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8
NA¤ÍZENÍ
Stﬁedoãeského kraje ã. 8/2011
ze dne 10. 10. 2011,
kter˘m se stanovují úseky silnic, na kter˘ch se pro jejich mal˘ dopravní v˘znam
nezaji‰Èuje sjízdnost a schÛdnost v zimním období

Rada Stﬁedoãeského kraje vydává podle § 59 odst. 1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a podle § 27 odst. 5 zákona ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, toto naﬁízení:

dobí, tj. v dobû od 1. listopadu 2011 do 31. bﬁezna 2012,
jsou uvedeny v pﬁíloze k tomuto naﬁízení.

âl. 2
Úãinnost
âl. 1
Pﬁedmût úpravy
Úseky silnic ve Stﬁedoãeském kraji, na kter˘ch se nezaji‰Èuje pro jejich mal˘ dopravní v˘znam sjízdnost
a schÛdnost odstraÀováním snûhu a náledí v zimním ob-

Toto naﬁízení bylo vydáno usnesením Rady Stﬁedoãeského kraje ã. 035-38/2011/RK ze dne 10. 10. 2011, nab˘vá úãinnosti dnem 1. 11. 2011 a jeho úãinnost
konãí dnem 31. 3. 2012.

MUDr. David Rath v. r.
hejtman
Robin Pov‰ík v. r.
námûstek hejtmana
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9
NA¤ÍZENÍ
Stﬁedoãeského kraje ã. 9/2011
ze dne 6. 12. 2010,
kter˘m se vydává Krajsk˘ regulaãní ﬁád Stﬁedoãeského kraje

Rada Stﬁedoãeského kraje vydává podle § 7 a § 59
odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a na základû § 8
odst. 5 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í),
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a vyhlá‰ky ã. 553/2002 Sb.,
kterou se stanoví hodnoty zvlá‰tních imisních limitÛ
zneãi‰Èujících látek, ústﬁední regulaãní ﬁád a zpÛsob jeho
provozování vãetnû seznamu stacionárních zdrojÛ podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajsk˘ch a místních regulaãních ﬁádÛ a zpÛsob a rozsah zpﬁístupÀování informací o úrovni zneãi‰tûní ovzdu‰í
veﬁejnosti, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, toto naﬁízení:

Stﬁedoãeského kraje Krajsk˘ regulaãní ﬁád Stﬁedoãeského kraje, kter˘ je uveden v pﬁíloze tohoto naﬁízení.

âl. 2
Naﬁízení Stﬁedoãeského kraje ã. 4/2004 ze dne 9. 6.
2004, kter˘m se vydává Krajsk˘ regulaãní ﬁád pro regulaci zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na území Stﬁedoãeského kraje vãetnû pﬁílohy ã. 1 a 2 k tomuto naﬁízení, se
zru‰uje.

âl. 3
âl. 1
V souladu s usnesením Rady Stﬁedoãeského kraje
ã. 021-44/2010/RK ze dne 6. 12. 2010 se vydává pro území

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

MUDr. David Rath v. r.
hejtman
Ing. Milo‰ Petera v. r.
námûstek hejtmana
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LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Smogová situace je definována v § 8 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. V tomto zákonu je uvedena rovnûÏ povinnost vydávat
regulaãní ﬁády pro území krajÛ a obcí, kde ke smogov˘m situacím dochází. Tyto regulaãní ﬁády jsou pak legislativnû
upravovány vyhlá‰kou ã. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvlá‰tních imisních limitÛ zneãi‰Èujících látek,
ústﬁední regulaãní ﬁád a zpÛsob jeho provozování vãetnû seznamu stacionárních zdrojÛ podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajsk˘ch a místních regulaãních ﬁádÛ a zpÛsob a rozsah zpﬁístupÀování informací o úrovni zneãi‰tûní ovzdu‰í veﬁejnosti, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „vyhlá‰ka ã. 553/2002 Sb.“).
Zásady vypracování a provozování krajsk˘ch a místních regulaãních ﬁádÛ jsou uvedeny v pﬁíloze ã. 3 vyhlá‰ky
ã. 553/2002 Sb. a blíÏe specifikovány metodick˘m pokynem ã. 1 odboru ochrany ovzdu‰í Ministerstva Ïivotního prostﬁedí, kter˘ byl vydán ve Vûstníku MÎP ãástce 3/2010.

1.1 Znûní § 8 zákona ã. 86/2002 Sb.
Smogová situace
(1) Smogová situace je stav mimoﬁádnû zneãi‰tûného ovzdu‰í, kdy úroveÀ zneãi‰tûní ovzdu‰í zneãi‰Èující látkou
pﬁekroãí zvlá‰tní imisní limit stanoven˘ provádûcím právním pﬁedpisem.
(2) Zvlá‰tním imisním limitem podle odstavce 1 se rozumí taková úroveÀ zneãi‰tûní ovzdu‰í, pﬁi jejímÏ pﬁekroãení hrozí jiÏ pﬁi krátké expozici riziko po‰kození lidského zdraví nebo po‰kození ekosystému.
(3) MoÏnost vzniku, vznik a ukonãení smogové situace vyhla‰uje v rámci ústﬁedního regulaãního ﬁádu ministerstvo nebo jím zﬁízená právnická osoba neprodlenû. Souãasnû se vznikem smogové situace vyhlásí regulaãní opatﬁení
k omezování emisí ze stacionárních zdrojÛ, které se na zneãi‰Èování ovzdu‰í rozhodujícím zpÛsobem podílejí.
(4) Pro oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í podle § 7 odst. 1 stanoví provádûcí právní pﬁedpis smogov˘ varovn˘ a regulaãní systém a zpÛsob jeho provozování vãetnû seznamu stacionárních zdrojÛ podléhajících regulaci podle odstavce 3. Provoz smogového, varovného a regulaãního systému upravuje ústﬁední regulaãní ﬁád, krajsk˘ a místní regulaãní ﬁád.
(5) Kraj a obec jsou povinny v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í sv˘m naﬁízením vydat regulaãní ﬁád pro
jejich území. V tomto regulaãním ﬁádu upraví vyhla‰ování a odvolávání signálu upozornûní a signálu regulace na
svém území v pﬁípadû moÏnosti vzniku nebo v˘skytu smogové situace a omezení nebo zastavení provozu stacionárních a mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování ve své územní pÛsobnosti, s v˘jimkou stacionárních zdrojÛ regulovan˘ch podle
odstavce 3. Pﬁi vypracování krajského a místního regulaãního ﬁádu krajsk˘ úﬁad a obecní úﬁad pﬁihlédne k negativním dÛsledkÛm omezení nebo zastavení zemûdûlsk˘ch provozÛ s chovem hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat.
(6) Krajsk˘ regulaãní ﬁád nesmí b˘t v rozporu s ústﬁedním regulaãním ﬁádem. Místní regulaãní ﬁád nesmí b˘t
v rozporu s krajsk˘m regulaãním ﬁádem a s ústﬁedním regulaãním ﬁádem.
(7) Pro pﬁípad vzniku smogové situace mÛÏe orgán ochrany ovzdu‰í
a) naﬁídit provozovatelÛm stacionárních zdrojÛ omezení nebo zastavení provozu zdroje,
b) naﬁídit provozovatelÛm mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování omezení provozu tûchto zdrojÛ nebo zákaz tyto
zdroje pouÏívat.
(8) Regulaãní opatﬁení lze vyhlásit na nezbytnû nutnou dobu jen s uvedením dÛvodu a území, na které se regulaãní opatﬁení vztahuje. V regulaãním opatﬁení orgán ochrany ovzdu‰í uvede, na které osoby se regulaãní opatﬁení
vztahuje a jaká omezení jsou povinny strpût.
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(9) Osoba, které se regulaãní opatﬁení dot˘ká, je povinna toto opatﬁení dodrÏovat po celou dobu poãínaje okamÏikem, kdy regulaãní opatﬁení nabyla úãinnosti aÏ do jejich zru‰ení.
(10) Informaci pro veﬁejnost o vyhlá‰ení signálu upozornûní, signálu regulace, signálu varování a jejich odvolání zaji‰Èuje ministerstvo nebo jím zﬁízená právnická osoba nebo krajsk˘ úﬁad v televizním a rozhlasovém vysílání;
obecní úﬁad vyhla‰uje signál upozornûní a signál regulace, jejich zmûny a odvolání v místních informaãních prostﬁedcích.
(11) Osoba, která provozuje televizi nebo rozhlas, je povinna bez náhrady nákladÛ na základû Ïádosti ministerstva nebo jím zﬁízené právnické osoby nebo krajskému úﬁadu neprodlenû a bez úprav obsahu a smyslu uveﬁejnit informace o vyhlá‰ení a odvolání signálu upozornûní, signálu regulace a signálu varování.
(12) Provádûcí právní pﬁedpis stanoví hodnoty zvlá‰tních imisních limitÛ pro zneãi‰Èující látky, nebo jejich stanovené skupiny, zpÛsob jejich kontroly vãetnû metod odbûru vzorkÛ, mûﬁení a dal‰ích technick˘ch poÏadavkÛ,
ústﬁední regulaãní ﬁád a zpÛsob jeho provozování vãetnû seznamu stacionárních zdrojÛ podléhajících regulaci podle
odstavce 3, podmínky vedoucí k vyhlá‰ení akãních plánÛ, strukturu a obsah akãních plánÛ, zásady vypracování
a realizace akãních plánÛ a zásady pro vypracování a provozování krajsk˘ch a místních regulaãních ﬁádÛ.

1.2 Pﬁíloha ã. 1 k vyhlá‰ce ã. 553/2002 Sb.
Zvlá‰tní imisní limity pro úãely vyhlá‰ení signálÛ upozornûní, signálÛ regulace a signálÛ varování
1. Signál upozornûní následuje po:
a) pﬁekroãení hodinového prÛmûru koncentrace
oxidu siﬁiãitého . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 mg.m–3 ve tﬁech po sobû následujících hodinách
oxidu dusiãitého. . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mg.m–3 ve tﬁech po sobû následujících hodinách nebo
troposférického ozonu . . . . . . . . . . . . 180 mg.m–3 ve tﬁech po sobû následujících hodinách
nebo
b) pﬁekroãení 24 hodinového prÛmûru koncentrace
suspendovan˘ch ãástic PM10 . . . . . . 100 mg.m–3
2. Signál regulace následuje po:
a) pﬁekroãení hodinového prÛmûru koncentrace
oxidu siﬁiãitého . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mg.m–3 ve tﬁech po sobû následujících hodinách nebo
oxidu dusiãitého. . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mg.m–3 ve tﬁech po sobû následujících hodinách
nebo
b) pﬁekroãení 24 hodinového prÛmûru koncentrace
suspendovan˘ch ãástic PM10 . . . . . . . 150 mg.m–3
3. Signál varování následuje po:
a) pﬁekroãení hodinového prÛmûru koncentrace
troposférického ozonu . . . . . . . . . . . . 240 mg.m–3 ve tﬁech po sobû následujících hodinách.
V‰echny v˘‰e uvedené úrovnû zneãi‰tûní ovzdu‰í se vztahují na standardní podmínky – objem pﬁepoãten˘ na
teplotu 293,15 K a normální tlak 101,35 kPa.
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IMISNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ ST¤EDOâESKÉHO KRAJE VE VZTAHU KE
ZVLÁ·TNÍM IMISNÍM LIMITÒM

2.1 SíÈ imisního monitoringu na území Stﬁedoãeského kraje
Stanice imisního monitoringu, provozované na území Stﬁedoãeského kraje jsou vyznaãeny na mapû na obrázku 2.1. Pro potﬁeby regulaãních ﬁádÛ jsou pouÏitelné pouze automatické stanice, které pﬁedávají do centra v reálném
ãase hodinové údaje o koncentracích SO2, NO2 a suspendovan˘ch ãástic frakce PM10. Stanice automatického imisního monitoringu (AIM), splÀující tato kritéria, jsou na mapû vyznaãena modr˘mi ãtverci.

Obr. 2.1 Stanice imisního monitoringu na území Stﬁedoãeského kraje
Podrobné údaje o stanicích AIM shrnuje tabulka 2.1.
Tabulka 2.1 Pﬁehled stanic AIM na území Stﬁedoãeského kraje
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S ohledem na prostorovou reprezentativnost údajÛ mûﬁicí stanice je pro potﬁeby regulaãního ﬁádu moÏné
vyuÏívat pouze pozaìové stanice mûstské a venkovské. Stanice klasifikované jako dopravní mají reprezentativnost
v ﬁádu jednotek metrÛ a pro úãely regulaãních ﬁádÛ se nepouÏívají. Stanice klasifikované jako „prÛmyslové“ jsou pro
regulaãní ﬁády pouÏitelné jako nouzové ﬁe‰ení pﬁi vûdomí toho, Ïe území jimi reprezentované má rozsah v ﬁádu
stovek metrÛ.
Je zﬁejmé, Ïe poãet monitorovacích stanic na území Stﬁedoãeského kraje, pouÏiteln˘ch pro potﬁeby regulaãních
ﬁádÛ, je znaãnû omezen.

2.2 V˘skyt smogov˘ch epizod na území Stﬁedoãeského kraje, potﬁebnost regulaãních ﬁádÛ
Oxid siﬁiãit˘
V prÛbûhu let 2005–2010 do‰lo k pﬁekroãení zvlá‰tního imisního limitu (ZIL) po signál Upozornûní v roce 2005 na
stanici Beroun a v roce 2008 na stanici Kladno-·vermov. Nejednalo se v‰ak o souvislé epizody s pﬁekroãením ZIL po
nûkolik následujících hodin za sebou. Hodnota ZIL pro signál „Regulace“ pﬁekroãena nebyla.
Emise oxidu siﬁiãitého jsou pod úrovní emisního stropu a v posledních letech stagnují. Lze pﬁedpokládat, Ïe se tato
situace v pﬁí‰tích letech nezmûní. Krajsk˘ regulaãní ﬁád pro oxid siﬁiãit˘ je vydáván pouze pro pﬁípad, Ïe by se imisní
situace pro oxid siﬁiãit˘ v budoucnu zhor‰ila a zvlá‰tní imisní limity byly pﬁekraãovány.

Oxid dusiãit˘
V prÛbûhu let 2005–2010 nedo‰lo k pﬁekroãení zvlá‰tního imisního limitu (ZIL) pro signál Upozornûní na Ïádné
monitorovací stanici ve Stﬁedoãeském kraji.
Emise oxidÛ dusíku kolísají v malém rozmezí nad úrovní emisního stropu, bez v˘znamného trendu v˘voje. V˘znamn˘ nárÛst emisí oxidÛ dusíku v pﬁí‰tích letech nelze oãekávat. Krajsk˘ regulaãní ﬁád pro oxid dusiãit˘ je vydáván pouze pro pﬁípad, Ïe by se imisní situace pro oxid dusiãit˘ v budoucnu zhor‰ila a zvlá‰tní imisní limity byly pﬁekraãovány.

Suspendované ãástice PM10
Na území Stﬁedoãeské kraje je ZIL pro tuto zneãi‰Èující látku pﬁekraãován a vybrané zdroje, lokalizované na území
kraje, jsou regulovány v rámci Ústﬁedního regulaãního ﬁádu. Pro doplnûní opatﬁení, uplatÀovan˘ch na centrální úrovni, je nutno vydat krajsk˘ regulaãní ﬁád pro zdroje PM10.

3

DOPORUâENÁ OPAT¤ENÍ KE SNÍÎENÍ EMISÍ STACIONÁRNÍCH
ZDROJÒ
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Regulaãní opatﬁení na zdrojích, které zaji‰Èují dodávku elektrické energie, tepla a teplé vody pro obyvatelstvo,
je nutno uplatÀovat v takové míﬁe, aby nedo‰lo k v˘znamnému naru‰ení nebo k v˘padkÛm zásobování tûmito produkty. Zejména je nutno respektovat stav a oãekávan˘ v˘voj venkovní teploty vzduchu.

4

V¯BùR ZDROJÒ PRO KRAJSK¯ REGULAâNÍ ¤ÁD

4.1 Postup v˘bûru zdrojÛ PM10
Pro návrh zdrojÛ ãástic PM10 byl aplikován dále popsan˘ postup, navrÏen˘ v âHMÚ pro v˘bûr zdrojÛ, regulovan˘ch v rámci Ústﬁedního regulaãního ﬁádu.
Na základû mapování v roãence Zneãi‰tûní ovzdu‰í na území âR za rok 2006, kter˘ byl z hlediska rozptylov˘ch
podmínek velmi nepﬁízniv˘, s vysok˘m poãtem smogov˘ch situací, byl z map prÛmûrn˘ch roãních hodnot koncentrace PM10 a 36. nejvy‰‰í hodnoty denního prÛmûru PM10 odhadnut poãet pﬁekroãení denního prÛmûru 100 a 150 mg/m3
ve ãtvercích sítû 1¥1 km. Metoda se opírá o odhad kvantilÛ lognormálního rozloÏení koncentrací PM10. Hodnoty
denního prÛmûru koncentrace odpovídají ZIL pro vyhla‰ování signálÛ Upozornûní a Regulace v regulaãním ﬁádu.
Mapy odhadÛ poãtu pﬁekroãení ZIL na území jednotliv˘ch obcí jsou na obrázcích 4.1 a 4.2

Obr. 4.1 Odhad poãtu dní s denním prÛmûrem koncentrace PM10 100 mg.m–3 na území obcí v âR
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Obr. 4.2 Odhad poãtu dní s denním prÛmûrem koncentrace PM10 150 mg.m–3 na území obcí v âR

Pro soubor emisí a parametrÛ zdrojÛ PM10 za rok 2008, generovan˘ z databáze âHMÚ, byly pro kaÏd˘ zdroj stanoveny polomûry vlivu zdrojÛ. Byl pouÏit zjednodu‰en˘ model SYMOS pro rovinn˘ terén, v˘poãet maximálních
koncentrací pod osou vleãky. V˘poãet byl proveden pro II tﬁídu stability, rychlost vûtru 1.5 m/s.
Polomûr vlivu zdroje byla definována jako vzdálenost od zdroje, za níÏ maximální koncentrace pod vleãkou na zemském povrchu (pﬁíspûvek zdroje) klesne pod 5 mg/m3. Dal‰í úvahy byly provádûny pro zdroje s polomûrem vlivu 1 km
a více.
V prostﬁedí GIS byl proveden prÛnik území jednotliv˘ch obcí âR a území ãtvercÛ sítû 1¥1km s alespoÀ jedním pﬁekroãením limitu 150 mg/m3. Tím bylo vymezeno území, kde by pﬁípadnû bylo nutné vyhla‰ovat signály Regulace
v rámci regulaãního ﬁádu.
V prostﬁedí GIS byly zkonstruovány kruhové buffery s polomûrem vlivu zdrojÛ odvozen˘m podle v˘‰e uvedeného
postupu.
Byl proveden prÛnik tûchto bufferÛ a území obcí s moÏn˘m vyhla‰ováním signálu Regulace, vymezen˘ch podle dﬁíve
uvedeného postupu.
Zdroje, uvnitﬁ jejichÏ polomûru vlivu se nalézá alespoÀ ãást území obce, kde by bylo nutno vyhla‰ovat signály
regulaãního ﬁádu, byly zaﬁazeny do seznamu regulovan˘ch.
Na základû konzultací s Odborem Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje byl takto
proveden˘ v˘bûr zdrojÛ roz‰íﬁen o dal‰í zdroje s v˘znamnou velikostí roãní emise tuh˘ch zneãi‰Èujících látek.
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4.2 Návrh zdrojÛ PM10 na území Stﬁedoãeského kraje pro krajsk˘ regulaãní ﬁád
Zdroje PM10 navrÏené pro zaﬁazení do Stﬁedoãeského regulaãního ﬁádu jsou uvedeny v tabulce 4.1

Tab. 4.1 V˘bûr zdrojÛ PM10 pro krajsk˘ regulaãní ﬁád Stﬁedoãeského kraje

4.3 Návrh zdrojÛ SO2 na území Stﬁedoãeského kraje pro krajsk˘ regulaãní ﬁád
Zdroje s v˘znamn˘mi emisemi oxidu siﬁiãitého navrÏené pro zaﬁazení do Stﬁedoãeského regulaãního ﬁádu jsou
uvedeny v tabulce 4.2

Tab. 4.2 V˘bûr zdrojÛ SO2 pro krajsk˘ regulaãní ﬁád Stﬁedoãeského kraje
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4.4 Návrh zdrojÛ NO2 na území Stﬁedoãeského kraje pro krajsk˘ regulaãní ﬁád
Zdroje s v˘znamn˘mi emisemi oxidu dusiãitého navrÏené pro zaﬁazení do Stﬁedoãeského regulaãního ﬁádu jsou
uvedeny v tabulce 4.3
Tab. 4.3 V˘bûr zdrojÛ NO2 pro krajsk˘ regulaãní ﬁád Stﬁedoãeského kraje

5

P¤I¤AZENÍ Mù¤ICÍCH STANIC ZDROJÒM

Jak je uvedeno v odstavci 2.1., je v˘bûr monitorovacích stanic na území Stﬁedoãeského kraje, vhodn˘ch pro provozování regulaãního ﬁádu a reprezentujích vliv vybran˘ch zdrojÛ, znaãnû omezen. KaÏdému ze zdrojÛ, uveden˘ch
v tabulkách 5.1, 5.2 a 5.3, byla proto pﬁiﬁazena stanice, leÏící co nejblíÏe ke zdroji. Vybrány byly stanice z tabulky 2.1,
které mûﬁí a v reálném ãase pﬁedávají hodinové koncentrace pﬁíslu‰né zneãi‰Èující látky. Dal‰í podmínkou je, Ïe se
jedná o stanice klasifikované jako pozaìové.

Tab. 5.1 Pﬁiﬁazení mûﬁicích stanic zdrojÛm PM10
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Tab. 5.2 Pﬁiﬁazení mûﬁicích stanic zdrojÛm SO2

Tab. 5.3 Pﬁiﬁazení mûﬁicích stanic zdrojÛm NO2

6

ZNùNÍ KRAJSKÉHO REGULAâNÍHO ¤ÁDU
ST¤EDOâESKÉHO KRAJE

6.1 Krajsk˘ regulaãní ﬁád Stﬁedoãeského kraje
1. Úãelem krajského regulaãního ﬁádu je vydávat signály upozornûní a regulace k omezení emisí ze zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na území kraje za situací, pﬁi nichÏ dochází v oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í v Stﬁedoãeském kraji k nadmûrnému zneãi‰tûní ovzdu‰í (smogová situace). Opatﬁení k omezování emisí jsou provádûna u zdrojÛ, které se na zneãi‰Èování ovzdu‰í v místech, kde dochází k pﬁekraãování zvlá‰tních imisních
limitÛ, podílejí rozhodujícím zpÛsobem a zároveÀ nejsou regulovány prostﬁednictvím Ústﬁedního regulaãního ﬁádu.
2. ¤ídícím pracovi‰tûm je Krajsk˘ úﬁad Stﬁedoãeského kraje, Odbor Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství (dále jen
„krajsk˘ úﬁad“). Pﬁi vyhlá‰ení signálu regulace pro suspendované ãástice PM10 se regulují stacionární zdroje
uvedené v bodû 7 krajského regulaãního ﬁádu.
3. Vydávání signálu upozornûní a signálu regulace krajsk˘ úﬁad zabezpeãí nepﬁetrÏitû pro oxid dusiãit˘ a oxid
siﬁiãit˘ vÏdy v období od 1. 10. bûÏného roku do 31. 3. následujícího roku a pro suspendované ãástice PM10
celoroãnû.
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4. Podmínky vyhla‰ování a odvolávání signálÛ krajského regulaãního ﬁádu
4.1

Signály upozornûní a signály regulace vyhla‰uje krajsk˘ úﬁad pro stacionární zdroje uvedené v bodu 7
na základû pﬁedpovûdi meteorologick˘ch prvkÛ a rozptylov˘ch podmínek zpracovávan˘ch dennû pro
území Stﬁedoãeského kraje a mûﬁení úrovnû zneãi‰tûní ovzdu‰í na vybran˘ch místech v kraji podle tabulek v bodu 7. Informaãní podporu pro vyhla‰ování signálÛ upozornûní a regulace zaji‰Èuje âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav.

4.2

Signál upozornûní pﬁi pﬁekroãení zvlá‰tních imisních limitÛ pro oxid siﬁiãit˘, oxid dusiãit˘ nebo suspendované ãástice PM10 krajsk˘ úﬁad vyhla‰uje a informaci dále pﬁedává subjektÛm uveden˘m v bodu 6
v pﬁípadû, Ïe byl pﬁedpovûzen vznik smogové situace nebo byly zji‰tûny nepﬁíznivé rozptylové 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 následujících hodinách,
b) k pﬁekroãení hodinového prÛmûru koncentrace oxidu dusiãitého 200 mg.m–3 ve tﬁech po sobû následujících hodinách nebo
c) k pﬁekroãení klouzavého 24 hodinového prÛmûru koncentrace suspendovan˘ch ãástic PM10
100 mg.m–3,
pﬁiãemÏ trend hodinov˘ch koncentrací tûch zneãi‰Èujících látek, pro nûÏ byl pﬁekroãen zvlá‰tní imisní
limit, je za posledních 6 hodin rostoucí alespoÀ na jedné z mûﬁicích stanic, uveden˘ch v bodu 7, a souãasnû se pﬁedpokládá, Ïe tato situace bude trvat nejménû 8 následujících hodin. Trendy koncentrací se
v pﬁípadû oxidu siﬁiãitého a oxidu dusiãitého vyhodnocují z ãasov˘ch ﬁad hodinov˘ch koncentrací, v pﬁípadû suspendovan˘ch ãástic PM10 z ãasov˘ch ﬁad klouzav˘ch dvanáctihodinov˘ch prÛmûrÛ hodinov˘ch
koncentrací.

4.3

Signál regulace pﬁi pﬁekroãení zvlá‰tních imisních limitÛ pro oxid siﬁiãit˘, oxid dusiãit˘ nebo suspendované ãástice PM10 krajsk˘ úﬁad vyhla‰uje a informaci dále pﬁedává subjektÛm uveden˘m v bodu 6 v pﬁípadû, Ïe byly zji‰tûny nepﬁíznivé 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 následujících hodinách,
b) k pﬁekroãení hodinového prÛmûru koncentrace oxidu dusiãitého 400 mg.m–3 ve tﬁech po sobû následujících hodinách nebo
c) k pﬁekroãení klouzavého 24 hodinového prÛmûru koncentrace suspendovan˘ch ãástic PM10
150 mg.m–3,
pﬁiãemÏ trend hodinov˘ch koncentrací tûch zneãi‰Èujících látek, pro nûÏ byl pﬁekroãen zvlá‰tní imisní
limit, je za posledních 6 hodin rostoucí alespoÀ na jedné z mûﬁicích stanic, uveden˘ch v bodu 7, a souãasnû se pﬁedpokládá, Ïe tato situace bude trvat nejménû 8 následujících hodin. Trendy koncentrací se
v pﬁípadû oxidu siﬁiãitého a oxidu dusiãitého vyhodnocují z ãasov˘ch ﬁad hodinov˘ch koncentrací, v pﬁípadû suspendovan˘ch ãástic PM10 z ãasov˘ch ﬁad klouzav˘ch dvanáctihodinov˘ch prÛmûrÛ hodinov˘ch
koncentrací.

4.4

Signál upozornûní nebo signál regulace krajsk˘ úﬁad odvolává v pﬁípadû, Ïe platí následující podmínky:

4.4.1 na Ïádné z mûﬁicích stanic uveden˘ch v bodu 7 není pﬁekroãen zvlá‰tní imisní limit, pﬁiãemÏ tento stav
trvá nepﬁetrÏitû alespoÀ 12 hodin v pﬁípadû oxidu siﬁiãitého a oxidu dusiãitého nebo 24 hodin v pﬁípadû
suspendovan˘ch ãástic PM10 a není na základû meteorologické pﬁedpovûdi oãekáváno zhor‰ení rozptylov˘ch podmínek nebo obnovení meteorologick˘ch podmínek podmiÀujících vysoké koncentrace
v prÛbûhu 48 hodin, následujících po poklesu koncentrací pod hodnoty zvlá‰tních imisních limitÛ.
4.4.2 ãasov˘ interval 12 hodin v pﬁípadû oxidu siﬁiãitého a oxidu dusiãitého se zkracuje aÏ na 3 hodiny v pﬁípadû, Ïe rozptylové podmínky nelze oznaãit jako nepﬁíznivé a podle meteorologické pﬁedpovûdi je témûﬁ vylouãeno, Ïe v prÛbûhu nejbliÏ‰ích 48 hodin nepﬁíznivé rozptylové podmínky nebo meteorologické podmínky podmiÀující vysoké koncentrace opût nastanou.

âástka 8/2011

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

Strana 342

5. Postup pﬁi vyhla‰ování a odvolávání signálu upozornûní a signálu regulace
5.1

Vyhlá‰ení nebo odvolání signálu upozornûní nebo signálu regulace sdûlí krajsk˘ úﬁad neprodlenû v‰em
subjektÛm uveden˘m v bodu 6 tohoto regulaãního ﬁádu.

5.2

Informace o vyhlá‰ení a odvolání signálÛ pﬁedává krajsk˘ úﬁad pomocí elektronické po‰ty a telefonu.

5.3

Závazné texty pro vyhlá‰ení a odvolání signálu upozornûní a signálu regulace jsou uvedeny v bodech
5.3.1. a 5.3.2. Musí b˘t vÏdy zaslány z elektronické adresy smogova_situace@kr-stredocesky.cz.

5.3.1 a) Text vyhlá‰ení signálu upozornûní pﬁi pﬁekroãení zvlá‰tního imisního limitu pro SO2, NO2 nebo suspendované ãástice PM10:
„UpozorÀujeme, Ïe v nejbliÏ‰ích hodinách je moÏnost v˘skytu smogové situace pro zneãi‰Èující látku
… a vyhlá‰ení signálu regulace. Platnost signálu je od ... hodin dne ... do odvolání.“
b) Text odvolání signálu upozornûní pro SO2, NO2 nebo suspendované ãástice PM10:
„Ru‰íme signál upozornûní na moÏnost smogové situace pro zneãi‰Èující látku … Platnost signálu
konãí v ....hodin dne ...“
5.3.2 a) Text vyhlá‰ení signálu regulace pﬁi pﬁekroãení zvlá‰tního imisního limitu pro oxid siﬁiãit˘, oxid dusiãit˘ nebo suspendované ãástice PM10:
„Smogová situace pro zneãi‰Èující látku … nastala. Vyhla‰ujeme signál regulace. Platnost signálu je
od ... hodin dne ... do odvolání.“
b) Text odvolání signálu regulace pro SO2, NO2 nebo suspendované ãástice PM10:
„Ru‰íme signál regulace pro zneãi‰Èující látku … Platnost signálu konãí v ... hodin dne ...“
5.4

Po vyhlá‰ení signálu regulace provedou provozovatelé stacionárních zdrojÛ, uveden˘ch v tabulce v bodu 7, opatﬁení v souladu s regulaãními ﬁády vypracovan˘mi podle § 11 odst. 1 písm. h) zákona o ochranû ovzdu‰í a schválen˘mi podle § 46 odst. 1 písm. l) zákona o ochranû ovzdu‰í. Po odvolání signálu
regulace provozovatel zdroje pﬁestává plnit povinnosti stanovené v pﬁíslu‰ném regulaãním ﬁádu.

6. Seznam subjektÛ pro pﬁedávání signálu upozornûní a signálu regulace pﬁi pﬁekroãení zvlá‰tních imisních limitÛ pro oxid siﬁiãit˘, oxid dusiãit˘ nebo suspendované ãástice PM10
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí,
âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav, poboãka Praha a Brno,
âeská inspekce Ïivotního prostﬁedí, oblastní inspektorát Praha,
âeská televize,
âesk˘ rozhlas,
âeská tisková kanceláﬁ,
Provozovatelé regulovan˘ch stacionárních zdrojÛ.
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7. Seznam mûﬁících stanic a stanovení provozoven, jejichÏ zdroje zneãi‰tûní mají vliv na úroveÀ zneãi‰tûní
ovzdu‰í ve vymezeném území
7.1

PM10

Seznam stanic

Seznam provozoven

7.2

Oxid siﬁiãit˘ SO2

Seznam stanic

Seznam provozoven

âástka 8/2011

7.3

Vûstník právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského kraje

Strana 344

Oxid dusiãit˘ NO2

Seznam stanic

Seznam provozoven

Poznámka:
Ke zmûnám provozovatelÛ a ke zmûnám v názvu v˘‰e uveden˘ch provozoven, k nimÏ dojde po vyhlá‰ení naﬁízení,
kter˘m je vydáván tento regulaãní ﬁád, a pﬁi nichÏ je provoz zdroje zachován, se nepﬁihlíÏí.
8. Informování veﬁejnosti
8.1

V pﬁípadû vyhlá‰ení nebo odvolání signálu upozornûní nebo signálu regulace vydá krajsk˘ úﬁad informaci pro veﬁejnost.

8.2

Veﬁejnosti se pﬁi vyhlá‰ení signálu v rámci krajského regulaãního ﬁádu pro SO2, NO2 nebo suspendované ãástice PM10 sdûlují minimálnû tyto údaje:
a) datum, hodina a místo v˘skytu, a pokud jsou známy, dÛvody pro tento v˘skyt,
b) druh zvlá‰tního imisního limitu, kter˘ byl pﬁekroãen (signál upozornûní nebo signál regulace,
zneãi‰Èující látka),
c) nejvy‰‰í hodinové nebo denní koncentrace a pﬁedpovûdi zmûn koncentrací (zlep‰ení, stabilizace
nebo zhor‰ení) a dÛvody pro tyto zmûny,
d) dotãená území,
e) pﬁedpokládaná doba trvání,
f) typ populace potenciálnû citlivé na v˘skyt,
g) preventivní opatﬁení, která by mûla b˘t pﬁijata dotãen˘mi citliv˘mi skupinami,
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h) v pﬁípadû vyhlá‰ení signálu upozornûní nebo signálu regulace pﬁi pﬁekroãení zvlá‰tního imisního limitu pro oxid dusiãit˘ nebo suspendované ãástice PM10 vydat ﬁidiãÛm automobilÛ v oblasti, pro kterou byl signál vyhlá‰en, následující v˘zvu:
„Îádáme ﬁidiãe automobilÛ, aby pokud moÏno nevyjíÏdûli, neboÈ emise z automobilÛ se v˘znamnû
podílejí na zv˘‰ené koncentraci oxidu dusiãitého a suspendovan˘ch ãástic PM10. ¤idiãÛm, kteﬁí musí
vyjet, je zakázáno pﬁi zastavení nebo stání na dobu del‰í neÏ 1 minutu ponechávat v chodu motor
vozidla (nevztahuje se na zastavení vozidla v kﬁiÏovatce1).“

1)

Zákon ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmûnách nûkter˘ch zákonÛ (zákon o silniãním provozu), ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ.
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112/VS/2011 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem âerno‰ice a obcí Vestec
– zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii
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Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 27. záﬁí 2011.
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113/VS/2011 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Kolín a mûstysem âervené Peãky
- zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii
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Rozhodnutí Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 22. ﬁíjna 2011.
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VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ ST¤EDOâESKÉHO KRAJE
Vydává Stﬁedoãesk˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úﬁad Stﬁedoãeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
tel.: 257 280 100, fax: 257 280 203
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: Wolters Kluwer âR, a. s., 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 2011 ãiní 950 Kã bez DPH; 1 045 Kã vãetnû 10% 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 Iâ (právnické osoby), ãíslo odbûratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky pﬁedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
Wolters Kluwer âR, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401

