pfiekroãen 24 hodinov˘ imisní limit (v %), PM10 b: podíl území obce, na nûmÏ byl
pfiekroãen roãní imisní limit (v %), Ni: podíl území obce, na nûmÏ byl pfiekroãen roãní imisní limit (v %), As: podíl území obce, na
nûmÏ byl pfiekroãen roãní imisní limit (v %.)

Z údajÛ uveden˘ch v tabulce lze vyvodit následující závûry:

• oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í jsou vyhlá‰eny v 21 mûstech a obcích Stfiedoãeského kraje,
• v pfiípadû 6 mûst a obcí pokr˘vá oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í 100 % území obce,
• v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í Ïije témûfi 60 tisíc obyvatel, tedy více neÏ 5 % obyvatel Stfiedoãeského

kraje,
• ve 19 mûstech a obcích byly pfiekraãovány imisní limity pro PM10, z toho v 16 mûstech a obcích pouze 24-hodino-

v˘ limit a ve 3 mûstech a obcích roãní i 24-hodinov˘ limit,
• ve 4 mûstech a obcích byl pfiekraãován imisní limit pro nikl,
• ve 2 mûstech a obcích byl souãasnû pfiekraãován imisní limit pro arsen.
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V následující tabulce jsou uvedeny mûsta a obce, u nichÏ je vyhlá‰ena oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í pro
více neÏ 2 zneãi‰Èující látky:

Obec Populace PM10 a PM10 b Ni As Celkem

Hofiín 762 100,0 25,0 25,0 25,0 100,0

Mûlník 19 625 100,0 16,7 16,7 33,3 100,0

Poznámky: PM10 a: podíl území obce, na nûmÏ byl pfiekroãen 24 hodinov˘ imisní limit (v %), PM10 b: podíl území obce, na nûmÏ byl
pfiekroãen roãní imisní limit (v %), Ni: podíl území obce, na nûmÏ byl pfiekroãen roãní imisní limit (v %), As: podíl území obce, na
nûmÏ byl pfiekroãen roãní imisní limit (v %), Celkem: podíl oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í na území obce (v %).

Obec Populace PM10 a Nikl Celkem

Mûlník 19 625 16,7 16,7

Pfiíbram 36 898 10,0 10,0

Poznámky: PM10 a: podíl území obce, na nûmÏ byl pfiekroãen 24 hodinov˘ imisní limit (v %), Ni: podíl území obce, na nûmÏ byl pfie-
kroãen roãní imisní limit (v %), Celkem: podíl oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í na území obce (v %).

Z údajÛ uveden˘ch v tabulce vypl˘vá, Ïe v mûstech a obcích, v nichÏ je vyhlá‰ena oblast se zhor‰enou kvalitou
ovzdu‰í pro více neÏ jednu zneãi‰Èující látku, Ïije více neÏ 20 tisíc obyvatel, tedy více neÏ témûfi 2 % obyvatel Stfiedo-
ãeského kraje.

V následující tabulce jsou uvedeny obce, u nichÏ byla v roce 2001 kromû imisních limitÛ pfiekraãována i pfiíslu‰-
ná mez tolerance.

Z údajÛ uveden˘ch v tabulce vypl˘vá, Ïe v oblastech, kde byla v roce 2001 kromû imisního limitu pfiekraãována i pfií-
slu‰ná mez tolerance, Ïije cca 7 tisíc obyvatel, tedy cca 0,6 % obyvatel Stfiedoãeského kraje.



Strana 221 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje âástka 7/2004

E Oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í – pÛvod zneãi‰tûní ovzdu‰í

Suspendované ãástice

Oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í z hlediska suspendovan˘ch ãástic velikostní frakce PM10 se vyskytují na
území ãtyfi sousedících okresÛ (Mûlník, Kladno, Praha-západ a Beroun). Vzhledem k rozsahu oblastí (nejv˘‰e
14,61 % území v pfiípadû okresu Mûlník, nejménû 0,6 % území v pfiípadû okresu Beroun) lze suspendované ãástice
povaÏovat za vícenásobn˘ bodov˘ problém, jehoÏ pfiíãinu lze z velké ãásti pfiifiadit ke konkrétním stacionárním zdro-
jÛm zneãi‰Èování ovzdu‰í.

V nejvíce exponovaném okrese Mûlník jsou v jedné lokalitû (Horní Poãáply) umístûny zdroje emisí tuh˘ch látek,
které pfiedstavují cca ãtvrtinu krajsk˘ch emisí tuh˘ch látek v kategorii REZZO 1 (âEZ a. s., Elektrárna Mûlník; Ener-
gotrans a. s.). V‰echny obce, na jejichÏ území byla vyhlá‰ena oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í, se nacházejí ve
vzdálenosti do 15 km od tûchto zdrojÛ.

V okrese Kladno je lokalizován druh˘ nejvût‰í zdroj emisí tuh˘ch látek ve Stfiedoãeském kraji (ECK Generating:
Elektrárna Kladno, Kladno-Dubí). V‰echny obce, na jejichÏ území byla vyhlá‰ena oblast se zhor‰enou kvalitou
ovzdu‰í, se nacházejí v severozápadním smûru ve vzdálenosti do 10 km od tohoto zdroje.

V okrese Beroun se jedná o bodov˘ problém (pouze území mûsta Beroun), pfiifiaditeln˘ k imisní zátûÏi z komu-
nikace D5.

V okrese Praha-západ se pravdûpodobnû jedná o superpozici pÛsobení nûkolika ménû v˘znamn˘ch stacionár-
ních zdrojÛ a zdrojÛ liniov˘ch.

V roce 2002 se potvrdilo pfiekraãování imisních limitÛ pro suspendované ãástice v okresech Mûlník, Kladno, Pra-
ha-západ a Beroun s tím, Ïe v okresech Kladno a Praha-západ do‰lo k v˘raznému meziroãnímu nárÛstu. Novû bylo
zji‰tûno pfiekraãování imisních limitÛ v okresech Nymburk, Praha-v˘chod a Rakovník.

Nikl

V pfiípadû niklu byla provedena ‰etfiení na zdrojích k identifikaci potencionálních pÛvodcÛ zneãi‰tûní. Provede-
né anal˘zy zdrojÛ neprokázaly zv˘‰ené emise polutantu.Anal˘zy mûfiení a aplikovan˘ch technologií monitoringu by-
lo zji‰tûno, Ïe mûfiení mohou dlouhodobû b˘t zatíÏena metodickou chybou, které vykazuje nadlimitní koncentrace
niklu v ovzdu‰í v rozporu se skuteãn˘m stavem. Nadlimitní imisní zátûÏ niklem jiÏ nebyla v následujících letech Mi-
nisterstvem Ïivotního prostfiedí âR indikována.

Arsen

V pfiípadû arsenu se jedná o v˘raznû bodov˘ problém, lokalizovan˘ na území mûsta Mûlníka a obce Hofiín (cca 1 km
od Mûlníka). Za pravdûpodobné pÛvodce zneãi‰tûní jsou oznaãovány následující zdroje:

• âEZ a. s., Elektrárna Mûlník,
• Energotrans a. s.

V roce 2002 bylo potvrzeno pfiekraãování imisního limitu v okrese Mûlník s tím, Ïe v˘mûra dotãeného území mír-
nû poklesla.

Oxid dusiãit˘

V roce 2002 bylo podle pfiedbûÏn˘ch údajÛ âHMÚ zji‰tûno pfiekraãování denního imisního limitu pro ochranu
zdraví na 0,6 % území okresu Beroun. Jedná se tedy o v˘raznû bodov˘ problém vyvolan˘ dopadem emisí z dopravnû
intenzivnû zatíÏené komunikace, které se promítají do namûfien˘ch koncentracích na dopravní stanici imisního mo-
nitoringu ã. 1140 (âHMÚ).

Benzo(a)pyren

V roce 2002 bylo podle pfiedbûÏn˘ch údajÛ âHMÚ zji‰tûno pfiekraãování imisního limitu pro ochranu zdraví na
0,68 % území okresu Praha – v˘chod. Jedná se tedy o v˘raznû bodov˘ problém do znaãné míry spojen˘ s intenzivní
automobilovou dopravou na radiálních komunikacích do hlavního mûsta Prahy.
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F Oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í – anal˘za situace vedoucí ke zhor‰ení
kvality ovzdu‰í

Modelové v˘poãty pomocí simulaãního modelu ATEM byly pro území Stfiedoãeského kraje provedeny v prÛbû-
hu tfietí etapy fie‰ení pro aktuální stav a pro v˘hledov˘ stav v horizontu roku 2010.

Modelové v˘poãty byly provedeny za pomoci matematického modelu ATEM pro celé území Stfiedoãeského kra-
je pro následující zneãi‰Èující látky:

• oxid dusiãit˘ (prÛmûrné roãní koncentrace a maximální hodinové koncentrace),
• oxidy dusíku (prÛmûrné roãní koncentrace),
• benzen (prÛmûrné roãní koncentrace a maximální hodinové koncentrace).

Pro vybrané lokality byly dále provedeny modelové v˘poãty pro arsen a nikl (mûsto Mûlník a okolí, mûsto Pfiíb-
ram a mûsto Bene‰ov).

Z podrobného vyhodnocení pfiíspûvku jednotliv˘ch zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a liniov˘ch zdrojÛ k celkové imisní
zátûÏi oxidem dusiãit˘m a benzenem, provedeného v rámci modelov˘ch v˘poãtÛ, vypl˘vají následující zdroje, jejichÏ
podíl na imisní zátûÏi v jejich okolí je v˘znamn˘:

Název zdroje V˘‰e pfiíspûvku k imisní zátûÏi (mg ◊ m–3)

Oxid dusiãit˘

Dálnice D1 (PrÛhonice) 27,82

Dálnice D1 (Ostfiedek) 15,11

Spolana a. s. (Libi‰) 13,21

Dálnice D5 (Chrá‰Èany) 11,11

·koda Auto a. s. (Mladá Boleslav) 10,15

Dálnice D8 (Nová Ves) 9,13

Silnice I/9 (Mûlník) 8,96

Silnice I/38 (Kolín) 8,53

Energotrans a. s. – Elektrárna Mûlník I (Horní Poãaply) 8,15

Dálnice D5 (KrálÛv DvÛr) 7,41

Dálnice D8 (Odolena Voda) 6,98

âEZ a. s. – Elektrárna Mûlník 6,50

Elektrárna Kladno 5,50

Pfiíspûvek Ïádného dal‰ího zdroje nepfiekraãuje hodnotu 5 mg ◊ m–3.

Benzen

Plo‰né zdroje (Kladno) 4,62

Plo‰né zdroje (Odolena Voda) 2,31

Pfiíspûvek Ïádného dal‰ího zdroje nepfiekraãuje hodnotu 1 mg ◊ m–3 .
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G Popis existujících opatfiení pfiijat˘ch ke zv˘‰ení kvality ovzdu‰í

V˘ãet opatfiení na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni, která mají vztah k Programu a oblasti

Opatfiení na mezinárodní úrovni

a) Mezinárodní úmluvy

Za nejv˘znamnûj‰í mezinárodní aktivitu lze povaÏovat pfiístup âR k Úmluvû EHK OSN o dálkovém zneãi‰tûní
ovzdu‰í pfiekraãujícím hranice státÛ a k jejím protokolÛm:

• první a druh˘ protokol o sífie,
• protokol o dusíku,
• protokol o tûkav˘ch organick˘ch látkách (VOC),
• protokol o tûÏk˘ch kovech,
• protokol o persistentních organick˘ch polutantech (POPs),
• (Goteborsk˘) protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a tvorby pfiízemního ozónu.

Pro nadcházející období bude mít zfiejmû nejvût‰í dopad na omezování emisí látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í Rám-
cová úmluva OSN o zmûnû klimatu z roku 1992 a její „Kjótsk˘ protokol“ z roku 1997. I kdyÏ tyto dokumenty uklá-
dají povinnosti v oblasti omezování emisí skleníkov˘ch plynÛ (dominantnû oxidu uhliãitého), je zfiejmé, Ïe fiada vy-
volan˘ch opatfiení v oblasti úspor energií a vyuÏívání obnoviteln˘ch / alternativních zdrojÛ energie, pfiinese Ïádoucí
vedlej‰í efekty také v oblasti omezování emisí „klasick˘ch“ zneãi‰Èujících látek.

b) Evropská integrace

Postupná aproximace ãeské legislativy smûrem k právním pfiedpisÛm ES, zahájená v polovinû devadesát˘ch let
a ukonãená v souãasné dobû, pfiedstavuje v oblasti omezování emisí a zlep‰ování kvality ovzdu‰í zásadní impuls. Nic-
ménû jiÏ právní úprava ochrany ovzdu‰í, pfiijatá poãátkem devadesát˘ch let, byla do znaãné míry inspirována jak teh-
dy platn˘mi právními pfiedpisy ES, tak i pfiedpisy nûkter˘ch ãlensk˘ch státÛ (zejména SRN). V souãasné dobû je ães-
ká právní úprava ochrany ovzdu‰í prakticky zcela sladûna se v‰emi platn˘mi pfiedpisy ES a po oãekávaném vstupu
âR do EU se bude vyvíjet stejn˘m smûrem.

c) Mezinárodní projekty

V prÛbûhu devadesát˘ch let bylo v âR realizováno, v rámci bilaterální i multilaterální pomoci, mnoho projektÛ
v oblasti ochrany ovzdu‰í.

Opatfiení na národní, regionální a lokální úrovni

a) Právní pfiedpisy

Naprosto zásadní v˘znam pro omezení emisí a následující zlep‰ení kvality ovzdu‰í mûla nová právní úprava
ochrany ovzdu‰í, pfiijatá poãátkem devadesát˘ch let minulého století (zákony ã. 309/1991 Sb. a ã. 389/1991 Sb., v po-
stupnû upravovan˘ch znûních, a navazující provádûcí pfiedpisy). Základem této úpravy byla regulace emisí zneãi‰Èují-
cích látek z témûfi 3 tisíc „velk˘ch“ a cca 30 tisíc „stfiedních“ zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í. Tûmto zdrojÛm byly stano-
veny emisní limity s plo‰n˘m termínem dodrÏování nejpozdûji od poãátku roku 1999 s tím, Ïe do tohoto termínu byly
stanoveny pfiechodné emisní limity doãasnû platné. V˘sledkem je razantní, a v nûkter˘ch pfiípadech (tuhé látky, oxid
sifiiãit˘) fiádov˘ pokles emisí zneãi‰Èujících látek, kter˘ se projevil v˘razn˘m poklesem imisní zátûÏe na celém území
âR, Stfiedoãesk˘ kraj nevyjímaje. PrÛmûrné roãní koncentrace i 95 % kvantily suspendovan˘ch ãástic, oxidu sifiiãité-
ho a oxidÛ dusíku nad územím dne‰ního Stfiedoãeského kraje se jiÏ od roku 1997 pohybují pod (tehdy platn˘mi) li-
mitními hodnotami.

Nová právní úprava dále zavedla Smogov˘ varovn˘ a regulaãní systém, kter˘m byl omezován provoz emisnû v˘-
znamn˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í za nepfiízniv˘ch rozptylov˘ch podmínek.
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Po roce 1998 se ukázalo, Ïe siln˘ potenciál, obsaÏen˘ v této právní úpravû se jiÏ prakticky vyãerpal, protoÏe na-
prostá vût‰ina opatfiení a nástrojÛ, které bylo moÏno plo‰nû aplikovat, jiÏ byla vyuÏita.

b) Ekonomické nástroje

Právní úprava ochrany ovzdu‰í z poãátku devadesát˘ch let zaloÏila, vedle systému normativních nástrojÛ, také
systém nástrojÛ ekonomick˘ch. Systém ekonomick˘ch nástrojÛ ochrany ovzdu‰í se skládá z poplatkÛ za zneãi‰Èování
ovzdu‰í a dotací / mûkk˘ch pÛjãek, poskytovan˘ch Státním fondem Ïivotního prostfiedí âR (SFÎP), kter˘ je pfiíjem-
cem drtivého podílu v˘nosu z poplatkÛ. V období 1994 aÏ 1996 byly pfiíjmy fondu nav˘‰eny jednorázov˘m pfievodem
6,1 mld. Kã na podporu Národního programu ozdravûní ovzdu‰í. Celkové v˘daje SFÎP k ochranû ovzdu‰í dosáhly
v období 1992 aÏ 2002 ãástky cca 14 mld. Kã, z toho na území Stfiedoãeského kraje bylo vynaloÏeno cca 10 %.

DosaÏené v˘sledky a hodnocení úãinnosti opatfiení

V následujícím obrázku je uveden v˘voj emisí hlavních zneãi‰Èujících látek ze stacionárních zdrojÛ na území Stfie-
doãeského kraje v období 1994 aÏ 2001. Uveden˘ ãasov˘ interval byl zvolen tak, aby byl „odfiltrován“ efekt zmûn
pfied rokem 1994 (ukonãení provozu nûkter˘ch podnikÛ, pokles v˘konnosti národního hospodáfiství), které sice pfii-
spûly k omezení emisí, nebyly v‰ak vyvolány opatfieními k ochranû ovzdu‰í.

Z uvedeného pfiehledu je vidût, Ïe ve v‰ech pfiípadech do‰lo ve sledovaném období k v˘raznému poklesu emisí
a podobnû se situace vyvíjela i u emisí dal‰ích látek.

Pokles emisí se pochopitelnû projevil sníÏením imisních koncentrací sledovan˘ch látek.
Z informací uveden˘ch v pfiedchozích ãástech textu vypl˘vá, Ïe dosavadní pokles emisí byl dostateãn˘ k tomu,

aby na území Stfiedoãeského kraje zajistil plo‰né dodrÏování hodnot imisních limitÛ pro následující zneãi‰Èující látky:

• oxid sifiiãit ,̆
• oxid uhelnat ,̆
• benzen,
• olovo,
• kadmium,
• amoniak,
• nikl.

Celkové emise ve Stfiedoãeském kraji v kategoriích zdrojÛ REZZO 1 aÏ 3 od roku 1994
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Nebyl v‰ak dostateãn˘ k tomu, aby zajistil dodrÏování hodnot imisních limitÛ pro tyto zneãi‰Èující látky:

• suspendované ãástice frakce PM10,
• benzo(a)pyren,
• ozón (limit pro ochranu zdraví i pro ochranu vegetace),
• oxid dusiãit˘ a oxidy dusíku (limit pro ochranu vegetace v chránûn˘ch oblastech),
• arsen.

V pfiípadû rtuti není k dispozici dostatek informací.

Nástroje a opatfiení, aplikované v uplynulém období, lze povaÏovat, a to vãetnû vyvolan˘ch nákladÛ, za úãinné,
protoÏe odpovídaly alarmující situaci v oblasti kvality ovzdu‰í na konci osmdesát˘ch a poãátku devadesát˘ch let mi-
nulého století a vedly k v˘raznému omezení emisí a sníÏení imisní zátûÏe. V souãasné dobû se ukazuje, Ïe potenciál
tûchto opatfiení se jiÏ z velké ãásti vyãerpal a pfietrvávající problémy by bylo moÏno plo‰n˘m zpÛsobem fie‰it pouze za
cenu neodpovídajících pfiím˘ch i nepfiím˘ch nákladÛ.

Program sniÏování emisí i Program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje je proto zaloÏen pfiedev‰ím
na nástrojích / opatfieních selektivních / specifick˘ch (z hlediska zdrojÛ zneãi‰Èování a lokální imisní situace).

H Návrh novû pfiipravovan˘ch opatfiení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í

Podrobnosti o moÏn˘ch nápravn˘ch opatfieních

Nápravná opatfiení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í pochopitelnû leÏí v oblasti sníÏení emisí, a jsou proto popsána
v Programu sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje. Vazba mezi Programem ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í a Programem
ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í je dále zaji‰tûna tím, Ïe hlavním cílem „emisního programu“ je, kromû dosaÏení v daném
termínu doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisních stropÛ pro oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku, VOC a amoniak, také pfied-
nostní sníÏení emisí tûch zneãi‰Èujících látek, u kter˘ch dochází k pfiekraãování imisních limitÛ.

Seznam a popis navrhovan˘ch opatfiení

Nápravná opatfiení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í pochopitelnû leÏí v oblasti sníÏení emisí, a jsou proto popsána
v Programu sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje (viz kapitola B.8). Vazba mezi Programem ke zlep‰ení kvality
ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje a Programem sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje je dále zaji‰tûna tím, Ïe hlavním cí-
lem „emisního programu“ je, kromû dosaÏení v daném termínu doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisních stropÛ pro
oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku, VOC a amoniak, také pfiednostní sníÏení emisí tûch zneãi‰Èujících látek, u kter˘ch dochází
k pfiekraãování imisních limitÛ.

Vzhledem k tomu, Ïe imisní limity byly na území Stfiedoãeského kraje pfiekraãovány pro následující zneãi‰Èující
látky:

• suspendované ãástice velikostní frakce PM10 (denní i roãní limit),
• benzo(a)pyren,
• arsen,
• ozón,
• oxid dusiãit˘ a oxidy dusíku,

jsou z hlediska Krajského programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje v˘znamné zejména ty ná-
pravné nástroje, které vedou ke sníÏení emisí tûchto zneãi‰Èujících látek, respektive ke sníÏení emisí prekurzorÛ ozónu.
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Opatfiení vedoucí ke zlep‰ení imisní situace na území Stfiedoãeského kraje jsou zafiazena do následujících tfiech
prioritních okruhÛ:

Priorita 1: suspendovan˘ aerosol frakce PM10 z dÛvodu vymezení oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í na území
Stfiedoãeského kraje:

Pro oblasti vymezené jako oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í Ministerstvem Ïivotního prostfiedí s identifiko-
van˘mi pfiíãinami zv˘‰ené imisní zátûÏe jsou stanoveny následující prioritní cíle:

• podporu stávajícího systému zásobování CZT a plynovodních sítí v postiÏen˘ch obcích (roz‰ífiení plynofikace
a podpora vyuÏití tzv. „mrtv˘ch pfiípojek“ a zru‰ení duálních systémÛ),

• vyhodnocení pfiíspûvku emisnû v˘znamn˘ch zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ na imisní zátûÏi prachem frakce PM10 v ob-
cích s indikovan˘m pfiekroãením imisních limitÛ a vyjádfiení podílu lokálních zdrojÛ na imisní zátûÏi,

• podpora projektÛ ke sníÏení emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek ze zvlá‰tû velk˘ch, mal˘ch a liniov˘ch zdrojÛ zne-
ãi‰Èování v území s pfiekroãením imisního limitu, respektive imisního limitu vãetnû meze tolerance pro PM10 v do-
sahu zdrojÛ,

• stanovení omezujících podmínek pro rozvoj zdrojÛ v energetickém areálu âEZ, a. s., a Energotrans, a. s., a pod-
pora rozvoje nízkoemisních technologií v lokalitû,

• podpora redukce emisí TZL ze zdroje ECK Generating, spol. s r. o. Kladno.
• podpora projektÛ, které povedou na území mûsta Kladna a Beroun ke sníÏení primárních a sekundárních emisí

TZL ze zvlá‰tû velk˘ch energetick˘ch zdrojÛ a z mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování.

Pro oblasti s indikovan˘m pfiekroãením imisního limitu, kde nebyli jednoznaãnû identifikováni pÛvodci imisní zá-
tûÏe, jsou vymezeny následující prioritní cíle:

• podpora programÛ vyhodnocení imisní zátûÏe ve vymezen˘ch územích s pomocí mûfiení a podrobné anal˘zy zdrojÛ,
• podpora pfii jednáních o moÏnosti plynofikace obcí Kole‰ov a Broumy s distribuãními spoleãnostmi zásobování

zemním plynem pÛsobícími na území Stfiedoãeského kraje a podpora projektÛ k preventivnímu sníÏení emisí
TZL z mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování v uveden˘ch lokalitách,

• podpora rozvoje plynofikace nebo jin˘ch nízkoemisních alternativních ãi obnoviteln˘ch zdrojÛ energie v oblas-
tech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í,

• podpora ke zvy‰ování intenzity ãi‰tûní liniov˘ch zdrojÛ v lokalitách Berouna a pfii severní hranici Stfiedoãeského
kraje s hl. m. Prahou.

Cíle ke sníÏení imisní zátûÏe jsou vymezeny a kaÏdoroãnû aktualizovány v rozsahu obcí vymezen˘ch Minister-
stvem Ïivotního prostfiedí jako oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í v dÛsledku pfiekroãení nûkterého z imisních li-
mitÛ pro suspendované ãástice frakce PM10.

Pfii rozhodování o poskytnutí prostfiedkÛ z vefiejn˘ch zdrojÛ na realizaci opatfiení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í jsou
prioritnû podporovány projekty, kde je jednoznaãnû identifikován pÛvodce zneãi‰tûní, z nûhoÏ jsou emise polutantu
omezovány, a projekty realizované v území, kde byla vyhlá‰ena oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í z dÛvodu pfie-
kroãení imisního limitu vãetnû meze tolerance.

Pro ostatní území, které není vymezeno oblastmi se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í z dÛvodu pfiekroãení nûkterého
z imisních limitÛ pro suspendované ãástice PM10, vytvofií kraj podmínky pro trvalé vyhodnocování imisní zátûÏe
a pfiedcházení rizikÛm pfiekraãování imisních limitÛ.

Priorita 2: arsen z dÛvodu pfiekroãení imisního limitu v lokalitû Mûlník:

• podpofiit vyhodnocení imisní zátûÏe ve vymezen˘ch oblastech s pfiekroãením imisního limitu pro arsen a zhod-
notit pfiíspûvek v˘znamn˘ch zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ (âEZ, a. s., EMù a Energotrans, a. s.) a skupiny mal˘ch zdro-
jÛ (REZZO 3),

• podpofiit sníÏení emisí arsenu ze zdrojÛ âEZ, a. s., Elektrárna Mûlník 2 a 3, a Energotrans, a. s., Elektrárna Mûl-
ník 1 spalováním paliv s niÏ‰ím obsahem arsenu stanovením podmínek provozu tûmto zdrojÛm,

• podpofiit omezování emisí polutantu ze zvlá‰tû velk˘ch energetick˘ch zdrojÛ a z mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ze-
jména formou náhrady tuh˘ch fosilních paliv emisnû pfiíznivûj‰ími palivy a rozvojem systémÛ centralizovaného
zásobování teplem a plynofikace.
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Opatfiení platí pro oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í vymezené nafiízením vlády ã. 60/2004 Sb. na území obcí
Mûlník, Dolní Befikovice a Mûfiín a v oblastech se zhor‰enou kvalitou vymezen˘ch Ministerstvem Ïivotního prostfie-
dí v následujících letech.

Priorita 3: oxidy dusíku z dÛvodu pfiekroãení nebo rizika pfiekroãení imisního limitu pro ekosystémy a vegetaci na
území CHKO âesk˘ kras:

• podpofiit podrobné vyhodnocení imisní zátûÏ polutantem v lokalitû CHKO âesk˘ kras,
• zhodnotit dosaÏitelnost imisního limitu v horizontu roku 2005 a 2010,
• navrhnout administrativní opatfiení z hlediska doãasného vymezení hranic CHKO âesk˘ Kras s ohledem na imis-

ní zatíÏení oxidy dusíku a dostupnost plnûní podmínek ochrany pfiírodního bohatství na území CHKO âesk˘
kras,

• podpofiit omezování emisí oxidÛ dusíku ze stávajících zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování v dosahu je-
jich dopadÛ na chránûné území,

• podpofiit realizaci infrastrukturních opatfiení u liniov˘ch zdrojÛ, které zmírní dopady dopravy na kvalitu ovzdu‰í
v chránûn˘ch územích.

I âasov˘ plán implementace opatfiení

Název Termín Odpovídá Ve spolupráci s Cílová látka

Termínované poÏadavky

Provést definitivní kategorizaci 
stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ 31. 12. 2003 krajsk˘ úfiad âIÎP

v‰echny regulované /

Vydat integrovaná povolení pro regulovatelné látky

konkrétní zvlá‰tû velké zdroje 30. 10. 2007 krajsk˘ úfiad provozovateli zdrojÛ

Ve v‰ech vhodn˘ch pfiípadech 
aplikovat plány sníÏení emisí 1. 6. 2004 krajsk˘ úfiad provozovateli zdrojÛ VOC
u zdrojÛ emitujících VOC

Aplikovat plány sníÏení emisí 
u ostatních technick˘ch zdrojÛ 1. 1. 2005 krajsk˘ úfiad provozovateli zdrojÛ specificky dle povahy
neplnících novû vyhlá‰ené zdroje
ãi zpfiísnûné emisní limity 

Schválit plány sníÏení emisí zejména oxid sifiiãit ,̆
u stávajících zvlá‰tû velk˘ch 1. 1. 2008 krajsk˘ úfiad MÎP âR ãásteãnû oxidy dusíku 
spalovacích zdrojÛ a tuhé látky

Ve v‰ech vhodn˘ch pfiípadech 
aplikovat plány zavedení zásad 1. 1. 2005 krajsk˘ úfiad provozovateli zdrojÛ amoniak
správné zemûdûlské praxe 
u zdrojÛ

stát / kraje / zejména tuhé látky,
Zajistit provedení energetick˘ch 1. 1. 2004 obce / oxidy dusíku,
auditÛ ve vefiejn˘ch budovách 1. 1. 2006 pfiíspûvkové oxid sifiiãit˘;

organizace oxid uhliãit˘

Doplnit posouzení kvality do 1 roku v‰echny regulované
ovzdu‰í kraje od schválení krajsk˘ úfiad âHMÚ a HS zneãi‰Èující látky

Programu
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Název Termín Odpovídá Ve spolupráci s Cílová látka

Termínované poÏadavky

Zajistit vydání integrovaného 
povolení pro zdroj Energotrans nejpozdûji krajsk˘ úfiad MÎP âR, Magistrátem tuhé látky, oxid sifiiãit ,̆
a. s. krajsk˘m úfiadem do 30. 10. 2007 HM Prahy oxidy dusíku
Stfiedoãeského kraje

Vyhodnotit a pfiípadnû podpofiit 
moÏnost realizace teplo-
energetického systému 30. 6. 2005 krajsk˘ úfiad MÎP âR, MMR âR, tuhé látky, oxid sifiiãit ,̆
Chvaletice – Kolín âEZ a. s. oxidy dusíku
(vãetnû posouzení moÏnosti 
podpory z Fondu soudrÏnosti)

Vyjednat v rámci integrovaného 
povolování ekonomicky nejpozdûji 
a technicky dostupn˘ emisní limit do 30. 10. 2007 krajsk˘ úfiad provozovateli zdrojÛ oxid sifiiãit˘
pro oxid sifiiãit˘ u zdroje ECK 
Generating – Elektrárna Kladno

PrÛbûÏné poÏadavky

Posoudit moÏnost návrhÛ zón orgány státní správy
s ãásteãn˘m / úpln˘m omezením prÛbûÏnû obce a policií oxidy dusíku, PAH,
vjezdu ve mûstech

benzen,
Podpofiit provádûní operativních oxid uhelnat˘
kontrol emisních parametrÛ prÛbûÏnû obce krajsk˘m úfiadem suspendované ãástice
vozidel a Policie âR

Aplikovat obecné v‰echny látky, pro které

a individuální emisní limity
prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad âIÎP a provozovateli byly obecné emisní 

zdrojÛ limity vyhlá‰eny

Podporovat investice do úspor 
energie prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad pfiíjemci podpor

Podporovat investice do vyuÏívání
obnoviteln˘ch zdrojÛ energie prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad pfiíjemci podpor zejména tuhé látky,

Podporovat v˘mûnu star˘ch kotlÛ
oxidy dusíku, oxid 

ve vefiejném sektoru prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad pfiíjemci podpor sifiiãit˘; oxid uhliãit˘

ZváÏit podporu zmûny otopn˘ch 
systémÛ v domácnostech prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad SFÎP âR a âEA

Nepfiímo podporovat omezování prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad pfiíjemci a adresáty tuhé látky,
emisí tuh˘ch látek z mal˘ch zdrojÛ podpory suspendované ãástice

Nepfiímo podporovat omezování prÛbûÏnû obce pfiíjemci a adresáty 
emisí VOC z mal˘ch zdrojÛ podpory VOC

Podporovat v˘stavbu silniãních 
obchvatÛ prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad ¤SD âR oxidy dusíku, PAH,

Podporovat modernizaci 
benzen, oxid uhelnat˘ 

komunikací prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad ¤SD âR suspendované ãástice

Pravidelnû provádût v‰echny zneãi‰Èující 
pasportizaci zdrojÛ prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad âHMÚ a âIÎP látky
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J Odhad oãekávaného dopadu na kvalitu ovzdu‰í vãetnû ãasového horizontu

Dopad navrhovan˘ch opatfiení na kvalitu ovzdu‰í je pro jednotlivé zneãi‰Èující látky posuzován v horizontu roku
2010 s pfiihlédnutím k roku 2005.

Suspendované ãástice

Navrhovaná opatfiení povedou k urãitému postupnému sníÏení koncentrací suspendovaného aerosolu na území
Stfiedoãeského kraje. Navrhovaná opatfiení v‰ak nemusí za v‰ech okolností zajistit splnûní platn˘ch imisních limitÛ
zejména v souvislosti se zpfiísnûní imisního limitu pro PM10 k 1. 1. 2005. Zpfiesnûní a vyhodnocení úãinnosti navrhova-
n˘ch opatfiení bude pfiedmûtem kaÏdoroãních aktualizací Integrovaného programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfie-
doãeského kraje.

Benzo(a)pyren

Navrhovaná opatfiení povedou k urãitému sníÏení v˘mûry území, na kterém dochází k pfiekraãování imisního li-
mitu a v horizontu roku 2010 lze s vysokou pravdûpodobností oãekávat, Ïe imisní limit bude nad územím kraje plo‰-
nû dodrÏován.

Arsen

Navrhovaná opatfiení povedou k urãitému sníÏení v˘mûry území, na kterém dochází k pfiekraãování imisního li-
mitu a v horizontu roku 2010 lze s vysokou pravdûpodobností oãekávat, Ïe imisní limit bude nad územím kraje plo‰-
nû dodrÏován.

Nikl

Navrhovaná opatfiení povedou k potvrzení podlimitní imisní zátûÏe niklem na území Stfiedoãeského kraje nebo
k identifikaci pÛvodcÛ zv˘‰en˘ch koncentrací polutantu v identifikovan˘ch lokalitách.

Ozón

Navrhovaná opatfiení povedou k urãitému postupnému sníÏení v˘mûry území, na kterém dochází k pfiekraãová-
ní imisních limitÛ a v horizontu roku 2010 se problém mÛÏe zmûnit z problému plo‰ného na problém lokální. Je v‰ak
velmi málo pravdûpodobné, Ïe by bylo k cílovému roku 2010 zaji‰tûno dodrÏování limitÛ na celém území kraje.

Název Termín Odpovídá Ve spolupráci s Cílová látka

PrÛbûÏné poÏadavky

UpfiednostÀovat Ekologicky orgány obcí a krajem dle povahy v˘robku – 
‰etrné v˘robky v pfiím˘ch prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad zfiízen˘mi / fiízen˘mi VOC, oxidy dusíku,
nákupech organizacemi tuhé látky…

Nepfiímo podporovat uÏívání dle povahy v˘robku – 

Ekologicky ‰etrné v˘robky prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad krajsk˘m úfiadem VOC, oxidy dusíku,
tuhé látky…

Stanovovat podmínky ochrany zfiízen˘mi / fiízen˘mi 
ovzdu‰í pro vefiejné zakázky prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad organizacemi dle povahy soutûÏe

Podporovat zv˘‰ení úãinnosti 
odstraÀování prachov˘ch ãástic prÛbûÏnû krajsk˘ úfiad obcemi tuhé látky 

z povrchu komunikací a navázané polutanty
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Oxid dusiãit˘ a oxidy dusíku

Navrhovaná opatfiení povedou ke sníÏení v˘mûry území, na kterém dochází k pfiekraãování imisního limitu
a v horizontu roku 2005 lze s vysokou pravdûpodobností oãekávat, Ïe imisní limit bude plo‰nû dodrÏován ve v‰ech
chránûn˘ch územích. JiÏ pfied rokem 2010 lze navíc s vysokou pravdûpodobností oãekávat plo‰né dodrÏování imis-
ních limitÛ pro ochranu zdraví.

K Popis opatfiení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í pfiijat˘ch v dlouhodobém horizontu

V dlouhodobém horizontu pfiispûje ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í nad územím Stfiedoãeského kraje realizace násle-
dujících nástrojÛ / opatfiení (tuãn˘m písmem jsou uvedeny prioritní nástroje a opatfiení, které byly stanoveny s pfii-
hlédnutím k podílu jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ na celkov˘ch emisích):

NOR1: Územní plánování a územní rozhodování,
NOR2: Povolení k umisÈování staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
NOR4: Integrované povolení k v˘stavbû zvlá‰tû velkého zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í,
NOR6: Povolení k zámûrÛm na zavedení nov˘ch v˘rob s dopadem na ovzdu‰í u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfied-

ních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
NOR7: Povolení k zámûrÛm na zavedení nov˘ch technologií s dopadem na ovzdu‰í u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch

a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
NOR8: Povolení ke zmûnám staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
NOR10: Povolení ke zmûnám pouÏívan˘ch paliv, surovin nebo druhÛ odpadÛ a ke zmûnám vyuÏívání technologic-

k˘ch zafiízení zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
NOR11: Povinnost volit pfii v˘stavbû nov˘ch a rekonstrukci stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

nejlep‰í dostupné techniky,
NOR24: Zavedení environmentálních zón,
ORG10: SniÏování pfiepravní nároãnosti území,
ORG11: Rehabilitace pû‰í a cyklistické dopravy, pû‰í zóny, zklidnûné ulice,
ORG12: Vy‰‰í vyuÏití kapacity vozidel IAD, hromadná doprava o nízké kapacitû fiízená poptávkou,
ORG13: Podpora práce doma (teleworking),
ORG14: Podpora v‰ech forem elektronické komunikace,
INF1: Získávání a zpracovávání informací v oblasti ochrany ovzdu‰í,
INF2: Poskytování informací, v˘chova a osvûta,
INF3: Posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí,
INF4: Získávání a zpracovávání informací o v˘znamn˘ch zdrojích zneãi‰Èování,
INF5: Podpora v˘voje modelov˘ch nástrojÛ,
INF6: Rozvoj monitorovací sítû nad rámec dan˘ právními pfiedpisy,
DOB1: Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojÛ nebo jejich organizacemi,
DOB3: Podpora zavádûní dobrovoln˘ch aktivit.
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Pfiíloha ã. 3
k nafiízení ã. 5/2004 Stfiedoãeského kraje

Rozsah a obsah programového dodatku Programu sniÏování emisí Stfiedoãeského kra-
je a Integrovaného programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje

Programov˘ dodatek bude sestaven na základû principu partnerství s dal‰ími subjekty, a to zejména s obcemi, na
jejichÏ území byla vymezena oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í, a s orgány státní správy na regionální a národní
úrovni.

Pro kaÏdé opatfiení bude v Programovém dodatku podrobnûji rozpracován systém ukazatelÛ – v˘stupÛ, v˘sled-
kÛ a dopadÛ a kvantifikace cílÛ, která bude rozpracována aÏ do úrovnû opatfiení. U jednotliv˘ch opatfiení bude uve-
dena vyãlenûná finanãní ãástka a typy koneãn˘ch pfiíjemcÛ pomoci.
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V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: ASPI Publishing s. r. o., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3
Roãní pfiedplatné: pfiedstavuje ãástku za dodávku úplného roãníku a je od pfiedplatitelÛ vybíráno ve formû záloh. V˘‰e záloh bude
vÏdy písemnû oznámena. Roãní vyúãtování bude provedeno na základû skuteãnû vydan˘ch ãástek.
Záloha na rok 2004 ãiní 1000 Kã (bez DPH).
Vychází dle potfieb Stfiedoãeského kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech:
246 040 441, 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte IâO (právnické osoby), rodné ãíslo (fyzické osoby).
Písemné objednávky pfiedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
ASPI Publishing s. r. o., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401
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