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Ochrana ovzduší a SMOČR
• Svaz bude v oblasti ochrany ovzduší prosazovat
zvýšení pravomocí obcí (v případě statutárních
měst členěných na městské obvody či městské
části), v řízeních dle stavebního zákona, ve věci
povolování všech zdrojů znečišťování ovzduší
dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
které mají zásadní vliv na kvalitu ovzduší území
obce, a ve věci kontroly a řešení těch situací,
kdy dochází k překračování zákonných imisních
limitů, při stanovování podmínek k umísťování,
stavbě a provozu všech zdrojů možného
znečišťování ovzduší.

Konkrétní role obcí
• Od 1. 9. 2012 nový zákon o ochraně ovzduší (z. č.
201/2012 Sb.);
a) obecní úřady obcí s rozš. působností (ORP, nebo tzv.
obce III. typu)
- vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu
řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska
ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v
příloze 2 k zákonu;
- distribuce nízkoemisních plaket dodaných SFŽP;
- kontrola, opatření k nápravě, řízení o přestupcích a
deliktech

Konkrétní role obcí
b) obecní úřady (tzv. obce I. typu)
- spolupráce na vytvoření programu zlepšování kvality ovzduší
vytvářené MŽP;
- vyjádření k umístění stacionárního zdroje;
- výjimka z nízkoemisní zóny (sam. působnost);
c) obec
- regulační řád (nařízení obce) v případě vzniku smogové situace
k omezení provozu mot. vozidel;
- ve zvláště chráněných územích), lázeňských místech, nebo
pokud došlo k překročení některého z imisních limitů uvedených
v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 zákona může vydat vyhlášku o
nízkoemisní zóně (nutnost existence objízdné trasy);
- pro spalování suchých nechemicky ošetřených materiálů může
stanovit podmínky vyhláškou, může jej i zakázat, je-li zajištěn jiný
způsob nakládání s ním;

Ochrana ovzduší a území
• těsná provázanost na komunál ní energetiku a odpadové
hospodářství;
• zachována podpora stávajících CZT (§ 16 odst. 6);
• snaha obcí podporovat, investovat a rozvíjet energeticky
úsporná a tím ve většině případů i ochraně ovzduší
přívětivá opatření;
• otázka další plynofikace obcí a zásobování obcí
energiemi jinými zdroji;
• podpora využití energie z biopaliv a jiných OZE
diskutabilní (energetický mix VS negativní zkušenosti);
• podpora energetického využití odpadů je pro ochranu
ovzduší přívětivá;

Ochrana ovzduší a rozvoj území
• územní plány a dokumentace vyššího
stupně postupně řeší umisťování a provoz
zdrojů znečišťování ovzduší (2020);
• nejsou jasné podmínky pro řešení
pachového a světelného znečištění –
rovina občanskoprávní nebo přestupková
(schválnost, narušení občanského soužití);
• obecně pozice a možnosti obcí jakožto
samosprávných celků v oblasti ochrany
ovzduší velmi omezená;

Stanoviska SMOČR k některým záměrům
v ochraně ovzduší
• nepodporuje
provádění
kontrol
v
domácnostech – střet s ústavním právem
na domovní svobodu, není znám efekt
kontroly;
• nesouhlas se zpoplatněním domácích
„neekologických“ zdrojů – alternativy,
nutnost osvěty správného provozování,
sociální únosnost;

Děkuji za pozornost.
www.smocr.cz

