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4
NA¤ÍZENÍ
Libereckého kraje ã. 1/2004
ze dne 13. ãervence 2004,
kter˘m se vyhla‰uje Krajsk˘ program sniÏování emisí Libereckého kraje
a Integrovan˘ krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje
Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1,
písm. k) zákona ãíslo 129/2000 Sb., o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „zákon o krajích“) a k provedení zákona ãíslo 86/2002 Sb., o ochranû
ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen zákon o ochranû ovzdu‰í), § 6,
odst. 5, 6 a § 7 odst. 6, 7 vydává toto naﬁízení kraje:

§1
Úvodní ustanovení
(1) Krajsk˘ program sniÏování emisí Libereckého
kraje je základním nástrojem ke sniÏování emisí oxidu siﬁiãitého, oxidÛ dusíku, tûkav˘ch organick˘ch látek a amoniaku s cílem dosáhnout plnûní emisních stropÛ stanoven˘ch Libereckému kraji naﬁízením 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, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
(2) Krajsk˘ program sniÏování emisí Libereckého
kraje je pﬁílohou ã. 1 tohoto naﬁízení.
(3) Integrovan˘ krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality
ovzdu‰í Libereckého kraje je nástrojem ke zlep‰ování
kvality ovzdu‰í v oblastech vymezen˘ch jako oblasti se
zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í pro suspendovan˘ aerosol
frakce PM10, kadmium, arsen a pro ozón, k udrÏení kvality ovzdu‰í v místech, kde není indikováno pﬁekroãení
nûkterého z imisních limitÛ a ke sniÏování celkové imisní zátûÏe na území Libereckého kraje.

(4) Integrovan˘ krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje je pﬁílohou ã. 2 tohoto
naﬁízení.

§2
(1) Do Krajského programu sniÏování emisí Libereckého kraje a Integrovaného krajského programu ke
zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje lze nahlédnout v budovû Krajského úﬁadu Libereckého kraje, na
adrese U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, na odboru Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství, oddûlení ochrany Ïivotního
prostﬁedí. Krajsk˘ program sniÏování emisí Libereckého
kraje a Integrovan˘ krajsk˘ program zlep‰ení kvality
ovzdu‰í Libereckého kraje je v elektronické podobû zveﬁejnûn na webov˘ch stránkách kraje.

§3
Závûreãné ustanovení
(1) ¤ádná aktualizace tohoto naﬁízení bude provedena nejpozdûji do konce roku 2008. V pﬁípadû, Ïe dojde
k v˘raznému zhor‰ení kvality ovzdu‰í na území kraje,
bude provedena jeho mimoﬁádná aktualizace.
(2) Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následujícím po dni, kdy bude vyhlá‰eno ve Vûstníku právních
pﬁedpisÛ Libereckého kraje.
(3) Toto naﬁízení kraje bylo schváleno usnesením
Rady Libereckého kraje ãíslo 775/04/RK dne 13. 7. 2004.

RNDr. Pavel Pavlík v. r.
hejtman
Ing. Miroslav Mach v. r.
statutární námûstek hejtmana
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Pﬁíloha ã. 1
k naﬁízení Libereckého kraje ã. 4/2004

Program sniÏování emisí Libereckého kraje

A) Základní cíle a souvislosti Programu
Základním 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 Libereck˘
kraj.
Doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních stropÛ, které byly pro Libereck˘ 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 následující tabulce:
SO2
Stropy

NOx
–1

6,6 kt◊rok

VOC
–1

7,1 kt◊rok

NH3
–1

8,2 kt◊rok

1,2 kt◊rok–1

Dále je cílem Programu 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 Libereckého kraje zji‰tûno pﬁekraãování imisních limitÛ stanoven˘ch
naﬁízením vlády ã. 350/2002 Sb., kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky a zpÛsob sledování, posuzování,
hodnocení a ﬁízení kvality ovzdu‰í (dále jen naﬁízení vlády ã. 350) pro suspendované ãástice frakce PM10, kadmium a arsen a cílového imisního limitu pro ozón.
Pro oxid siﬁiãit˘, oxid dusiãit˘ a oxidy dusíku, oxid uhelnat˘, olovo, rtuÈ, kadmium, polycyklické aromatické
uhlovodíky (PAH), vyjádﬁené jako benzo(a)pyren a amoniak nebylo v období 2000 aÏ 2002 na území Libereckého 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.

Vymezení priorit ve vztahu k dosaÏení cíle programu
Priorita 1: oxidy dusíku, z dÛvodu pﬁekroãení úrovnû doporuãeného emisního stropu:
•

•

podpora sníÏení emisí NOx ze zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování k dosaÏení technicky dostupného
potenciálu sníÏení emisí NOx o 500 t NOx do roku 2010. SníÏení by mûlo b˘t dosahováno 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 vyuÏitím financování
projektÛ z prostﬁedkÛ Fondu soudrÏnosti Evropské unie. Podpora musí b˘t podloÏena sníÏením emisí oxidÛ dusíku ze stacionárních zdrojÛ na území Libereckého kraje,

âástka 5/2004

•

Vûstník právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

Strana 148

podpora náhrady tuh˘ch paliv v mal˘ch zdrojích zneãi‰Èování. Omezování emisí ze zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ
zneãi‰Èování, pﬁednostnû s vyuÏitím stávajících kapacit.

Priorita 1 je vymezena územím Libereckého kraje.

Priorita 2: tûkavé organické látky (dále VOC), z dÛvodu rizika pﬁekroãení úrovnû doporuãeného emisního stropu roku 2010 a sníÏení emisí prekurzorÛ tvorby pﬁízemního ozónu:
•

•
•

podpora vyhledání a omezování emisí ze stﬁedních, velk˘ch a zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ aplikujících syntetické
nátûrové hmoty s obsahem rozpou‰tûdel na bázi tûkav˘ch organick˘ch látek (VOC) s provozem bez koncov˘ch odluãovaãÛ nebo s diskontinuálními provozy záchytu VOC a podpora dosaÏení potenciálu tûchto
zdrojÛ ke sníÏení emisí,
podpora informaãní kampanû k vyuÏívání ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ – vodouﬁediteln˘ch nátûrov˘ch
hmot náhradou za syntetické nátûrové hmoty s obsahem VOC,
podpora náhrady tuh˘ch fosilních paliv ve zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a mal˘ch zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í
zejména formou energetick˘ch úspor ve v˘robních, distribuãních a spotﬁebitelsk˘ch systémech a podpora
plo‰ného rozvoje centrálního zásobování teplem, plynofikace a vyuÏití obnoviteln˘ch nebo alternativních
zdrojÛ energie s prokazateln˘m dopadem na sníÏení emisí VOC.

Priorita 2 je vymezena územím Libereckého kraje. Rozvoj obnoviteln˘ch zdrojÛ je podmínûn dodrÏením,
respektive nezhor‰ením imisní situace v pﬁípadû vyuÏití spalování nebo spoluspalování biomasy.

Implementace nástrojÛ a opatﬁení k dosahování v˘‰e uveden˘ch cílÛ
Obecná ustanovení
Tato ãást stanoví implementaãní opatﬁení pro Krajsk˘ program sniÏování emisí Libereckého 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.
Základní vertikální souvislostí Programu je vazba na (Integrovan˘) Národní program sniÏování emisí âeské republiky a na Národní program sníÏení emisí tuh˘ch látek, oxidu siﬁiãitého a oxidÛ dusíku ze stávajících
zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ. Kromû toho jsou v˘znamné vazby zejména na následující koncepãní materiály, pﬁipravené na národní 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

Na horizontální úrovni je v˘znamná vazba na Územní energetickou koncepci Libereckého kraje, studii
Optimalizace dopravní obsluÏnosti Libereckého kraje, Plán odpadového hospodáﬁství Libereckého kraje, v ‰ir‰ích souvislostech na Strategii rozvoje Libereckého kraje a Program rozvoje Libereckého kraje.
Program sniÏování emisí Libereckého kraje je v souladu s v˘‰e uveden˘mi koncepãními dokumenty.
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B) V˘chozí situace – obraz emisní situace
SWOT anal˘za
Silné stránky

Slabé stránky

Rizika

PﬁíleÏitosti

Emisní problematika
Emise oxidu siﬁiãitého
jsou bezpeãnû pod
hodnotou krajského
emisního stropu

Emise oxidÛ dusíku
pﬁekraãují hodnotu
krajského emisního
stropu. Emise tûkav˘ch
organick˘ch látek
a amoniaku kolísají okolo
hodnoty emisního stropu

Krajské emisní stropy
pro oxidy dusíku a tûkavé
organické látky
pravdûpodobnû nebudou
k roku 2010 dodrÏeny

Aktivní opatﬁení povedou
k v˘raznému omezení
emisí tûkav˘ch
organick˘ch látek
a amoniaku zajistí
plnûní doporuãen˘ch
emisních stropÛ

Imisní problematika
Libereck˘ kraj patﬁí
z hlediska primárních
zneãi‰Èujících látek mezi
ménû imisnû zatíÏené
kraje – pﬁekraãování limitÛ
má bodov˘ charakter.
Z hlediska ozónu patﬁí
kraj mezi prÛmûrnû
imisnû zatíÏené kraje

Dochází k lokálnímu
pﬁekraãování imisních
limitÛ pro suspendované
ãástice, kadmium, arsen
a k plo‰nému
pﬁekraãování cílov˘ch
imisních limitÛ pro ozón

V roce 2010 nebude
témûﬁ jistû plo‰nû
dodrÏen cílov˘ imisní
limit pro ozón. MÛÏe se
vyskytnout lokální
pﬁekraãování imisních
limitÛ pro suspendované
ãástice

Nebude docházet
k pﬁekraãování imisního
limitu pro kadmium
a arsen. V˘mûra území
s pﬁekroãen˘m cílov˘m
imisním limitem pro ozón
se v˘raznûji sníÏí

B.1.1.1 „Makroemisní“ anal˘za
Hlavní zneãi‰Èující látky
Emise hlavních zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í se na území Libereckého kraje v období 2000 aÏ 2002 vyvíjely takto (v t.rok-1):
Polutant
Tuhé látky
Oxid siﬁiãit˘
Oxidy dusíku
Oxid uhelnat˘
Amoniak
CxHy/(VOC)

2000
–
7 817,0
10 093,0
–
1 4361)
–/(9 197)

2001
2 415
6 676
8 799
22 682
(1 328)1)
5 182/(–)

2002
2 325
4 946
8 503
18 624
(1 140)1)
–/8 425

Zdrojem dat je âHMÚ, údaje v závorkách zji‰tûny nezávisl˘mi ‰etﬁeními (V˘zkumn˘ ústav zemûdûlské techniky, Státní v˘zkumn˘ ústav ochrany materiálÛ)

1)

V˘poãetn˘ nebo odhadovan˘ údaj studie VÚZT, 2002

âástka 5/2004

Vûstník právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

Strana 150

Podíl jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na celkov˘ch emisích hlavních zneãi‰Èujících látek
na území Libereckého kraje byl v roce 2000 následující:
Látka

Velké a zvlá‰tû velké
zdroje

Stﬁední zdroje

Malé zdroje

Mobilní zdroje

Tuhé látky
SO2
NOx
CO
CxHy
VOC
NH3

5,6 %
35,4 %
16,4 %
1,7 %
1,6 %
30,5 %
9,2 %

10,7 %
5,6 %
2,0 %
2,1 %
1,7 %
16,6 %
7,0 %

71,6 %
57,7 %
12,2 %
57,2 %
64,1 %
20,1 %
82,1 %

12,1 %
1,3 %
69,4 %
39,0 %
32,6 %
32,8 %
1,7 %

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

•

•

•

podíl velk˘ch a zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 1) na celkov˘ch emisích kraje je rozhodující v pﬁípadû oxidu siﬁiãitého a tûkav˘ch organick˘ch látek, v˘znamn˘ v pﬁípadû oxidÛ dusíku a amoniaku, ménû v˘znamn˘ u tuh˘ch zneãi‰Èujících látek a marginální v pﬁípadû oxidu uhelnatého a uhlovodíkÛ,
podíl stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 2) na celkov˘ch emisích kraje je v˘znamn˘ v pﬁípadû tûkav˘ch organick˘ch látek a ãásteãnû tuh˘ch ãástic a amoniaku 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
amoniaku, uhlovodíkÛ, tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidu siﬁiãitého a oxidu uhelnatého, v˘znamn˘ v tûkav˘ch organick˘ch látek a oxidÛ dusíku,
podíl mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 4) na celkov˘ch emisích kraje je rozhodující v pﬁípadû oxidÛ dusíku, v˘znamn˘ v pﬁípadû oxidu uhelnatého, uhlovodíkÛ a tûkav˘ch organick˘ch látek a ãásteãnû tuh˘ch ãástic a marginální v pﬁípadû oxidu siﬁiãitého a amoniaku.

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
Velké
a zvlá‰tû velké
zdroje
Stﬁední zdroje
Malé zdroje
Stacionární
zdroje
Mobilní zdroje

Tuhé látky
2001
2002

2001

SO2
2002

2001

NOx
2002

2001

CO
2002

NH3
2002

27 %

25 %

77 %

82 %

44 %

46 %

23 %

28 %

19 %

11 %
44 %

10 %
48 %

3%
17 %

3%
12 %

1%
4%

2%
4%

2%
23 %

2%
17 %

24 %
57 %

82 %

83 %

97 %

97 %

49 %

52 %

48 %

47 %

100 %

18 %

17 %

3%

3%

51 %

48 %

52 %

52 %

–

Zdroj: âHMÚ, âIÎP, CDV, VÚZT, âSÚ

Z porovnání údajÛ pro Libereck˘ kraj s republikovou úrovní vypl˘vá, Ïe situace kraje se od republikového
prÛmûru odli‰uje zejména v˘raznûj‰ím podílem mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování na emisích zneãi‰Èujících látek, coÏ
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je patrné zejména u oxidu siﬁiãitého, tuh˘ch zneãi‰Èujících látek a oxidu uhelnatého. V˘raznûji se projevují malé zdroje i na emisích amoniaku. Naopak klíãovou roli v emisích oxidÛ dusíku hraje doprava.
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
Praha
Stﬁedoãesk˘
Libereck˘
Ústeck˘
Karlovarsk˘
PlzeÀsk˘
Jihoãesk˘
Pardubick˘
Královéhradeck˘
Olomouck˘
Moravskoslezsk˘
Jihomoravsk˘
Vysoãina
Zlínsk˘

Tuhé látky
1,23
8,74
2,32
5,83
1,99
4,35
5,73
3,77
3,59
3,26
8,29
3,24
4,05
2,37

SO2
2,55
28,15
4,95
81,08
17,45
12,29
12,02
18,72
7,81
6,57
29,52
4,27
4,69
7,35

NOx
18,66
39,42
8,50
74,32
12,32
16,06
18,55
22,39
12,15
15,74
36,54
21,68
12,71
11,22

CO
32,94
62,46
18,62
37,09
12,50
29,26
34,76
24,60
27,22
27,05
157,82
37,44
25,25
19,05

VOC
12,0
30,00
8,30
24,30
6,0
14,80
13,80
11,40
10,50
11,00
18,20
17,90
12,40
9,40

NH3
0,12
6,95
0,88
11,30
1,49
7,08
9,37
4,30
4,83
3,53
3,80
8,98
6,37
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 Libereck˘ kraj nepatﬁí z republikového hlediska k regionÛm s vysok˘mi
emisemi sledovan˘ch zneãi‰Èujících látek.

B.1.1.2 „Mikroemisní“ anal˘za (údaje za rok 2000)
Tuhé zneãi‰Èující látky
Témûﬁ 50 % emisí tuh˘ch látek z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO 1 emituje 6 zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í:
•
•
•
•
•
•

FALCON MimoÀ, a. s.
Teplárna Liberec, a. s.
ENOP s. r. o. (dnes United Energy, a. s., v˘topna Hradãany)
Ornela, a. s. se sídlem v Zásadû
âeskolipská teplárenská, a. s.
STRABAG âR, a. s.

Více neÏ 80 % emisí tuh˘ch látek z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO 1 emituje celkem 25 zdrojÛ
a 90 % celkem 40 zdrojÛ.
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Oxid siﬁiãit˘
Témûﬁ 50 % emisí oxidu siﬁiãitého z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO 1 emitují 3 zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í dvou provozovatelÛ:
•
•

Teplárna Liberec, a. s.
2 x Jablonecká teplárenská a realitní, a. s., zdroje v˘topna Brandl a v˘topna R˘novice

Více neÏ 80 % emisí oxidu siﬁiãitého z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO1 emituje celkem 13 zdrojÛ a více neÏ 90 % celkem 20 zdrojÛ.

Oxidy dusíku
Více neÏ 50 % emisí oxidÛ dusíku z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO 1 emituje 6 zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í:
•
•
•
•
•
•

Ornela, a. s. se sídlem v Zásadû
Teplárna Liberec, a. s.
CRYSTALEX, a. s.
Jablonecká teplárenská a realitní, a. s.
Termizo, a. s.
Preciosa – lustry, a. s.

Více neÏ 80 % emisí oxidÛ dusíku z celkov˘ch emisích kraje v kategorii REZZO 1 emituje celkem 21 zdrojÛ a více neÏ 90 % celkem 40 zdrojÛ.

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

Slévárna – SZ Îandov s. r. o. (v souãasné dobû v konkurzním ﬁízení)
SLEZAN Fr˘dek Místek a. s.
âeskolipská teplárenská, a. s.

Více neÏ 80 % emisí oxidu uhelnatého z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO 1 emituje celkem 17
zdrojÛ a více neÏ 90 % celkem 28 zdrojÛ.

Amoniak
Více neÏ 75 % emisí amoniaku z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO 1 emitují 2 zdroje zneãi‰Èování
ovzdu‰í jednoho provozovatele:
•
•

Velkov˘krmna Zákupy, a. s. – chov Dobranov
Velkov˘krmna Zákupy, a. s. – GIGANT MimoÀ
Témûﬁ 90 % emisí amoniaku z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO 1 emitují celkem 3 zdroje.
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B.1.1.3 Zvlá‰tû velké zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í (IPPC)
V Libereckém kraji bylo ke dni 15. ãervna 2004 evidováno 51 zaﬁízení, podléhajících reÏimu podle zákona
ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. Vût‰ina tûchto zaﬁízení spadá zároveÀ do
kategorie zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í podle zákona 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 Libereckého kraje je uveden v následující tabulce (data za rok 2000 v t◊rok-1):

-1

Celkem stacionární zdroje (t◊rok )
Zdroje IPPC (t◊rok-1)
Podíl zdrojÛ IPPC [%] na stac. zdrojích

Tuhé látky
3 633,2
87,6
2,4

SO2
7 717,8
1 868,1
24,2

NOx
3 088,2
1 002,1
32,4

CO
14 101,0
1 062,6
7,5

CxHy
7 497,7
40,8
0,5

NH3
1 415,1
117,73
8,3

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.

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

Celkov˘ pﬁehled
Emise z dopravy celkem (t◊rok-1)
501,1
99,4
7 004,6
3 632,3

Zneãi‰Èující látka
Tuhé látky
Oxid siﬁiãit˘
Oxidy dusíku
Uhlovodíky

Emise ze silniãní dopravy (t◊rok-1)
406,9
39,7
5 789,0
3 355,0

Rozdûlení emisí ze silniãní dopravy mezi druhy vozidel (t◊rok-1)
Zneãi‰Èující látka

Osobní automobily

Tuhé látky
PM10
SO2
NOx
CxHy
Benzen

48,6
47,0
20,7
2 381,9
2 686,8
127,5

Lehké nákladní
automobily
55,8
53,6
5,4
431,8
102,4
1,5

TûÏké nákladní
automobily
217,0
204,0
9,0
2 415,0
438,6
6,9

Autobusy
85,5
80,4
4,6
560,4
127,3
2,0
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Rozdûlení emisí ze silniãní dopravy podle komunikací (t◊rok-1)

Dálnice
a silnice I. tﬁídy
Silnice II. tﬁídy
Ostatní
komunikace

Tuhé látky

SO2

NOx

CxHy

Benzen

239,6

22,9

3 454,5

1 885,9

76,5

100,4

9,9

1 436,0

832,7

34,2

66,9

7,0

898,4

636,4

27,3

Z v˘sledkÛ v˘poãtÛ vypl˘vá, Ïe:
•
•

•
•

podíl silniãní dopravy na emisích hlavních zneãi‰Èujících látek 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 nadpoloviãní podíl v pﬁípadû oxidu siﬁiãitého a více neÏ 40 % podíl v pﬁípadû oxidÛ dusíku,
emise z tûÏk˘ch nákladních vozidel mají nadpoloviãní podíl v pﬁípadû emisí tuh˘ch látek, respektive frakce
PM10 a více neÏ 40% podíl v pﬁípadû oxidÛ dusíku,
dálnice a silnice I. tﬁídy mají více neÏ 80% podíl na celkov˘ch emisích ze silniãní dopravy u v‰ech sledovan˘ch zneãi‰Èujících látek.

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 Národního 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 kraje, krajského úﬁadu nebo v kompetenci obcí.

D) Vztah ke Krajskému programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í
Krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje je formulován jako „nadstavba“ Krajského programu sniÏování emisí Libereckého kraje. Zatímco Krajsk˘ program sniÏování emisí pokr˘vá v‰echny
zneãi‰Èující látky, pro které byly vyhlá‰eny krajské emisní stropy anebo 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 oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í. V podmínkách Libereckého kraje je tedy Krajsk˘
program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í zamûﬁen na následující zneãi‰Èující látky:
•
•
•
•

suspendované ãástice velikostní frakce PM10
kadmium
arsen
ozón
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Krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje pracuje se souborem nástrojÛ a opatﬁení,
definovan˘m v rámci Krajského programu sniÏování emisí Libereckého 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 kvalitou ovzdu‰í).

E) Obecné zásady strategie Programu
Krajsk˘ program sniÏování emisí Libereckého 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, soukrom˘ sektor). Velk˘ dÛraz je proto kladen na:
•
•

•
•
•
•
•

normativní a organizaãní opatﬁení,
nepﬁímou podporu aktivit k omezování emisí (moÏnost zahrnout pﬁíslu‰ná kritéria jednak do nenárokov˘ch rozhodovacích 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 nalézt 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 pﬁivést ji k vzorcÛm chování pﬁízniv˘m z hlediska omezování emisí.

Prioritou Libereckého kraje z hlediska emisí jsou:
•
•

oxidy dusíku (témûﬁ jist˘ problém s krajsk˘m emisním stropem)
tûkavé organické látky – VOC (urãité nezanedbatelné riziko nedodrÏení emisního stropu).

Prioritou Libereckého kraje z hlediska imisí jsou:
•
•
•
•

suspendované ãástice velikostní frakce PM10 (pﬁekraãování imisního limitu na vymezeném území, udrÏení
plnûní imisního limitu v oblastech, kde není indikováno jeho pﬁekroãení),
kadmium (v˘znamné pﬁekraãování imisního limitu),
arsen (v˘znamné pﬁekraãování imisního limitu),
ozón (pro nûjÏ jsou opatﬁení ke sníÏení imisní zátûÏe navrhována v rámci Krajského programu sniÏování
emisí Libereckého kraje).

Prioritou Libereckého kraje z hlediska regionálního jsou pﬁedev‰ím lokality s indikovan˘m imisním
zatíÏením tûÏk˘mi kovy a suspendovan˘m aerosolem frakce PM10:
•
•
•
•
•

Jablonec nad Nisou (Cd)
Albrechtice v Jizersk˘ch horách (Cd, As)
Desná (Cd, As)
DrÏkov (Cd, As)
JosefÛv DÛl (Cd)
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Koﬁenov (Cd, As)
Luãany nad Nisou (Cd, As)
Plavy (Cd, As)
SmrÏovka (Cd, As)
Tanvald (Cd, As)
Velké Hamry (Cd, As)
Zásada (Cd, As)
Zlatá Ole‰nice (Cd, As)
âeská Lípa (PM10)
BlíÏevedly (PM10)
Horní Police (PM10)
Îandov (PM10)
âtveﬁín (PM10)
Paceﬁice (PM10)
Hodkovice nad Mohelkou (PM10)
Horní ¤asnice (PM10)
Pûnãín (PM10)
Vlastiboﬁice (PM10)
Ohrazenice (PM10)
Turnov (PM10)

Prioritou Libereckého kraje z hlediska kategorií zdrojÛ jsou:
•
•
•

mobilní zdroje (v˘znamn˘ podíl na celkov˘ch emisích hlavních zneãi‰Èujících látek),
zvlá‰tû velké zdroje (dostupn˘ potenciál vyuÏiteln˘ v rámci procesu integrovaného povolování),
malé zdroje (klíãov˘ redukãní potenciál v oblasti emisí tuh˘ch látek, vyuÏiteln˘ formou podpory dal‰í
plynofikace, zavádûní centrálního zásobování teplem ãi vyuÏívání obnoviteln˘ch / druhotn˘ch zdrojÛ
energie).

Prioritou Libereckého kraje z hlediska jednotliv˘ch zdrojÛ jsou:
•
•
•
•
•

Ornela, a. s.
Teplárna Liberec, a. s.
Jablonecká teplárenská a realitní, a. s.
âeskolipská teplárenská, a. s.
CRYSTALEX, a. s.

F) V˘voj a monitorování kvality ovzdu‰í a emisí
V˘voj emisní situace
V˘voj emisní situace na území Libereckého kraje v období 1990 aÏ 2002 je podobn˘ v˘voji v âeské republice. V období 1990 aÏ 2001 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 legislativy
k ochranû ovzdu‰í. Na v˘voji emisí v Libereckém kraji se v˘raznûji neÏ na emisích v celé âR projevuje dopad
kolísání v˘konu ekonomiky. V období 2000 aÏ 2002 lze emisní situaci na území Libereckého kraje oznaãit v zásadû za stabilizovanou. Tato stabilizace v‰ak není dostateãná k tomu, aby bylo bezpeãnû zaji‰tûno dodrÏování

Strana 157

Vûstník právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

âástka 5/2004

doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisích stropÛ. Z hlediska imisní zátûÏe jsou za problémové povaÏovány pﬁedev‰ím specifické polutanty ze skláﬁského prÛmyslu v regionu.

V˘voj imisní situace
V˘voj imisní situace nad územím Libereckého 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. Problémy imisní zátûÏe mají v˘raznû lokální charakter a jsou spojeny pﬁedev‰ím s provozem specifick˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování. Imisní zátûÏ kadmiem a arsenem je pﬁipisována zejména skláﬁsk˘m provozÛm, ve velmi omezené míﬁe i dopadu mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování spalujících tuhá fosilní paliva. Pﬁekraãování imisního limitu pro suspendovan˘ aerosol frakce PM10 (velikost ãástic do 10 mm) je pﬁipisováno zejména provozu mal˘ch
zdrojÛ zneãi‰Èování s nízkou emisní v˘‰kou a sekundární pra‰nosti z místních komunikací. 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 Libereckého kraje bylo k 31. 12. 2002 provozováno celkem 21 mûﬁících stanic, z toho 15 stanic
âHMÚ, 2 Hygienickou sluÏbou, 3 V˘zkumn˘m ústavem rostlinné v˘roby a 1 EKOTOXOU Opava. Spektrum
mûﬁen˘ch látek by mûlo b˘t aktuálnû pﬁizpÛsobováno imisní situaci v kraji.

G) PoÏadavky Úmluvy a Protokolu
PoÏadavky Úmluvy Evropské hospodáﬁské komise OSN o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í, pﬁekraãujícím
hranice 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 pﬁíslu‰n˘ch termínech naplÀovány.
Z hlediska transferu zneãi‰tûní se pro Libereck˘ kraj jeví jako podstatn˘ vliv polského spalovacího zdroje
Elektrárna Turów. Samotná emisní bilance základních zneãi‰Èujících látek z tohoto zdroje v˘znamnû pﬁevy‰uje
celkov˘ objem emisí zneãi‰Èujících látek emitovan˘ch na území Libereckého kraje. Zdroj Elektrárna Turów
v souãasnosti prochází zásadními rekonstrukãními kroky, které povedou k poklesu emisí a ke sníÏení imisního
dopadu zdroje na území Libereckého kraje.

H) 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 t◊rok-1):

Emise 2000
Emise 2001
Emise 2002
Strop

SO2
7 817
6 676
4 946
6 600

Zdroj: âHMÚ, údaje v závorce nezávislá ‰etﬁení

NOx
10 093
8 799
8 503
7 100

VOC
(9 197)
–
(8 425)
8 200

NH3
(1 436)
(1 328)
(1 140)
1 200
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Z porovnání aktuálních emisních dat za roky 2000 aÏ 2002 s doporuãen˘mi hodnotami krajsk˘ch emisních
stropÛ lze, s pﬁihlédnutím k anal˘zám uveden˘m v rámci tohoto Programu, uãinit následující závûry:
•
•
•
•

v pﬁípadû oxidu siﬁiãitého se aktuální emise pohybují s dostateãnou rezervou pod hodnotou emisního stropu; z anal˘zy trendÛ vypl˘vá, Ïe riziko nedodrÏení emisního stropu k roku 2010 je zanedbatelné,
v pﬁípadû oxidÛ dusíku se aktuální emise pohybují více neÏ o 1 kt nad aktuální úrovní 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 anal˘zy trendÛ vypl˘vá, Ïe riziko nedodrÏení emisního stropu k roku 2010 je spí‰e malé,
v pﬁípadû amoniaku se aktuální emise pohybují tûsnû pod hodnotou emisního stropu; z anal˘zy trendÛ vypl˘vá, Ïe riziko nedodrÏení emisního stropu k roku 2010 je malé a je oãekáván dal‰í pokles emisí.

I) 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 Libereckého 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 poÏadavkÛ na provoz zdrojÛ. Provozovatelé zdrojÛ, které nejsou schopny dodrÏet novû stanovené
poÏadavky, byli povinni pﬁedloÏit plány sníÏení emisí u zdroje, v nichÏ popsali zpÛsob, jak˘m hodlají zajistit plnûní poÏadavkÛ k 1. lednu 2005.

J) PodpÛrné aktivity pro omezování emisí na území kraje
Nejv˘znamnûj‰ími podpÛrn˘mi aktivitami pro omezování emisí na území Libereckého kraje bude realizace programÛ, které jsou zamûﬁeny na ﬁe‰ení jin˘ch problémÛ, ke sníÏení emisí v‰ak pﬁesto pﬁímo ãi nepﬁímo pﬁispûjí. Jedná se zejména o:
•
•
•
•
•
•

Územní energetická koncepce Libereckého kraje
Studie dopravní obsluÏnosti Libereckého kraje
Plán odpadového hospodáﬁství Libereckého kraje
Státní program na podporu úspor energie a vyuÏití obnoviteln˘ch a druhotn˘ch zdrojÛ energie
Strategie rozvoje Libereckého kraje
Program rozvoje Libereckého kraje

K omezení emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í Libereckého kraje pﬁispûje také realizace následujících
koncepãních 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
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).
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K) Základní nástroje sniÏování emisí
Pﬁehled nástrojÛ Programu
Do Programu sniÏování emisí Libereckého kraje jsou zaﬁazeny následující normativní, ekonomické, organizaãní, institucionální, informaãní a dobrovolné nástroje:

Normativní nástroje
NOR1:
NOR2:
NOR3:
NOR4:
NOR5:
NOR6:
NOR7:
NOR8:
NOR9:
NOR10:
NOR11:
NOR12:

NOR13:
NOR14:
NOR15:
NOR16:
NOR17:
NOR18:
NOR19:
NOR20:
NOR21:
NOR22:
NOR23:
NOR24:
NOR25:

Územní plánování a územní rozhodování
Povolení k umisÈování staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
Povolení staveb velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
Integrovaná povolení k v˘stavbû zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
Povolení k uvedení zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í do zku‰ebního
i trvalého provozu
Povolení k zámûrÛm na zavedení nov˘ch v˘rob s dopadem na ovzdu‰í u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch
a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
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
Povolení ke zmûnám staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
Integrované povolení ke stávajícím zvlá‰tû velk˘m zdrojÛm zneãi‰Èování ovzdu‰í
Povolení ke zmûnám pouÏívan˘ch paliv, surovin nebo druhÛ odpadÛ a ke zmûnám vyuÏívání technologick˘ch zaﬁízení zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
Povinnost volit pﬁi v˘stavbû nov˘ch a rekonstrukci stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování
ovzdu‰í nejlep‰í dostupné techniky
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
kombinované v˘roby tepla a energie
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
MoÏnost aplikace plánu zavedení zásad správné zemûdûlské praxe u zdrojÛ namísto dodrÏování emisních limitÛ u vybran˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
Povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadÛ
Zákaz spalovaní urãit˘ch druhÛ paliv v mal˘ch zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í
MoÏnost omezit spalování rostlinn˘ch materiálÛ
Stanovení látek, pro které budou u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ uplatnûny obecné
emisní limity
Zpracování provozních ﬁádÛ
Energetick˘ audit
Územní energetická koncepce
âásteãné ãi úplné omezení vjezdu do nûkter˘ch ãástí mûst
Zavedení zón sníÏené rychlosti
Zavedení environmentálních zón
Operativní kontrola emisních parametrÛ vozidel

Ekonomické nástroje
EKO1:
EKO2:
EKO3:

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

Organizaãní nástroje
ORG1:
ORG2:
ORG3:
ORG4:
ORG5:
ORG6:
ORG7:
ORG8:
ORG9:
ORG10:
ORG11:
ORG12:
ORG13:
ORG14:
ORG15:
ORG16:
ORG17:

Technicko-organizaãní opatﬁení u plo‰n˘ch zdrojÛ s cílem omezení sekundární pra‰nosti
Technicko-organizaãní opatﬁení u mal˘ch zdrojÛ emitujících tuhé látky
Technicko-organizaãní opatﬁení u mal˘ch zdrojÛ emitujících VOC
Regulaãní ﬁád
Sledování dodrÏování ‰títkování energetick˘ch spotﬁebiãÛ
Parkovací politika
Infrastrukturní opatﬁení
Optimalizace ﬁízení dopravy
Rozvoj kvality hromadné osobní dopravy
SniÏování pﬁepravní nároãnosti území
Rehabilitace pû‰í a cyklistické dopravy, pû‰í zóny, zklidnûné ulice
Vy‰‰í vyuÏití kapacity individuální dopravy a hromadné dopravy
Podpora práce doma (teleworking)
Podpora v‰ech forem elektronické komunikace
Nízkoenergetická v˘stavba bez nav˘‰ení investic
Energetick˘ management
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:
INF2:
INF3:
INF4:
INF5:
INF6:
INF7:
INF8:

Získávání a zpracovávání informací v oblasti ochrany ovzdu‰í
Poskytování informací, v˘chova a osvûta
Posuzování vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí
Získávání a zpracovávání informací o v˘znamn˘ch zdrojích zneãi‰Èování
Podpora v˘voje modelov˘ch projektÛ
Rozvoj monitorovací sítû nad rámec dan˘ právními pﬁedpisy
Energetická certifikace budov
Informaãní kampaÀ

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

L) Finanãní zaji‰tûní Programu
Program sniÏování emisí Libereckého 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 v˘znamn˘ potenciál omezení emisí, jsou zvlá‰tû velké a velké zdroje, je zﬁejmé, Ïe v˘znamn˘ podíl prostﬁedkÛ bude vynaloÏen provozovateli tûchto zdrojÛ – soukrom˘m sektorem.

M) 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).
Poloha a uspoﬁádání v˘znamn˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování v pﬁíhraniãní oblasti Libereckého kraje a zejména jejich dopad na kvalitu ovzdu‰í v regionu poskytuje mimoﬁádné pﬁedpoklady pro ‰ir‰í pﬁeshraniãní spolupráci zaloÏenou pﬁedev‰ím na uplatÀování spoleãn˘ch cílÛ pﬁi omezování dopadu v˘znamn˘ch zdrojÛ provozovan˘ch
zejména v Polsku.

N) 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. 2004

krajsk˘ úﬁad

âIÎP

Vydat integrovaná povolení
pro konkrétní zvlá‰tû velké zdroje

30. 10. 2007

krajsk˘ úﬁad

provozovateli zdrojÛ

1. 6. 2004

krajsk˘ úﬁad

provozovateli zdrojÛ

Ve v‰ech vhodn˘ch pﬁípadech
aplikovat plány sníÏení emisí
u zdrojÛ emitujících VOC

V‰echny regulované
látky

VOC
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Termín

Odpovídá

Ve spolupráci s

Cílová látka

Aplikovat plány sníÏení emisí
u ostatních technick˘ch zdrojÛ,
neplnících novû vyhlá‰ené
ãi zpﬁísnûné emisní limity

1. 1. 2005

krajsk˘ úﬁad

provozovateli zdrojÛ

specificky dle
povahy zdroje

Schválit plány sníÏení emisí
u stávajících zvlá‰tû velk˘ch
spalovacích zdrojÛ

1. 1. 2008

krajsk˘ úﬁad

MÎP âR

zejména oxid siﬁiãit˘,
ãásteãnû oxidy dusíku
a tuhé látky

Ve v‰ech vhodn˘ch pﬁípadech
aplikovat plány zavedení zásad
správné zemûdûlské praxe u zdrojÛ

1. 1. 2005

krajsk˘ úﬁad

provozovateli zdrojÛ

amoniak

Zajistit provedení energetick˘ch
auditÛ ve veﬁejn˘ch budovách

1. 1. 2004
1. 1. 2006

stát / kraje /
obce /
pﬁíspûvkové
organizace

Integrovan˘m povolením
a stanovením obecn˘ch emisních do 31. 12. 2004
limitÛ dosáhnout sníÏení emisí
nejpozdûji v‰ak
tûÏk˘ch kovÛ a tuh˘ch
do 30. 10. 2007
zneãi‰Èujících látek

krajsk˘ úﬁad

zejména tuhé látky,
oxidy dusíku,
oxid siﬁiãit˘;
oxid uhliãit˘

provozovateli zdrojÛ

kadmium, arsen,
tuhé látky

PrÛbûÏné poÏadavky
Posoudit moÏnost návrhÛ zón
s ãásteãn˘m / úpln˘m omezením
vjezdu ve mûstech

prÛbûÏnû

obce

Podpoﬁit provádûní operativních
kontrol emisních parametrÛ vozidel

prÛbûÏnû

obce
a Policie âR

Doplnit posouzení kvality
ovzdu‰í kraje

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

orgány státní správy oxidy dusíku, PAH,
a policií
benzen, oxid uhelnat˘
suspendované
ãástice
krajsk˘ úﬁad
âHMÚ a HS

v‰echny regulované
zneãi‰Èující látky

v‰echny látky,
âIÎP a provozovateli
pro které byly
zdrojÛ
obecné emisní limity
vyhlá‰eny

Aplikovat obecné a individuální
emisní limity

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

Podporovat investice do úspor
energie

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

pﬁíjemci podpor

Podporovat investice do vyuÏívání
obnoviteln˘ch zdrojÛ energie

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

pﬁíjemci podpor

Podporovat v˘mûnu star˘ch kotlÛ
ve veﬁejném sektoru

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

pﬁíjemci podpor

ZváÏit podporu zmûny otopn˘ch
systémÛ v domácnostech

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

SFÎP âR a âeskou
energetickou
agenturou

Nepﬁímo podporovat omezování
emisí tuh˘ch látek z mal˘ch zdrojÛ

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

pﬁíjemci a adresáty
podpory

zejména tuhé látky,
oxidy dusíku,
oxid siﬁiãit˘;
oxid uhliãit˘

tuhé látky,
suspendované ãástice
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Termín

Odpovídá

Ve spolupráci s

Cílová látka

Pﬁedkládat návrhy MÎP a âHMÚ
na aktualizaci monitorování
zneãi‰Èujících látek

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

MÎP âR, SFÎP
Orgány obcí

tûÏké kovy

Pﬁedkládat návrhy státním
orgánÛm v pﬁíhraniãních oblastech
SRN a Polska na jednání
o postupech v ochranû ovzdu‰í
a v˘mûnû informací

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

MÎP âR

v‰echny
zneãi‰Èující látky

Nepﬁímo podporovat omezování
emisí VOC z mal˘ch zdrojÛ

prÛbûÏnû

obce

pﬁíjemci a adresáty
podpory

VOC

Podporovat v˘stavbu silniãních
obchvatÛ

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

¤editelstvím silnic
a dálnic âR

Podporovat modernizaci
komunikací

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

¤editelství silnic
a dálnic âR

Pravidelnû provádût pasportizaci
zdrojÛ

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

âHMÚ a âIÎP

v‰echny zneãi‰Èující
látky

krajsk˘ úﬁad

orgány obcí
a krajem zﬁízen˘ch
/ ﬁízen˘ch organizací

dle povahy v˘robku
– VOC,
oxidy dusíku,
tuhé látky

UpﬁednostÀovat Ekologicky ‰etrné
v˘robky v pﬁím˘ch nákupech

prÛbûÏnû

oxidy dusíku,
PAH, benzen,
oxid uhelnat˘
suspendované ãástice

Nepﬁímo podporovat uÏívání
ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

krajsk˘m úﬁadem

dle povahy v˘robku
– VOC,
oxidy dusíku,
tuhé látky

Stanovovat podmínky ochrany
ovzdu‰í pro veﬁejné zakázky

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

zﬁízen˘mi /
ﬁízen˘mi organizací

dle povahy soutûÏe

Podporovat zv˘‰ení úãinnosti
odstraÀování prachov˘ch ãástic
z povrchu komunikací.

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

obcemi

tuhé látky
a navázané polutanty

krajsk˘ úﬁad

statutárním mûstem
Liberec a mûstem
Jablonec nad Nisou

tuhé látky,
oxidy dusíku,
oxid siﬁiãit˘,
organické polutanty

krajsk˘ úﬁad

provozovatelem
zdroje

tuhé látky,
oxidy dusíku,
oxid siﬁiãit˘,
organické polutanty

krajsk˘ úﬁad

provozovateli zdrojÛ
Liberecká
teplárenská, a. s.
a TERMIZO, a. s.

tuhé látky,
oxidy dusíku,
oxid siﬁiãit˘,
organické polutanty

Podpoﬁit náhradu kapaln˘ch
fosilních paliv v teplárensk˘ch
zdrojích v Liberci a v Jablonci
nad Nisou plynn˘mi palivy
Podpoﬁit realizaci energetick˘ch
úspor na zdroji
Liberecká teplárenská, a. s.
Podpoﬁit integraci energetick˘ch
zdrojÛ a technologick˘ch zdrojÛ
spalování tepla, podpora zaji‰tûní
plynulosti dodávek energií
z technologick˘ch zdrojÛ

prÛbûÏnû

prÛbûÏnû

prÛbûÏnû
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O) 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 stropÛ pro stanovené látky v horizontu roku 2010, jednak dosaÏení poÏadovan˘ch hodnot imisních limitÛ
pro stanovené látky ve stanoven˘ch lhÛtách, 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
stropÛ (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 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.

Cyklus vyhodnocování realizace Programu
Z povahy navrÏen˘ch indikátorÛ vypl˘vá jako nejvhodnûj‰í roãní cyklus vyhodnocování, kter˘ by probûhl
za dan˘ 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).
Vyhodnocení bude provádûno v rámci situaãní zprávy, která bude pﬁedkládána ke konci kalendáﬁního roku pro informaci Radû Libereckého kraje a Zastupitelstvu Libereckého kraje, a následnû bude zveﬁejÀována.

P) ZpÛsob provádûní opatﬁení a korekcí Programu, vyvolan˘ch na základû závûrÛ kontrol a prÛbûÏného plnûní tohoto Programu
První ﬁádná aktualizace Programu bude provedena do jednoho roku od schválení Národního programu
sniÏování emisí âR.
Druhá ﬁádná aktualizace bude provedena do pûti let po vydání tohoto Programu.
Kromû uveden˘ch ﬁádn˘ch aktualizací bude nutno provést mimoﬁádnou aktualizaci Programu v pﬁípadû,
nastane-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 vyhodnoceních Programu zhor‰ující se trend ve v˘voji emisí zneãi‰Èujících látek,
objeví se „nov˘“ problém (napﬁ. zv˘‰ení imisní zátûÏe látkou, která dosud není regulována).
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Pﬁíloha ã. 2
k naﬁízení Libereckého kraje ã. 4/2004

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

A) Úvodní ustanovení
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, kadmium a arsen v horizontu roku 2010),
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.

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 Libereckého kraje:
Pro oblasti vymezené Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí jako oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í jsou
stanoveny následující prioritní cíle:
•
•

•

podpora programÛ vyhodnocení imisní zátûÏe ve vymezen˘ch územích s pomocí mûﬁení a podrobné anal˘zy zdrojÛ,
podpora rozvoje plynofikace nebo jin˘ch nízkoemisních, alternativních ãi obnoviteln˘ch zdrojÛ energie
v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (roz‰íﬁení plynofikace a podpora vyuÏití tzv. „mrtv˘ch pﬁípojek“
a zru‰ení duálních systémÛ),
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 pro PM10 v dosahu zdrojÛ.

Cíle ke sníÏení imisní zátûÏe jsou dány kaÏdoroãní aktualizací oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í, kterou
provádí Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí, a to v dÛsledku pﬁekroãení nûkterého z imisních limitÛ pro suspendované ãástice frakce PM10.
Pﬁi rozhodování o poskytnutí prostﬁedkÛ z veﬁejn˘ch zdrojÛ na realizaci opatﬁení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í budou 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 pﬁekroãení imisního limitu vãetnû meze tolerance.
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Pro ostatní území, která nejsou vymezena jako oblasti 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 kadmium, z dÛvodu pﬁekroãení imisního limitu ve vymezen˘ch lokalitách:
•

•

podpoﬁit vyhodnocení imisní zátûÏe ze specifick˘ch technologick˘ch zdrojÛ skláﬁského prÛmyslu a to zejména s ohledem na riziko sekundárního vná‰ení polutantu do ovzdu‰í v dÛsledku historicky dlouhé doby
provozu zdrojÛ,
podpoﬁit sníÏení emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek ze skláﬁsk˘ch provozÛ a stanovit podmínky provozu zdrojÛ, které minimalizují objemy vná‰ení kadmia do ovzdu‰í.

Opatﬁení platí pro oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í vymezené naﬁízením vlády ã. 350/2002 Sb., kter˘m
se stanoví imisní limity a podmínky a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a ﬁízení kvality ovzdu‰í, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „naﬁízení vlády ã. 350/2002 Sb.“), na území obcí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jablonec nad Nisou
Albrechtice v Jizersk˘ch horách
Desná
DrÏkov
JosefÛv DÛl
Koﬁenov
Luãany nad Nisou
Plavy
SmrÏovka
Tanvald
Velké Hamry
Zásada
Zlatá Ole‰nice

a v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í vymezen˘ch Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí v následujících letech.

Priorita 3 arsen, z dÛvodu pﬁekroãení imisního limitu:
•

•
•

podpoﬁit vyhodnocení imisní zátûÏe ve vymezen˘ch oblastech s pﬁekroãením imisního limitu pro arsen
a zhodnotit pﬁíspûvek technologick˘ch skláﬁsk˘ch zdrojÛ a skupiny mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í,
pﬁípadnû pﬁeshraniãní vliv provozu zdroje Elektrárna Turów v Polsku,
podpoﬁit sníÏení emisí arsenu ze skláﬁsk˘ch technologick˘ch zdrojÛ,
podpoﬁit omezování emisí polutantÛ z mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování, zejména formou náhrady tuh˘ch fosilních paliv emisnû pﬁíznivûj‰ími palivy a rozvojem systémÛ centralizovaného zásobování teplem nebo plynofikace ãi pﬁípadn˘m uplatnûním obnoviteln˘ch nebo alternativních zdrojÛ energie.

Opatﬁení platí pro oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í vymezené naﬁízením vlády ã. 350/2002 Sb., na území obcí :
•
•
•

Albrechtice v Jizersk˘ch horách
Desná
DrÏkov
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Koﬁenov
Luãany nad Nisou
Plavy
SmrÏovka
Tanvald
Velké Hamry
Zásada
Zlatá Ole‰nice

a v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í vymezen˘ch Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí v následujících letech.
Zásady pro uplatÀování priorit Integrovaného programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje
Priority pro jednotlivé zneãi‰Èující látky budou uplatÀovány na územích, která jsou kaÏdoroãnû vymezována Ministerstvem 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 Libereckého 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.

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 Libereckého 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.

B) V‰eobecné informace
V letech 2002 a 2003 bylo âesk˘m hydrometeorologick˘m ústavem 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 a vegetace (viz naﬁízení 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):
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Kraj
Praha
Stﬁedoãesk˘
Libereck˘
Ústeck˘
Karlovarsk˘
PlzeÀsk˘
Jihoãesk˘
Pardubick˘
Královéhradeck˘
Olomouck˘
Moravskoslezsk˘
Jihomoravsk˘
Vysoãina
Zlínsk˘

Vûstník právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

SO2

NO2
4,88

PM10 a
6,50
0,11

0,07

PM10 b
26,03
1,27

CO
1,63

5,59
0,11

0,23
13,25
0,05

BaP
41,46

0,57
0,11
2,0
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Cd

Ni

As

6,48

0,14
0,96

0,11
8,28

2,80
0,46

0,09
0,56
0,83
34,01

5,44
28,26
1,96
0,06
0,88

0,32
0,20

4,31

0,47

0,46

O3
3,25
70,80
55,94
20,17
13,12
63,95
95,34
99,56
95,53
68,33
63,69
66,54
100,0
81,29

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

V˘mûra plochy jednotliv˘ch krajÛ, na které byly v roce 2002 pﬁekraãovány imisní limity pro ochranu zdraví, je uvedena v následující tabulce (v % celkové v˘mûry krajÛ):
Kraj
Praha
Stﬁedoãesk˘
Libereck˘
Ústeck˘
Karlovarsk˘
PlzeÀsk˘
Jihoãesk˘
Pardubick˘
Královéhradeck˘
Olomouck˘
Moravskoslezsk˘
Jihomoravsk˘
Vysoãina
Zlínsk˘

SO2

NO2
1,63
0,04

PM10 a
13,01
0,76

PM10 b
66,67
3,44

CO
3,25

BaP
60,98
0,04

Cd

Benzen

6,48
0,14

0,99

0,53
12,37
0,22
0,06

19,75
5,04
0,05
0,04
1,04
9,45
30,90
7,67
0,06
3,62

As

O3

0,14
8,28

50,91
46,10
22,22
9,64
58,42
94,07
90,54
95,69
91,76
78,16
91,46
100,0
96,96

0,42
0,36

40,70

0,20

0,14

1,08

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

Z tabulek vypl˘vá, Ïe Libereck˘ kraj je z hlediska klasick˘ch zneãi‰Èujících látek prakticky nepostiÏen˘m
krajem, ov‰em je imisnû zatíÏen specifick˘mi polutanty a na jeho území je vyhlá‰ena jediná oblast s pﬁekroãením imisního limitu pro kadmium. Libereck˘ kraj patﬁí mezi regiony se spí‰e stﬁedním zatíÏením pﬁízemním
ozónem.
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Podíly území chránûn˘ch oblastí vegetace a ekosystémÛ s pﬁekroãením limitních hodnot pro ochranu ekosystémÛ / vegetace v jednotliv˘ch krajích jsou uvedeny v následující tabulce (v % celkové v˘mûry chránûn˘ch
oblastí) ve formátu 2001/2002:
Podíl ChO na území
kraje
Praha
1,63 %
Stﬁedoãesk˘
7,86 %
Libereck˘
30,49 %
Ústeck˘
31,07 % / 41,33 %
Karlovarsk˘
29,04 % / 46,08 %
PlzeÀsk˘
16,18 %
Jihoãesk˘
27,15 %
Pardubick˘
10,07 %
Královéhradeck˘
20,85 %
Olomouck˘
12,70 %
Moravskoslezsk˘
15,42 %
Jihomoravsk˘
6,09 %
Vysoãina
10,96 %
Zlínsk˘
29,19 %
Kraj

SO2

NOx

O3

0/0
0/0
0/0
0,46 / 2,57
0 / 0,24
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

50,0 / 50,0
4,61 / 0,46
0/0
2,28 / 0,17
0,77 / 0,24
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0,44 / 0,44
1,79 / 1,79
1,06 / 1,06
0/0

0/0
5,99 / 6,91
33,07 / 63,35
10,71 / 45,72
2,32 / 15,57
64,65 / 65,29
98,01 / 98,1
98,2 / 99,10
19,92 / 99,23
25,00 / 44,64
70,61 / 73,25
74,11 / 89,29
100,0 / 100,0
30,87 / 91,61

Z tabulky vypl˘vá, Ïe z hlediska imisní zátûÏe chránûn˘ch oblastí je situace v Libereckém kraji pomûrnû
dobrá z pohledu imisní zátûÏe primárními polutanty (NOx a SO2). V˘znamnû jsou ekosystémy zatíÏeny zv˘‰en˘mi koncentracemi sekundárního polutantu ozónu.
V následujících tabulkách je uveden detailnûj‰í popis imisní situace Libereckého kraje z hlediska imisních
limitÛ pro ochranu zdraví a pro ochranu ekosystémÛ / vegetace.
V˘mûra plochy jednotliv˘ch okresÛ Libereckého kraje, na které byly v roce 2001 pﬁekraãovány imisní limity pro ochranu zdraví, je uvedena v následující tabulce (v % celkové v˘mûry okresÛ):
Okres
Jablonec nad Nisou
Semily
Liberec
Kraj

Cd
40,38 %
6,04 %
0,39 %
6,48 %

Ni
6,73 %
–
0,39 %
0,96 %

As
40,38 %
14,29 %
0,39 %
8,28 %

Poznámka: podrobn˘m ‰etﬁením se neprokázalo, Ïe by na území regionu docházelo k pﬁekraãování imisního limitu pro
nikl. Pﬁekroãení bylo indikováno na základ metodické chyby mûﬁení.

V˘mûra plochy jednotliv˘ch okresÛ Libereckého kraje, na které byly v r. 2002 pﬁekraãovány imisní limity
pro ochranu zdraví, je uvedena v následující tabulce (v % celkové v˘mûry okresÛ):
Okres
Jablonec nad Nisou
âeská Lípa
Liberec
Semily
Kraj

PM10 denní limit
3,47 %
2,70 %
1,10 %
2,28 %

Cd
29,81 %

As
18,27 %

3,27 %

2,28 %
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Z uveden˘ch dat vypl˘vá specifické postiÏení okresu Jablonec nad Nisou dopady skláﬁské v˘roby na jeho území nadlimitními koncentracemi kadmia a arsenu. Pﬁekroãení denního imisního limitu pro suspendovan˘ aerosol
frakce PM10 je pﬁipisováno pﬁedev‰ím provozu mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování a sekundárním emisím z místních komunikací.
V roce 2003 byly ve Vûstníku MÎP âR a v roce 2004 naﬁízením vlády ã. 60/2004 Sb., kter˘m se mûní naﬁízení vlády ã. 350/2002 Sb., kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a ﬁízení kvality ovzdu‰í (dále jen „naﬁízení vlády ã. 60/2004 Sb.“), vyhlá‰eny i oblasti s pﬁekroãením imisního limitu vãetnû meze tolerance pro kadmium a v roce 2003 i pro nikl. Rozsah oblastí je vymezen následující
tabulkou:
Okres
Desná
SmrÏovka
Tanvald
Velké Hamry

Rok
2004 (stav 2002)
2003 (stav 2001)
2004 (stav 2002)
2003 (stav 2001)
2004 (stav 2002)
2003 (stav 2001)
2004 (stav 2002)
2003 (stav 2001)

Kadmium
–
50,0 %
25,0 %
25,0 %
100 %
100 %
50 %
100 %

Nikl

25,0 %
50,0 %

Vzhledem k tomu, Ïe v následujících letech budou oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í vyhla‰ovány pouze pro území s pﬁekroãením imisního limitu vãetnû meze tolerance, bude nutné pﬁijímat opatﬁení ke sníÏení
imisní zátûÏe na území, kde jsou pﬁekraãovány imisní limity nezv˘‰ené o mez tolerance. V následujících letech
lze oãekávat, s ohledem na zpﬁísnûní imisního limitu pro suspendovan˘ aerosol frakce PM10, zv˘‰ení rozsahu
území s pﬁekroãením imisního limitu pro tento polutant.

C) 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 Libereckého 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):
Obec
Albrechtice v Jizersk˘ch horách
Desná
JosefÛv DÛl
Koﬁenov
Luãany nad Nisou
Plavy
SmrÏovka
Tanvald
Velké Hamry
Zlatá Ole‰nice
Bíl˘ potok

PM10 prÛmûrné roãní koncentrace

Cd
100 %
100 %
50 %
65 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
25 %
100 %

Strana 171

Obec
Hejnice
StráÏ nad Nisou
Harrachov
Paseky nad Jizerou
Vysoké n. Jizerou
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Cd
27,3 %

100 %
15,4 %
100 %
16,7 %

âíselné údaje pﬁedstavují % plochy území s pﬁekroãením imisního limitu pro danou zneãi‰Èující látku
Z údajÛ uveden˘ch v tabulce lze vyvodit následující závûry:
•
•
•

vymezené oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í jsou vyhlá‰eny v 16 mûstech a obcích Libereckého kraje,
v pﬁípadû 10 obcí pokr˘vá oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í 100 % území obce,
v 15 obcích byly pﬁekraãovány imisní limity pro kadmium, v jedné obci prÛmûrn˘ roãní imisní limit pro suspendovan˘ aerosol, frakce PM10.

V rámci revize oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í, která vycházela z imisních dat za rok 2001, byly na
území Libereckého kraje vyhlá‰eny následující oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (viz Vûstník MÎP, XIII,
únor 2003):
Obec
Albrechtice v Jizersk˘ch horách
Desná
DrÏkov
Jílové u DrÏkova
JosefÛv DÛl
Koﬁenov
LouÏnice
Luãany nad Nisou
Plavy
SmrÏovka
Tanvald
Velké Hamry
Vlastiboﬁ
Zásada
Zlatá Olejnice
Hejnice
Jindﬁichovice pod Smrkem
Liberec
Bozkov
Harrachov
Jablonec n. Jizerou
Jesenn˘
Paseky nad Jizerou
Poniklá

Cd
83,3 %
100 %
100 %

Ni

33,3 %
65 %
33,3 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
9,1 %

50 %
100 %
50 %

As
66,7 %
100 %
100 %
100 %
33,3 %
60 %
100 %
33,3 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
12,5 %

3,7 %
30,8 %

100 %

100 %
46,2 %
25 %
100 %
100 %
25 %
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Obec
Rokytnice n. Jizerou
Roztoky u Semil
Vysoké nad Jizerou
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As
44,4 %
100 %
83,3 %

Poznámka: Vymezené oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í pro nikl byly v rámci ﬁe‰ení programu provûﬁovány. Z ‰etﬁení vyplynulo, Ïe k vyhlá‰ení vymezen˘ch oblastí vedly údaje, které byly zatíÏeny metodickou chybou mûﬁení. V˘skyt
v˘znamn˘ch zdrojÛ emitujících nikl nebyl v hodnoceném území prokázán.

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

oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í jsou vyhlá‰eny v 27 mûstech a obcích Libereckého kraje,
v pﬁípadû 15 mûst a obcí pokr˘vá oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í 100 % území obce (10 obcí v oblastech pro kadmium a 15 obcí v oblastech pro arsen),
nebylo prokázáno opakované pﬁekroãení prÛmûrného roãního imisního limitu pro suspendovan˘ aerosol
frakce PM10 v obci StráÏ nad Nisou,
v 16 mûstech a obcích byl souãasnû pﬁekraãován imisní limit pro kadmium i arsen.

V roce 2004 byly naﬁízením vlády ã. 60/2004 Sb. vymezeny oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í na základû dat imisního monitoringu z roku 2002. Oblasti jsou uvedeny v následující tabulce:
Obec
âeská Lípa
BlíÏevedly
Horní Police
Îandov
Jablonec n. Nisou
Albrechtice
Desná
DrÏkov
JosefÛv DÛl
Koﬁenov
Luãany nad Nisou
Plavy
SmrÏovka
Tanvald
Velké Hamry
Zásada
Zlatá Ole‰nice
âtveﬁín
Pateﬁice
Hodkovice nad Mohelkou
Horní ¤asnice
Pûnãín
Vlastiboﬁice
Ohrazenice
Turnov

PM10 denní limit
29,4 %
20 %
100 %
40 %

Cd

42,9 %
33,3 %
100 %
100 %
33,3 %
10 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
75 %
100 %
100 %
20 %
16,7 %
50 %
50 %
100 %
16,7 %

As

33,3 %
50 %
50 %
5%
33,3 %
100 %
75 %
100 %
100 %
100 %
50 %
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oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í jsou vyhlá‰eny v 25 mûstech a obcích Libereckého kraje,
v pﬁípadû 12 mûst a obcí pokr˘vá oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í 100 % území obce (4 obce v oblastech pro pﬁekroãení denního limitu pro PM10, 8 obcí v oblastech pro kadmium a 4 obce v oblastech pro arsen),
byl novû definován problém s pﬁekroãením denního limitu pro suspendované ãástice frakce PM10 a to na
území 12 obcí,
v 11 mûstech a obcích byl souãasnû pﬁekraãován imisní limit pro kadmium i arsen,
v Ïádné z obcí nebylo zaznamenáno soubûÏné pﬁekroãení imisního limitu pro nûkter˘ z tûÏk˘ch kovÛ a pro
PM10.

D) 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 12 obcí (oblasti pro pﬁekroãení denního imisního limitu pro PM10 vymezené naﬁízením vlády
ã. 60/2004 Sb.). Ve vymezeném území nebyly zji‰tûny Ïádné v˘znamné zvlá‰tû velké nebo velké zdroje emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek nebo liniové zdroje zneãi‰tûní. Zv˘‰enou imisní zátûÏ suspendovan˘m aerosolem je
vhodné zhodnotit na základû systematick˘ch mûﬁení a anal˘zy dopadu mal˘ch zdrojÛ a sekundární pra‰nosti
na kvalitu ovzdu‰í v uveden˘ch lokalitách. Hlavní vliv je pﬁedpokládán zejména v dÛsledku provozu mal˘ch
zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í spalujících tuhá fosilní paliva (domácí topeni‰tû) s nízkou emisní v˘‰kou a sekundární emise tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z místních komunikací v kombinaci s nepﬁízniv˘mi rozptylov˘mi podmínkami a konfigurací terénu.

Kadmium
Nadlimitní imisní zátûÏ kadmiem je jednoznaãnû pﬁipisována provozu skláﬁsk˘ch zdrojÛ. Kadmium je emitováno v souvislosti s v˘robou ãerveného skla, kde je jednou z hlavních pﬁísad sirník kademnat˘. Zásadním ﬁe‰ením
k omezení emisí tûÏk˘ch kovÛ provozÛ je odfiltrování provozÛ se záchytem tuh˘ch zneãi‰Èujících látek. Reálné
hodnoty emisí tuh˘ch látek na v˘stupu mohou po osazení textilními filtry dosahovat úrovnû do 10 mg◊m-3.

Arsen
V pﬁípadû arsenu, podobnû jako v pﬁípadû kadmia, se jedná o v˘raznû bodov˘ problém pﬁipisovan˘ zejména provozu specifick˘ch technologick˘ch zdrojÛ skláﬁského prÛmyslu. V dÛsledku nedostatku informací nebylo moÏné vyhodnotit imisní pﬁíspûvek mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování, spalujících tuhá fosilní paliva a dopad dálkového pﬁenosu zneãi‰tûní ze zdroje Elektrárna Turów v Polsku.

Nikl
V pﬁípadû niklu byla provedena ‰etﬁení na zdrojích k identifikaci potencionálních pÛvodcÛ zneãi‰tûní. Provedené anal˘zy zdrojÛ neprokázaly zv˘‰ené emise polutantu. Anal˘zou mûﬁení a aplikovan˘ch technologií monitoringu bylo zji‰tûno, Ïe mûﬁení mohou b˘t dlouhodobû zatíÏena metodickou chybou, a vykazují tak nadlimitní koncentrace niklu v ovzdu‰í a to v rozporu se skuteãn˘m stavem. Nadlimitní imisní zátûÏ niklem jiÏ
nebyla v následujících letech Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí âR indikována.

âástka 5/2004

Vûstník právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

Strana 174

E) 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 Libereckého kraje provedeny v prÛbûhu tﬁetí etapy ﬁe‰ení pro aktuální stav a pro v˘hledov˘ stav v horizontu roku 2010, a to pro následující zneãi‰Èující látky:
•
•
•
•

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

Podíl jednotliv˘ch skupin zdrojÛ na imisní zátûÏi v Libereckém kraji
V˘sledky modelov˘ch v˘poãtÛ umoÏÀují porovnat v˘znam jednotliv˘ch skupin zdrojÛ zneãi‰Èování z hlediska jejich vlivu na celkové imisní zatíÏení sledovan˘ch zneãi‰Èujících látek (oxid siﬁiãit˘, oxid dusiãit˘, benzen). Pro úãely tohoto hodnocení byly zdroje rozdûleny do ‰esti skupin:
1. velké bodové zdroje energetické (tj. zdroje REZZO 1 slouÏící pouze k v˘robû tepla, bez technologického
provozu),
2. velké bodové zdroje prÛmyslové (v‰echny zdroje REZZO 1 s technologick˘m provozem),
3. plo‰né zdroje – stﬁední zdroje REZZO 2, zdroje REZZO 3, lokální vytápûní a plo‰ná spotﬁeba rozpou‰tûdel a barev,
4. doprava – hlavní komunikaãní síÈ (liniové zdroje) a ostatní dopravní zdroje,
5. elektrárna Turów, která byla vzhledem k v˘‰i emisí a k jejímu umístûní v blízkosti hranic kraje vyãlenûna samostatnû,
6. pﬁenos zneãi‰tûní z ostatních zdrojÛ leÏících mimo území Libereckého kraje (tzv. transfery).
Oxid siﬁiãit˘
•

•

•

•
•

podíl velk˘ch energetick˘ch zdrojÛ na prÛmûrn˘ch roãních koncentracích SO2 je v rámci kraje nízk˘ a pohybuje se mezi 5 a 15 %. Pouze v blízkosti nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ se podíl této skupiny zvy‰uje na 20 – 30 %,
lokálnû aÏ 35 %. Jedná se napﬁíklad o oblast mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, kde se sãítá pÛsobení liberecké a jablonecké teplárny, dále pak v okolí HájÛ nad Jizerou (v˘topna firmy Gerl), v okolí v˘topny Hradãany, provozovatele United Energy, a. s., nebo poblíÏ v˘topny Diamo, s. p., (obec Hamr na Jezeﬁe),
v˘znamnûj‰í podíl velk˘ch prÛmyslov˘ch zdrojÛ na imisní zátûÏi SO2 je lokalizován témûﬁ v˘hradnû do tûsné blízkosti nejvût‰ích závodÛ.Tyto zdroje se projevují prakticky pouze v Liberci (Slévárna Liberec) a v Mimoni (SAP). V blízkém okolí tûchto podnikÛ se podíl prÛmyslov˘ch zdrojÛ na imisní zátûÏi pohybuje na
úrovni 20 – 25 %. V ostatním území Libereckého kraje nepﬁesahuje vliv skupiny prÛmyslov˘ch zdrojÛ 10 %
imisní zátûÏe,
plo‰né zdroje pﬁispívají k imisní zátûÏi SO2 zejména ve mûstech, kde jejich podíl dosahuje aÏ 67 %. Nejvy‰‰ích podílÛ (pﬁes 65 %) dosahují plo‰né zdroje v Jablonci, Kamenickém ·enovû, Novém Boru a Zásadû.
V ostatních mûstech se plo‰né zdroje podílejí na imisní zátûÏi SO2 cca 40 a 50 %,
podíl liniov˘ch zdrojÛ na imisní zátûÏi SO2 nepﬁekraãuje 1,5 %,
vliv elektrárny Turów je patrn˘ v celé severní ãásti kraje. V okolí Fr˘dlantu, Dûtﬁichova a Hrádku nad Nisou dosahují podíly elektrárny 50 – 70 %, na severním okraji Liberce, v Rynolticích a Jablonném v Podje‰tûdí pﬁispívá elektrárna Turów k roãním prÛmûrn˘m koncentracím SO2 pﬁibliÏnû 20 %.
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Oxid dusiãit˘
•

•

•

•

•

v pﬁípadû oxidu dusiãitého se velké energetické zdroje na imisní situaci projevují velmi málo. Podíl této skupiny zdrojÛ mezi 5 a 10 % lze zaznamenat napﬁ. mezi Libercem a Jabloncem (spoleãné pÛsobení velk˘ch
teplárensk˘ch závodÛ), v Tanvaldu (teplárna) ãi Fr˘dlantu (Slezan, a. s.),
pÛsobení prÛmyslov˘ch zdrojÛ se stejnû jako v pﬁípadû oxidu siﬁiãitého omezuje pﬁeváÏnû na jejich blízké
okolí a ve vût‰ích vzdálenostech se projevují pouze omezenû. Nejvy‰‰ích podílÛ dosahují prÛmyslové zdroje v Desné, kde se podílejí 60 % aÏ 70 % na imisní zátûÏi NO2 (pﬁeváÏnû vliv skláren Ornela). Men‰í, av‰ak
stále v˘znamn˘ vliv mají prÛmyslové zdroje v Novém Boru, kde zneãi‰tûní ovzdu‰í oxidem dusiãit˘m zpÛsobují prÛmyslové zdroje (zejm. skláﬁské hutû) ze 40 – 50 % a v Kamenickém ·enovû (Preciosa – Lustry,
Bratﬁi Jílkové, s. r. o.) z 20 – 30 %,
plo‰né zdroje pﬁispívají k imisní zátûÏi oxidem dusiãit˘m zejména v centru mûst. Podíl plo‰n˘ch zdrojÛ na
úrovni 20 % aÏ 25 % je moÏné zaznamenat v Jablonci nad Nisou a Lomnici nad Popelkou, z 10 – 20 % pﬁispívají k IHr NO2 (prÛmûrná roãní koncentrace zneãi‰Èující látky) plo‰né zdroje Liberce, Turnova, Nového
Boru, Kamenického ·enova, âeské Lípy, Îelezného Brodu, Semil a Jilemnice. V ostatních lokalitách je podíl plo‰n˘ch zdrojÛ niÏ‰í neÏ 10 %,
nejvy‰‰í podíl dopravy na imisní zátûÏi oxidem dusiãit˘m je moÏné oãekávat v centru Liberce a Turnova,
podél silnice R35.V tûchto lokalitách tvoﬁí doprava 40 – 60 % imisních hodnot. Podíl 30 – 40 % byl vypoãten
v centru âeské Lípy (silnice I/9) a Jablonce n. N.V blízkém okolí ostatních v˘znamn˘ch dopravních tahÛ (I/9,
I/13, I/35) se doprava na imisní zátûÏi NO2 podílí 20 aÏ 30 %, v˘jimeãnû aÏ 35 %,
v severní ãásti kraje je opût v˘znamn˘m zdrojem oxidu dusiãitého elektrárna Turów. Její podíl na prÛmûrn˘ch roãních koncentracích NO2 ãiní v okolí Kunratic a Vi‰Àové aÏ 60 %, v Pertolticích, Fr˘dlantu a Dûtﬁichovû 40 – 50 %, v Hrádku nad Nisou, Chotyni a Chrastavû cca 30 %. Na severním okraji Liberce a Jablonce zpÛsobuje elektrárna Turów 10 % z hodnot IHr NO2.

Benzen
•

•

•

•

•

podíl velk˘ch energetick˘ch zdrojÛ na imisní zátûÏi benzenu je velmi mal˘ a pohybuje se prakticky na celém území kraje pod 5 %. Vy‰‰í hodnoty (do 10 %) lze zaznamenat pouze v jedné lokalitû západnû od Velk˘ch HamrÛ,
rovnûÏ velké prÛmyslové zdroje mají velmi mal˘ vliv na imisní situaci benzenu. Podíl této skupiny je na celém území Libereckého kraje pod 5 % s v˘jimkou dvou lokalit – v Jiﬁetínû pod Bukovou v okolí závodu Detoa (10 %) a dále v nejbliÏ‰ím okolí Vagónky âeská Lípa (7 %),
zásadní podíl na imisní zátûÏi benzenu mají plo‰né zdroje. V centrech nûkter˘ch mûst (Jablonec, Nov˘ Bor,
Kamenick˘ ·enov, Desná, Velké Hamry, Plavy, Jilemnice, Hejnice, MimoÀ, stﬁed Liberce) se podílejí na
imisní zátûÏi ze 70 aÏ 80 %. Ve vût‰inû ostatních vût‰ích sídel pak podíl plo‰n˘ch zdrojÛ na IHr benzenu pﬁesahuje 50 % (Liberec, Turnov, Semily, Doksy, Hrádek nad Nisou ad.). Dominantní podíl na emisích benzenu z plo‰n˘ch zdrojÛ má spalování tuh˘ch paliv v lokálních topeni‰tích (cca 98 % – viz kap. 3.2.6), podíl
ostatních zdrojÛ (REZZO 2 a spotﬁeba rozpou‰tûdel) je u této zneãi‰Èující látky minoritní,
liniové zdroje mají na imisní situaci benzenu ménû v˘znamn˘ vliv, jejich podíl se pohybuje pﬁeváÏnû mezi 5
aÏ 15 %. V˘jimkou mohou b˘t okolí hlavních tahÛ (15 – 25 %) a zejména centra mûst s vy‰‰í hustotou komunikaãní sítû, vût‰í intenzitou osobních automobilÛ a sníÏenou plynulostí dopravy. V tûchto místech dosahuje podíl dopravy na imisní zátûÏi benzenem 30 – 35 % (Liberec, âeská Lípa),
podíl elektrárny Turów na koncentracích benzenu je men‰í neÏ u pﬁedchozích ‰kodlivin. V Kunraticích, Vi‰Àové a Heﬁmanicích je pﬁíspûvek tohoto zdroje cca 10 – 15 %, dále ve Fr˘dlantû, Chrastavû nebo Mní‰ku
pak cca 5 – 10 %.

âástka 5/2004

Vûstník právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

Strana 176

F) 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 Evropské hospodáﬁské komory 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)
(Göteborsk˘) 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 Rámcová úmluva OSN o zmûnû klimatu z roku 1992 a její „Kjótsk˘ protokol“ z roku 1997. I kdyÏ tyto dokumenty ukládají povinnosti v oblasti omezování emisí skleníkov˘ch plynÛ (dominantnû oxidu uhliãitého),
je zﬁejmé, Ïe ﬁada vyvolan˘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. Nicménû jiÏ právní úprava ochrany ovzdu‰í, pﬁijatá poãátkem devadesát˘ch let, byla do znaãné míry inspirována jak tehdy platn˘mi právními pﬁedpisy ES, tak i pﬁedpisy nûkter˘ch ãlensk˘ch státÛ (zejména SRN).
V souãasné dobû je ãeská právní úprava ochrany ovzdu‰í prakticky zcela sladûna se v‰emi platn˘mi pﬁedpisy
ES a po vstupu âR do EU se bude vyvíjet stejn˘m smûrem.

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 postupnû upravovan˘ch znûních a navazující provádûcí pﬁedpisy). Základem této úpravy byla regulace
emisí zneãi‰Èujících látek z témûﬁ 3 tisíc „velk˘ch“ a cca 30 tisíc „stﬁedních“ zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í. Tûmto
zdrojÛm byly stanoveny 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, Libereck˘ kraj nevyjímaje. PrÛmûrné roãní koncentrace i 95 %
kvantily suspendovan˘ch ãástic, oxidu siﬁiãitého a oxidÛ dusíku nad územím dne‰ního Libereckého kraje se jiÏ
od roku 1997 pohybují pod (tehdy platn˘mi) limitními 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
naprostá 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 pﬁíjemcem 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 Libereckého
kraje bylo vynaloÏeno cca 10 %.

DosaÏené v˘sledky a hodnocení úãinnosti opatﬁení
V˘voj emisní situace na území Libereckého kraje v období 1990 aÏ 2002 je podobn˘ v˘voji v âeské republice. V období 1990 aÏ 2001 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 legislativy
k ochranû ovzdu‰í. Na v˘voji emisí v Libereckém kraji se v˘raznûji neÏ na emisích v celé âR projevuje dopad
kolísání v˘konu ekonomiky. V období 2000 aÏ 2002 lze emisní situaci na území Libereckého kraje oznaãit v zásadû za stabilizovanou. V regionu jsou z hlediska imisní zátûÏe povaÏovány za problémové pﬁedev‰ím specifické polutanty ze skláﬁského prÛmyslu.
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 Libereckého kraje zajistil plo‰né dodrÏování hodnot imisních limitÛ pro následující zneãi‰Èující látky:
•
•
•
•
•
•
•
•

oxid siﬁiãit˘,
oxid dusiãit˘ a oxidy dusíku,
oxid uhelnat˘,
benzen,
olovo,
amoniak,
nikl,
polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádﬁené jako benzo(a)pyren.
Nebyl v‰ak dostateãn˘ k tomu, aby zajistil dodrÏování hodnot imisních limitÛ pro tyto zneãi‰Èující látky:

•
•
•
•

suspendované ãástice frakce PM10,
ozón (limit pro ochranu zdraví i pro ochranu vegetace),
kadmium,
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 minulého 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.
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Program sniÏování emisí i Program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje je proto zaloÏen pﬁedev‰ím na selektivních a specifick˘ch nástrojích a selektivních a specifick˘ch opatﬁeních (z hlediska zdrojÛ zneãi‰Èování a lokální imisní situace).

G) Opatﬁení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í
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 Libereckého kraje. Vazba mezi Programem ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje a Programem sniÏování emisí Libereckého kraje 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 pﬁednostní sníÏení emisí tûch zneãi‰Èujících látek, u kter˘ch dochází k pﬁekraãování imisních limitÛ.
Vzhledem k tomu, Ïe imisní limity byly na území Libereckého kraje pﬁekraãovány pro následující zneãi‰Èující látky:
•
•
•
•

suspendované ãástice velikostní frakce PM10 (denní i roãní limit),
kadmium,
arsen,
ozón,

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

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. 2004

krajsk˘ úﬁad

âIÎP

Vydat integrovaná povolení
pro konkrétní zvlá‰tû velké zdroje

30. 10. 2007

krajsk˘ úﬁad

provozovateli zdrojÛ

Ve v‰ech vhodn˘ch pﬁípadech
aplikovat plány sníÏení emisí
u zdrojÛ emitujících VOC

1. 6. 2004

krajsk˘ úﬁad

provozovateli zdrojÛ

VOC

Aplikovat plány sníÏení emisí
u ostatních technick˘ch zdrojÛ,
neplnících novû vyhlá‰ené
ãi zpﬁísnûné emisní limity

1. 1. 2005

krajsk˘ úﬁad

provozovateli zdrojÛ

specificky dle
povahy zdroje

v‰echny regulované /
regulovatelné látky
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Termín

Odpovídá

Ve spolupráci s

Cílová látka

Schválit plány sníÏení emisí
u stávajících zvlá‰tû velk˘ch
spalovacích zdrojÛ

1. 1. 2008

krajsk˘ úﬁad

MÎP âR

zejména oxid siﬁiãit˘,
ãásteãnû oxidy dusíku
a tuhé látky

Ve v‰ech vhodn˘ch pﬁípadech
aplikovat plány zavedení
zásad správné zemûdûlské praxe
u zdrojÛ

1. 1. 2005

krajsk˘ úﬁad

provozovateli zdrojÛ

amoniak

Zajistit provedení energetick˘ch
auditÛ ve veﬁejn˘ch budovách

1. 1. 2004
1. 1. 2006

stát / kraje /
obce /
pﬁíspûvkové
organizace

do 1 roku od
schválení
Programu

krajsk˘ úﬁad

âHMÚ a HS

v‰echny regulované
zneãi‰Èující látky

krajsk˘ úﬁad

provozovateli zdrojÛ

kadmium, arsen,
tuhé látky

Doplnit posouzení kvality
ovzdu‰í kraje

Integrovan˘m povolením
a stanovením obecn˘ch
do 31. 12. 2004
emisních limitÛ dosáhnout sníÏení nejpozdûji v‰ak
emisí tûÏk˘ch kovÛ a tuh˘ch
do 30. 10. 2007
zneãi‰Èujících látek ze skláﬁsk˘ch
provozÛ

zejména tuhé látky,
oxidy dusíku,
oxid siﬁiãit˘;
oxid uhliãit˘

PrÛbûÏné poÏadavky
Posoudit moÏnost návrhÛ zón
s ãásteãn˘m / úpln˘m omezením
vjezdu ve mûstech

prÛbûÏnû

obce

Podpoﬁit provádûní operativních
kontrol emisních parametrÛ vozidel

prÛbûÏnû

obce
a Policie âR

Aplikovat obecné a individuální
emisní limity

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad
zdrojÛ

Podporovat investice
do úspor energie

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

pﬁíjemci podpor

Podporovat investice do vyuÏívání
obnoviteln˘ch zdrojÛ energie

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

pﬁíjemci podpor

Podporovat v˘mûnu star˘ch kotlÛ
ve veﬁejném sektoru

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

pﬁíjemci podpor

ZváÏit podporu zmûny otopn˘ch
systémÛ v domácnostech

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

SFÎP âR a âEA

Nepﬁímo podporovat omezování
emisí tuh˘ch látek
z mal˘ch zdrojÛ

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

pﬁíjemci a adresáty
podpory

tuhé látky,
suspendované
ãástice

Pﬁedkládat návrhy MÎP a âHMÚ
na aktualizaci monitorování
zneãi‰Èujících látek

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

MÎP âR , SFÎP
orgány obcí

tûÏké kovy

orgány státní správy oxidy dusíku, PAH,
a policie
benzen, oxid uhelnat˘
suspendované
ãástice
krajsk˘ úﬁad
v‰echny látky,
pro které byly obecné
âIÎP a provozovateli
emisní limity
vyhlá‰eny

zejména tuhé látky,
oxidy dusíku,
oxid siﬁiãit˘;
oxid uhliãit˘
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Termín

Odpovídá

Ve spolupráci s

Cílová látka

Pﬁedkládat návrhy státním
orgánÛm v pﬁíhraniãních oblastech
SRN a Polska na jednání
o postupech v ochranû ovzdu‰í
a v˘mûnû informací

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

MÎP âR

v‰echny
zneãi‰Èující látky

Nepﬁímo podporovat omezování
emisí VOC z mal˘ch zdrojÛ

prÛbûÏnû

obce

pﬁíjemci a adresáty
podpory

VOC

Podporovat v˘stavbu silniãních
obchvatÛ

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

¤SD âR

Podporovat modernizaci
komunikací

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

¤SD âR

Pravidelnû provádût pasportizaci
zdrojÛ

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

âHMÚ a âIÎP

UpﬁednostÀovat ekologicky ‰etrné
v˘robky v pﬁím˘ch nákupech

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

Nepﬁímo podporovat uÏívání
Ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

krajsk˘m úﬁadem

dle povahy v˘robku
– VOC, oxidy dusíku,
tuhé látky

Stanovovat podmínky ochrany
ovzdu‰í pro veﬁejné zakázky

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

zﬁízen˘mi / ﬁízen˘mi
organizacemi

dle povahy soutûÏe

Podporovat zv˘‰ení úãinnosti
odstraÀování prachov˘ch ãástic
z povrchu komunikací.

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

obcemi

tuhé látky
a navázané polutanty

statutárním mûstem
Liberec a mûstem
Jablonec nad Nisou

tuhé látky,
oxidy dusíku,
oxid siﬁiãit˘,
organické polutanty

provozovatelem
zdroje

tuhé látky,
oxidy dusíku,
oxid siﬁiãit˘,
organické polutanty

provozovateli zdrojÛ
Liberecká
teplárenská, a. s.
a TERMIZO, a. s.

tuhé látky,
oxidy dusíku,
oxid siﬁiãit˘,
organické polutanty

Podpoﬁit náhradu kapaln˘ch
fosilních paliv v teplárensk˘ch
zdrojích v Liberci a v Jablonci
nad Nisou plynn˘mi palivy

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

Podpoﬁit realizaci energetick˘ch
úspor na zdroji
Liberecká teplárenská, a. s.

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

Podpoﬁit integraci energetick˘ch
zdrojÛ a technologick˘ch zdrojÛ
spalování tepla, podpora zaji‰tûní
plynulosti dodávek energií
z technologick˘ch zdrojÛ

prÛbûÏnû

krajsk˘ úﬁad

oxidy dusíku, PAH,
benzen, oxid uhelnat˘
suspendované
ãástice
v‰echny
zneãi‰Èující látky

orgány obcí a krajem dle povahy v˘robku
zﬁízen˘mi / ﬁízen˘mi – VOC, oxidy dusíku,
organizacemi
tuhé látky

Strana 181

Vûstník právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

âástka 5/2004

H) Odhad oãekávaného dopadu na kvalitu ovzdu‰í vãetnû ãasového horizontu
Dopady opatﬁení dle naﬁízení na kvalitu ovzdu‰í jsou pro jednotlivé zneãi‰Èující látky posuzovány v horizontu roku 2010 s pﬁihlédnutím k roku 2005.

Suspendované ãástice
Opatﬁení dle naﬁízení povedou k urãitému postupnému sníÏení koncentrací suspendovaného aerosolu na
území Libereckého kraje. Navrhovaná opatﬁení v‰ak nemusí za v‰ech okolností zajistit splnûní platn˘ch imisních limitÛ zejména v souvislosti se zpﬁísnûním imisního limitu pro PM10 k 1. 1. 2005. Zpﬁesnûní a vyhodnocení
úãinnosti navrhovan˘ch opatﬁení bude pﬁedmûtem aktualizací Integrovaného programu ke zlep‰ení kvality
ovzdu‰í Libereckého kraje.

Kadmium
Opatﬁení dle naﬁízení by mûla zajistit sníÏení primárních emisí polutantu na úroveÀ, která zaruãí pokles
koncentrací polutantu v ovzdu‰í pod úroveÀ platného imisního limitu. V následujících letech by mûla b˘t vyhodnocena úroveÀ imisního zatíÏení vyvolaného sekundárním vznosem dlouhodobû deponovan˘ch polutantÛ
v okolí zdrojÛ.

Arsen
Opatﬁení dle naﬁízení povedou ke sníÏení primárních emisí polutantu z technologick˘ch skláﬁsk˘ch zdrojÛ,
které by mûly zajistit pokles imisní zátûÏe pod úroveÀ platného imisního limitu. Dosud není specifikován imisní pﬁínos mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování a dálkového pﬁenosu zneãi‰tûní ze zdroje Elektrárna Turów v Polsku.

Pﬁízemní ozón
Opatﬁení dle naﬁízení povedou k urãitému postupnému sníÏení v˘mûry území, na kterém dochází k pﬁekraãování 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.

Oxid dusiãit˘ a oxidy dusíku
Opatﬁení dle naﬁízení povedou ke sníÏení v˘mûry území, na kterém dochází k pﬁekraãování imisního limitu. 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 imisních limitÛ pro ochranu zdraví.

I) 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 Libereckého kraje realizace
následujících nástrojÛ a opatﬁení (tuãn˘m písmem jsou uvedeny prioritní nástroje a opatﬁení, které byly stanoveny s pﬁihlédnutím 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,
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NOR4: Integrované povolení k v˘stavbû zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ 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 stﬁedních 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 technologick˘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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