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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 § 6
odst. 6 a § 7 odst. 7 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, toto nafiízení:

âl. 1

Nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 5/2004 Vûstníku
právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje, kter˘m se vydá-

vá Program sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje a Inte-
grovan˘ krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í
Stfiedoãeského kraje, se doplÀuje o pfiílohu ã. 4, obsahují-
cí Programov˘ dodatek k tûmto programÛm.

âl. 2

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

3
NA¤ÍZENÍ

Stfiedoãeského kraje ã. 3/2005
ze dne 7. prosince 2005,

kter˘m se vydává Programov˘ dodatek
k Programu sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje a k Integrovanému krajskému programu 

ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje

Ing. Petr Bendl v. r.
hejtman kraje

Ing. Vilém Îák v. r.
námûstek hejtmana
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Pfiíloha ã. 4
k nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 5/2004

Programov˘ dodatek

k Programu sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje 
a k Integrovanému krajskému programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í 

Stfiedoãeského kraje

Úvod

Program sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje a Integrovan˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje
byly vyhlá‰eny nafiízením kraje ã. 5/2004. Programy obsahují celkem 22 termínovan˘ch opatfiení a 29 opatfiení prÛbûÏnû
realizovan˘ch. Opatfiení jsou formulována na urãitém stupni obecnosti s tím, Ïe budou konkretizována formou Progra-
mového dodatku s pfiihlédnutím k aktuálnímu v˘voji emisní a imisní situace na území Stfiedoãeského kraje.

Povinnost pfiípravy Programového dodatku ke krajsk˘m programÛm ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í byla kodifikována
v zákonû ã. 385/2005 Sb., kter˘m se mûní zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (§ 7,
odstavec 8) takto:

„Souãástí programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í je programov˘ dodatek. Struktura programového dodatku odpovídá
zvlá‰tnímu pfiedpisu (ãlánek 18, odstavec 3 Nafiízení Rady (ES) 1260/1999 ze dne 21. ãervna 1999 o obecn˘ch ustano-
veních o strukturálních fondech). Krajsk˘ a obecní úfiad zahrne do programového dodatku pouze vlastní prioritní
opatfiení a projekty nebo opatfiení a projekty vze‰lé z místních programÛ ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í, které jsou v rám-
ci místního programu urãeny jako rozhodující pro kvalitu ovzdu‰í“.

Programov˘ dodatek k Programu sniÏování emisí a k Integrovanému programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedo-
ãeského kraje se odli‰uje od programov˘ch dodatkÛ, pfiipravovan˘ch k operaãním programÛm tím, Ïe není vázán na
konkrétní podpÛrn˘ program ãi zdroj financí. V˘znamná ãást konkrétních akcí, které jsou v návrhu Programového
dodatku uvedeny, bude financována ze zdrojÛ mimo kraj – ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu
Ïivotního prostfiedí, strukturálních fondÛ ãi Fondu soudrÏnosti. ¤ada konkrétních akcí, zejména v oblasti dopravní
infrastruktury, není navíc primárnû zamûfiena na zlep‰ení kvality ovzdu‰í (i kdyÏ bude sníÏení imisní zátûÏe v osídle-
n˘ch oblastech jejich Ïádoucím vedlej‰ím efektem).

Smyslem Programového dodatku je proto pfiedev‰ím stanovit priority z hlediska dopadÛ na kvalitu ovzdu‰í tak, aby
jich bylo moÏno vyuÏít jako podpÛrného argumentu pro rozhodování o realizaci konkrétních akcí.

Návrh Programového dodatku k Programu sniÏování emisí a k Integrovanému programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í je
rozpracován na úroveÀ správních obvodÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností (ORP) a dále na úroveÀ vybran˘ch prioritních
mûst a obcí. Vzhledem k tomu, Ïe Odbor ochrany ovzdu‰í Ministerstva Ïivotního prostfiedí âR se v prÛbûhu pfiípravy
tohoto Programového dodatku rozhodl vyhla‰ovat napfií‰tû oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í nikoliv na úrovni
ORP, ale na úrovni správních obvodÛ obcí se stavebním úfiadem, byly priority stanoveny také v tomto formátu.

V˘chodiskem pro stanovení priorit byla, na základû doporuãení odboru ochrany ovzdu‰í MÎP âR, imisní situace
v roce 2004 s tím, Ïe bylo pfiihlédnuto také k imisní situaci v letech 2002 a 2003 a v prvním pololetí roku 2005.

Okruh zneãi‰Èujících látek, kter˘ch se Programov˘ dodatek t˘ká, byl uzpÛsoben pfiipravenému návrhu zmûny nafií-
zení vlády ã. 350/2002 Sb., kter˘ transponuje poÏadavky smûrnice 2004/107/EC o arsenu, kadmiu, rtuti, niklu a poly-
cyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodících ve venkovním ovzdu‰í a reflektuje také návrh nové smûrnice o kvalitû ven-
kovního ovzdu‰í a o ãist‰ím ovzdu‰í pro Evropu (COM(2005)447). Oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í budou
nadále vyhla‰ovány pouze pro suspendované ãástice velikostní frakce PM10, oxid sifiiãit ,̆ oxid dusiãit ,̆ oxid uhelnat ,̆
benzen a olovo.
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Definitivní vyhlá‰ení oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í na základû vyhodnocení imisních dat za rok 2004 nebylo ke
dni odevzdání tohoto materiálu k dispozici, zpracovatelé proto pracovali s pfiedbûÏn˘m vyhodnocením kvality ovzdu‰í.

První verze návrhu Programového dodatku byla pfiipravena s vyuÏitím písemn˘ch podkladÛ, vypracovan˘ch na zá-
kladû v˘zvy Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje mûstsk˘mi úfiady v‰ech ORP. Anal˘za pfiedloÏen˘ch námûtÛ je
souãástí PodpÛrného materiálu 1. PfiedloÏené námûty byly upfiesnûny bûhem osobních jednání se zástupci mûstsk˘ch
úfiadÛ v prioritních ORP (Brand˘s nad Labem-Stará Boleslav, Mûlník, Mladá Boleslav, Kladno, Slan˘) a telefonick˘-
mi jednáními v ostatních ORP. Záznamy z jednání jsou souãástí PodpÛrného materiálu 2.

První verze návrhu Programového dodatku byla dne 15.9.2005 projednána se zástupci Krajského úfiadu Stfiedoães-
kého kraje, odboru ochrany ovzdu‰í MÎP âR, Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR a ORP s tím, Ïe v‰echny
zúãastnûné strany dostaly moÏnost podat písemné pfiipomínky. Pfiipomínky podaly, kromû Krajského úfiadu Stfiedo-
ãeského kraje, ORP Mladá Boleslav, Beroun, Mûlník, Kolín, Slan ,̆ Pfiíbram, Dobfií‰, Rakovník, Neratovice a Vla‰im,
mûsto Kostelec nad Labem, obce Dolní Befikovice, Horní Poãaply, a Cítov a Odbor ochrany ovzdu‰í MÎP âR. Vût‰i-
na pfiedloÏen˘ch pfiipomínek byla do druhé verze návrhu Programového dodatku zapracována.

PodpÛrné materiály, vyuÏité pro pfiípravu návrhu Programového dodatku:
– PodpÛrn˘ materiál 1 obsahuje podrobnou emisní a imisní anal˘zu Stfiedoãeského kraje.
– PodpÛrn˘ materiál 2 obsahuje podrobnou emisní a imisní anal˘zu správních obvodÛ jednotliv˘ch ORP Stfie-

doãeského kraje.

PodpÛrné materiály jsou pfiipraveny jako interní dokumenty pro potfieby Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje 
a nejsou zam˘‰leny jako souãást Programového dodatku.
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Poznámka: U podopatfiení nebo konkrétních akcí se mohou pouÏít následující kombinace symbolÛ:
– KS: zahájit co nejdfiíve, dokonãit v horizontu 5 aÏ 7 let,
– KD: zahájit co nejdfiíve, dokonãit v horizontu pfiesahujícím 7 let, nebo aplikovat prÛbûÏnû,
– SD: zahájit do 5 aÏ 7 let.

1 âasová naléhavost

Cíle, celkové priority, opatfiení, podopatfiení a konkrétní akce jsou z hlediska ãasové naléhavosti kategorizovány takto:
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2 Orientace Programu sniÏování emisí a imisí na území Stfiedoãeského kraje

A. Globální cíl a specifické cíle

Globálním cílem Programu je zajistit na celém území Stfiedoãeského kraje kvalitu ovzdu‰í splÀující zákonem stano-
vené poÏadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a pfiispût k dodrÏení závazkÛ, které âeská republika pfiijala
v oblasti omezování emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í (národní emisní stropy).

Specifické cíle jsou:
– sníÏit imisní zátûÏ zneãi‰Èujícími látkami pod úroveÀ stanovenou platn˘mi imisními limity v lokalitách, kde jsou

tyto limity pfiekraãovány (v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í); ãasová naléhavost K,
– sníÏit ve stanoven˘ch termínech imisní zátûÏ zneãi‰Èujícími látkami pod úroveÀ stanovenou cílov˘mi imisními

limity v lokalitách, kde jsou tyto cílové imisní limity pfiekraãovány; ãasová naléhavost S,
– udrÏet podlimitní imisní zátûÏ v lokalitách, kde nedochází k pfiekraãování imisních limitÛ a cílov˘ch imisních

limitÛ; ãasová naléhavost D,
– dodrÏet ve stanoveném termínu doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních stropÛ pro oxid sifiiãit ,̆ oxidy dusíku,

tûkavé organické látky (VOC) a amoniak; ãasová naléhavost S.

ZdÛvodnûní specifick˘ch cílÛ

V˘mûra území Stfiedoãeského kraje, na nichÏ bylo v letech 2001 aÏ 2004 modelov˘mi v˘poãty prokázáno pfiekraão-
vání imisních limitÛ pro ochranu zdraví pro suspendované ãástice velikostní frakce PM10 a oxid dusiãit˘ a cílov˘ch
imisních limitÛ pro ochranu zdraví pro benzo(a)pyren, nikl, arsen a ozón (v % celkového území kraje) je uvedena
v tabulce ã. 1.

Tabulka ã. 1

Zdroj: âHMÚ

Tabulka ã. 2

Zdroj: âHMÚ

Pfiekraãování imisních limitÛ pro ochranu ekosystémÛ a vegetace pro oxid sifiiãit˘ a oxidy dusíku a cílového imisního
limitu pro ochranu vegetace pro ozón bylo podle v˘sledkÛ modelového hodnocení v letech 2001 aÏ 2004 následující
(údaj v % chránûn˘ch území, na kter˘ch musí b˘t tyto limity dodrÏovány):

Z údajÛ uveden˘ch v tabulce ã. 1 vypl˘vá, Ïe nejvût‰í problém kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje pfiedstavuje pfie-
kraãování imisních limitÛ pro ochranu zdraví pro suspendované ãástice velikostní frakce PM10 a pfiekraãování cílové-
ho imisního limitu pro ochranu zdraví pro ozón. Ostatní limitní hodnoty jsou pfiekraãovány pouze v omezeném roz-
sahu.

Emisní data pro hlavní zneãi‰Èující látky za roky 2000 aÏ 2004 (celkové krajské emise) porovnaná s doporuãen˘mi
hodnotami krajsk˘ch emisních stropÛ, kter˘ch má b˘t dosaÏeno v roce 2010 (v kt roãnû) jsou uvedena v tabulce ã. 3
(tuãnû je oznaãeno pfiekroãení doporuãeného emisního stropu).
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Celkové krajské emise setrvale pfiekraãují doporuãenou hodnotu krajského emisního stropu v pfiípadû oxidÛ dusíku
a oscilují okolo této hodnoty v pfiípadû tûkav˘ch organick˘ch látek (VOC).

B. Priority

B.1 Prioritní zneãi‰Èující látky

Pro úãely Programového dodatku jsou stanoveny následující prioritní zneãi‰Èující látky:

– tuhé zneãi‰Èující látky (s dÛrazem na velikostní frakci PM10),
– oxidy dusíku,
– tûkavé organické látky (VOC).

ZdÛvodnûní:
V pfiípadû tuh˘ch zneãi‰Èujících látek dochází k rozsáhlému pfiekraãování stanoven˘ch hodnot imisních limitÛ pro
ochranu lidského zdraví v hustû osídlen˘ch oblastech.
V pfiípadû oxidÛ dusíku je trvale pfiekraãována doporuãená hodnota krajského emisního stropu a v nûkter˘ch lokali-
tách je pfiekraãován imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace a imisní limit pro ochranu zdraví pro oxid dusi-
ãit .̆
V pfiípadû VOC celkové krajské emise oscilují okolo doporuãené hodnoty krajského emisního stropu. VOC jsou na-
víc, spolu s oxidy dusíku, prekurzorem tvorby ozónu, jehoÏ cílov˘ imisní limit pro ochranu lidského zdraví je pfiekra-
ãován na témûfi celém území kraje.

B.2 Prioritní kategorie zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

Pro úãely Programového dodatku jsou pro prioritní zneãi‰Èující látky stanoveny následující prioritní kategorie zdrojÛ:
– tuhé zneãi‰Èující látky: malé zdroje (REZZO3) a mobilní zdroje (REZZO4),
– oxidy dusíku: velké zdroje (REZZO1) a mobilní zdroje (REZZO4),
– VOC: sektor uÏívání rozpou‰tûdel a mobilní zdroje (REZZO 4).

ZdÛvodnûní:
Stanovení prioritních kategorií zdrojÛ vypl˘vá z jejich podílÛ na celkov˘ch krajsk˘ch emisích prioritních zneãi‰Èují-
cích látek, uveden˘ch v následujících tabulkách ã. 4 a 5.

Tabulka ã. 3

Zdroj: âHMÚ; údaje v závorkách z nezávisl˘ch ‰etfiení (VÚZT, EKOTOXA Opava, SVÚOM) 

Poznámka: 2. hodnota emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek za rok 2003 a hodnota za rok 2004 zahrnuje i emise pocháze-
jící z otûrÛ vozovek, pneumatik a brzdn˘ch systémÛ vozidel.

Tabulka ã. 4

Zdroj: âHMÚ



s tím, Ïe vzhledem k vy‰‰ímu zastoupení chemického prÛmyslu mÛÏe b˘t podíl „Ostatní“ v˘znamnûj‰í.

B.3 Prioritní správní obvody obcí s roz‰ífienou pÛsobností (ORP)

Stanovení priorit na úrovni ORP a dále na úrovni obcí bylo provedeno na základû odhadu poãtu obyvatel Ïijících
v oblastech s nadlimitními koncentracemi jedné nebo více zneãi‰Èujících látek v rámci následujících kategorií:

– Kategorie I Více neÏ 1000 obyvatel, pfiekroãen více neÏ jeden imisní limit pfiiãemÏ souãasné pfiekraãování
roãního a 24 hodinového limitu pro suspendované ãástice je povaÏováno za pfiekraãování dvou
imisních limitÛ.

– Kategorie II Více neÏ 1000 obyvatel, pfiekroãen jeden imisní limit.

– Kategorie III a Ménû neÏ 1000 obyvatel, pfiekroãeno více imisních limitÛ nebo jeden limit a mez tolerance.

– Kategorie III b Ménû neÏ 1000 obyvatel, pfiekroãen jeden imisní limit

Poznámka: Hodnota 1000 obyvatel byla zvolena ze statistick˘ch dÛvodÛ – jedná se zhruba o setinu procenta obyvatel
âeské republiky.

Pro ORP zafiazené do kategorií I, II a III je stanoveno jednotné pofiadí priorit, vycházející z poãtu dotãen˘ch obyvatel.
V˘sledky stanovení priorit na základû pfiedbûÏného vyhodnocení imisních dat za rok 2004 jsou uvedeny v tabulce ã. 6.

âástka 8/2005 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje Strana 212

Tabulka ã. 6

Poznámky:
V kolonce „Obyvatelé“ je uveden odhad poãtu obyvatel, Ïijících v oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í, nikoliv cel-
kov˘ poãet obyvatel; jedná se o souãet odhadÛ poãtu obyvatel v jednotliv˘ch mûstech a obcích na území správního
obvodu ORP.
V kolonce „SloÏení“ je uveden poãet obcí spadajících do správního obvodu ORP, na jejichÏ území je pfiedpokládáno
vyhlá‰ení oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í, rozdûlen˘ch do jednotliv˘ch kategorií.

Tabulka ã. 5

Vzhledem k odli‰né metodice emisní inventury (kategorie SNAP) není k dispozici zdrojová struktura na úrovni kraje,
v analogii s republikovou situací lze oãekávat následující strukturu:
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S ohledem na imisní data za roky 2002 a 2003 a na v˘sledky imisních mûfiení v prvním pololetí roku 2005 lze za prio-
ritní dále povaÏovat následující ORP: Brand˘s nad Labem – Stará Boleslav, Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Nym-
burk, Podûbrady a ¤íãany. Zv˘‰enou pozornost je koneãnû nutno vûnovat ORP Kolín, kde do‰lo k nárÛstu emisí vli-
vem v˘stavby a uvedení do provozu automobilového závodu a kde není zaji‰tûn dostateãn˘ imisní monitoring.

Ostatní ORP (Bene‰ov, âáslav, âesk˘ Brod, Dobfií‰, Hofiovice, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mnichovo Hradi‰tû,
Sedlãany, Vla‰im a Votice) nejsou povaÏovány za prioritní, protoÏe na jejich správním území dosud nebyla vyhlá‰ena
Ïádná oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í.

Vzhledem k tomu, Ïe se MÎP âR rozhodlo vyhla‰ovat poãínaje rokem 2005 (definitivní vyhodnocení imisních dat za
rok 2004) oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í nikoliv na úrovni obcí s roz‰ífienou pÛsobností, ale na úrovni obcí se
stavebním úfiadem, jsou dále stanoveny prioritní obce se stavebním úfiadem.

B.4 Prioritní obce se stavebním úfiadem

V˘sledky modelového hodnocení kvality ovzdu‰í – v˘poãtu oblastí s pfiekroãen˘mi imisními limity pro ochranu lid-
ského zdraví – pro správní obvody obcí se stavebním úfiadem v roce 2004 jsou uvedeny v tabulce ã. 7 (podíl na celko-
vém území správního obvodu v %; v závorce je uveden pfiípadn˘ podíl území, na nûmÏ byly kromû samotného imis-
ního limitu pfiekroãeny také meze tolerance).

Tabulka ã. 7

Poznámka: Poãet obyvatel je souãtem odhadÛ poãtu obyvatel Ïijících v OZKO na území mûst a obcí spadajících do
správního obvodu pfiíslu‰né obce se stavebním úfiadem.

Z uveden˘ch informací vypl˘vá, Ïe OZKO budou na základû posouzení imisní situace za rok 2004 vyhlá‰eny na úze-
mí správních obvodÛ 14 prioritních mûst a obcí se stavebním úfiadem s tím, Ïe v˘znamnûj‰í rozloha oblastí je pouze
v pfiípadû Kladna a Berouna. Meze tolerance pro imisní limity pro suspendované ãástice byly pfiekroãeny na území 7
správních obvodÛ, v˘znamnûji pouze v pfiípadû Kladna a Kosmonos.



Z geografického hlediska lze definovat 4 velkoplo‰né oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í:
– SÚ Kladno, SÚ Slan ,̆ SÚ Stochov a SÚ Unho‰È ( 85,6 km2 , cca 66 tisíc obyvatel),
– SÚ Beroun a SÚ KrálÛv DvÛr (44  km2 , cca 19 tisíc obyvatel),
– SÚ Mladá Boleslav, SÚ Kosmonosy a SÚ Dobrovice (16,6 km2, cca 21 tisíc obyvatel),
– SÚ Jesenice (13,7 km2 , cca 300 obyvatel),

a dále tfii maloplo‰né oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í:
– SÚ Mûlník (5 km2 , cca 4 tisíce obyvatel),
– SÚ Pfiíbram (1 km2 , cca jeden tisíc obyvatel),
– SÚ âerno‰ice a SÚ Rudná (2 km2 , cca 350 obyvatel).

S pfiihlédnutím k vyhodnocení imisní zátûÏe za roky 2002 a 2003 a k v˘sledkÛm imisních mûfiení za první pololetí roku
2005 lze za prioritní povaÏovat dále následující SÚ: Brand˘s nad Labem-Stará Boleslav, By‰ice, âelákovice, Dolní
BfieÏany, Hostivice, Líbezníce, Klecany, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Mûstec Králové, M‰eno, Neratovice, Odolena
Voda, PrÛhonice, Roztoky, RoÏìalovice, ¤íãany, Úvaly, Velké Pfiílepy, Velvary, Vla‰im, Zlonice.

B.5 Prioritní mûsta a obce

Prioritou jsou obecnû ve‰kerá mûsta a obce, na jejichÏ území byly na základû vyhodnocení imisních dat vyhlá‰eny
OZKO.Vzhledem k vysokému poãtu mûst a obcí, na jejichÏ území byly tyto oblasti vyhlá‰eny, bylo pofiadí priorit sta-
noveno s pfiihlédnutím k poãtu obyvatel Ïijících v OZKO a k tomu, zda jsou pfiekraãovány meze tolerance nebo více
imisních limitÛ. Za prioritní jsou povaÏovány pfiedev‰ím ty obce a mûsta, kde Ïije v OZKO nejménû 1000 obyvatel
(limitní hodnota 1000 obyvatel byla zvolena ze statistick˘ch dÛvodÛ – jedná se o setinu procenta obyvatel âR).
Kategorizace mûst a obcí je uvedena v tabulce ã. 8:

âástka 8/2005 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje Strana 214

Tabulka ã. 8

Odhad poãtu obyvatel je proveden tak, Ïe celkov˘ poãet obyvatel mûsta ãi obce je vynásoben podílem území mûsta
ãi obce, na nûmÏ bylo indikováno pfiekroãení imisního limitu a byla vyhlá‰ena oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í.
Odhady poãtu obyvatel je nutno povaÏovat za pfiibliÏné, protoÏe v˘poãet nezohledÀuje rozdílnou hustotu osídlení na
území mûsta ãi obce.

Pfiíklad: Kladno – celkov˘ poãet obyvatel ãiní 70 238, celkov˘ podíl území s nadlimitními koncentracemi ãiní 73,6 %.
Odhad poãtu obyvatel v OZKO tedy je 70 238 x 0,736 = 51 695.

Stanovení prioritních mûst a obcí bylo provedeno jednak na základû vyhodnocení imisních dat za rok 2004 (tabulka
ã. 9), jednak na úrovni oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í vyhlá‰en˘ch na základû imisní situace v roce 2002 (nafií-
zení vlády ã. 60/2004 Sb., kter˘m se mûní nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb.) a v roce 2003 (Vûstník MÎP ã. 12/2004) –
tabulka ã. 10.

Mûsta Beroun a Mûlník byla, s ohledem na imisní zátûÏ v letech 2002 a 2003, zafiazena do kategorie I. Mezi prioritní
mûsta a obce bylo v kategorii II zafiazeno mûsto Kolín, protoÏe na jeho území do‰lo ke zv˘‰ení emisí a imisní zátûÏe
v souvislosti s v˘stavbou a uvedením do provozu automobilového závodu a zároveÀ zde není zaji‰tûn dostateãn˘ mo-
nitoring kvality ovzdu‰í.

Prioritní mûsta a obce stanovené na základû údajÛ za rok 2004 jsou z hlediska poãtu obyvatel Ïijících v pfiedpokláda-
n˘ch OZKO pro suspendované ãástice PM10 (a pro oxid uhelnat˘) uvedeny v tabulce ã. 9 dle klesající v˘znamnosti
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(podíl na celkovém území správního obvodu v %, v závorce je uveden podíl území na nûmÏ byly kromû samotného
imisního limitu pfiekroãeny také meze tolerance).

Prioritní mûsta a obce za roky 2002 a 2003 (tabulka ã. 10) jsou stanoveny stejn˘m zpÛsobem s tím, Ïe jsou uvedeny
pouze odhady poãtu obyvatel Ïijících v pfiíslu‰n˘ch letech ve vyhlá‰en˘ch OZKO pro 24 hodinov˘ limit pro suspen-
dované ãástice PM10. V obou sledovan˘ch letech byl navíc na cca 11 % území mûsta Beroun pfiekroãen roãní imisní
limit pro ochranu zdraví pro suspendované ãástice PM10 a pro oxid dusiãit .̆

Prioritní mûsta a obce stanovené na základû imisních dat za rok 2004 jsou uvedeny v tabulce ã. 9 (mûsta a obce, kte-
ré byly stanoveny jako prioritní za rok 2004, jiÏ nejsou v tabulce ã. 10 znovu uvedeny).

Tabulka ã. 9
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Tabulka ã. 10

Prioritní mûsta a obce stanovené na základû dat za roky 2002 a 2003 jsou uvedeny v tabulce ã. 10 (mûsta a obce,
které byly v tabulce ã. 9 stanoveny jako prioritní za rok 2004 jiÏ nejsou v této tabulce znovu uvedeny).

Poznámka: V pfiípadû, Ïe mûsto ãi obec spadá v jednotliv˘ch letech do dvou rÛzn˘ch prioritních kategorií, je mu pfiifia-
zena ta vy‰‰í a pofiadí je urãeno vÏdy vy‰‰ím odhadem poãtu obyvatel.
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Za prioritní z hlediska Programového dodatku jsou povaÏovány ty mûsta a obce, které jsou uvedeny v tabulce ã. 9 
nebo v tabulce ã. 10.

B.6 Celkové priority Programu

Priorita 1: SníÏení imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi velikostní frakce PM10

ZdÛvodnûní:
Na území kraje jsou setrvale pfiekraãovány imisní limity pro ochranu lidského zdraví pro suspendované ãástice veli-
kostní frakce PM10 (roãní a zejména 24 hodinov˘ limit). V˘mûra oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í se v letech
2001 aÏ 2004 pohybovala mezi 1,27 % a 9,75 % celkové v˘mûry kraje a v tûchto oblastech Ïilo 100 aÏ 270 tisíc obyva-
tel. Z v˘sledkÛ imisního monitoringu za první pololetí roku 2005 vypl˘vá, Ïe u 24 hodinového imisní limitu jiÏ byl 
pfiekroãen povolen˘ poãet nadlimitních mûfiení ve mûstech Kladno, Beroun, Mladá Boleslav a Pfiíbram a pravdûpo-
dobnû bude pfiekroãen také v Brand˘se nad Labem-Staré Boleslavi.

Lokalizace:
Priorita 1 se vztahuje pfiedev‰ím na prioritní mûsta a obce, zafiazené do kategorie I, II ãi III s tím, Ïe pfiednostní
pozornost je nutno vûnovat velkoplo‰n˘m oblastem se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í – Kladensku, Berounsku, Mlado-
boleslavsku a vzhledem k imisní zátûÏi v letech 2002 a 2003 také Mûlnicku.

âasová naléhavost: K

Priorita 2: SníÏení emisí oxidÛ dusíku

ZdÛvodnûní:
Celkové krajské emise oxidÛ dusíku setrvale pfiekraãují doporuãenou hodnotu krajského emisního stropu. Oxidy du-
síku jsou navíc prekurzorem tvorby pfiízemního ozónu, jehoÏ cílov˘ imisní limit je pfiekraãován ne témûfi celém úze-
mí kraje. V letech 2002 a 2003 byl na ãásti území mûsta Beroun pfiekroãen roãní imisní limit pro ochranu zdraví pro
oxid dusiãit˘ a na cca 5 % chránûn˘ch území je pfiekraãován imisní limit pro ochranu ekosystémÛ pro oxidy dusíku.

Lokalizace:
Priorita 2 se vztahuje na celé území kraje.

âasová naléhavost: S

Priorita 3: SníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek

ZdÛvodnûní:
Celkové krajské emise tûkav˘ch organick˘ch látek (VOC) v letech 2000 aÏ 2003 kolísají kolem doporuãené hodnoty
krajského emisního stropu. Tûkavé organické látky jsou navíc prekurzorem tvorby pfiízemního ozónu, jehoÏ cílov˘
imisní limit pro ochranu zdraví je pfiekraãován témûfi na celém území kraje.



Lokalizace:
Priorita 3 se vztahuje na celé území kraje.

âasová naléhavost: S

V oblasti horizontálních opatfiení je prioritou doplnûní a modernizace staniãní monitorovací sítû tak, aby pokr˘vala
lokality s vysokou produkcí emisí.

C Indikátory

Indikátory vyjadfiující postup naplÀování priorit Programu jsou uvedeny v tabulce ã. 11.
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Tabulka ã. 11

Hodnoty v‰ech v˘‰e uveden˘ch indikátorÛ jsou vyhodnocovány kaÏdoroãnû âesk˘m hydrometeorologick˘m 
ústavem.
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3 Priority a popis opatfiení

Úvodní poznámka:
Kapitola 4 je strukturována v následujícím formátu:

– Priorita,
– ke kaÏdé prioritû opatfiení,
– ke kaÏdému opatfiení podopatfiení,
– ke kaÏdému podopatfiení konkrétní akce.

Konkrétní akce v prioritû 1 jsou rozdûleny do dvou kategorií:
– prioritní konkrétní akce (akce v prioritních mûstech a obcích, uveden˘ch v tabulce ã. 9 nebo ã. 10)
– dal‰í konkrétní akce (akce v ostatních mûstech a obcích).

Priorita 1:
SníÏení imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi velikostní frakce PM10

Úvod

Imisní zátûÏ suspendovan˘mi ãásticemi pfiedstavuje z fyzikálního a chemického hlediska, spolu s troposférick˘m
ozónem, nejsloÏitûj‰í problém kvality ovzdu‰í. DÛvodem je skuteãnost, Ïe vedle primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èují-
cích látek ze zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í vznikají také „sekundární ãástice“ z plynn˘ch prekurzorÛ (oxid sifiiãit ,̆
oxidy dusíku, tûkavé organické látky a amoniak). Sekundární ãástice se na celkové imisní zátûÏi podílejí v fiádu desí-
tek procent. JiÏ samotné primární emise tuh˘ch ãástic jsou sloÏit˘m problémem, protoÏe vedle emisí z bodov˘ch zdro-
jÛ (zejména spalovací zafiízení a spalovací motory) vzniká v˘znamná ãást emisí otûrem povrchÛ vozovek, pneumatik
a brzdn˘ch systémÛ vozidel. Jednou vzniklé ãástice sedimentují a mohou b˘t vlivem atmosférick˘ch dûjÛ resuspen-
dovány. Suspendované ãástice jsou znaãnû heterogenní jak z hlediska velikosti, tak z hlediska chemického sloÏení
a velmi ãasto obsahují tûÏké kovy ãi rizikové organické slouãeniny (PAH). Imisní limity jsou vyhlá‰eny pro ãástice ve-
likostní frakce PM10, za nejvíce zdravotnû rizikové jsou v‰ak povaÏovány ãástice frakce PM2,5. Z odhadÛ âHMÚ vy-
pl˘vá, Ïe z celkov˘ch emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek pfiipadá cca 65 % na frakci PM10 a cca 49 % na frakci PM2,5

(frakce jsou kumulativní).

Z anal˘zy emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek na území Stfiedoãeského kraje vypl˘vá, Ïe:
– cca 45 % primárních emisí pochází z mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 3),
– cca 35 % primárních emisí pochází z mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 4); pfiiãemÏ se z jedné

tfietiny jedná o pfiímé emise ze spalovacích motorÛ, z dvou tfietin o emise z otûrÛ.

Na základû v˘‰e uveden˘ch skuteãností lze specifikovat tfii hlavní opatfiení ke sníÏení imisní zátûÏe:
– Opatfiení 1.1: SníÏení primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z bodov˘ch a plo‰n˘ch zdrojÛ,
– Opatfiení 1.2: Omezení resuspenze emitovan˘ch ãástic jejich odstranûním,
– Opatfiení 1.3: „Vymístûní“ zdrojÛ emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek mimo obydlené oblasti.

Opatfiení 1.1: SníÏení primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z bodov˘ch a plo‰n˘ch zdrojÛ

Popis opatfiení:

Hlavními bodov˘mi zdroji primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek jsou malé zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í zafiaze-
né do kategorie REZZO 3 – vesmûs lokální topeni‰tû na pevná paliva (v roce 2004 celkem 4,71 kt, tedy 43 % ve‰ke-
r˘ch emisí tuh˘ch látek). Stfiedoãesk˘ kraj patfií mezi podprÛmûrnû plynofikované kraje (s podílem 44,3 % domác-
ností pfiipojen˘ch na plyn je na pfiedposledním místû v âeské republice, jejíÏ stupeÀ plynofikace ãiní 64,1 %).
Centrální zásobování teplem je omezeno pouze na vût‰í sídla, vytápûní jin˘mi prostfiedky je spí‰e vyjímeãné. Pfiechod
od vytápûní domácností pevn˘mi palivy na jinou formu tak pfiedstavuje v˘znamn˘ potenciál sníÏení emisí tuh˘ch
látek. Dodateãn˘ potenciál pfiedstavuje ekologizace vytápûní vefiejn˘ch objektÛ v majetku mûst ãi obcí.

Potenciál sníÏení emisí z mobilních zdrojÛ (vozidel a dal‰í mobilní techniky vybavené spalovacími motory) je omezen
celkov˘mi emisemi z tûchto zdrojÛ, které v roce 2003 dosáhly cca 1,3 kt. Urãitého sníÏení lze, vedle obmûny vozidlo-
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vého parku ve vefiejném sektoru, dosáhnout instalací koncov˘ch filtrÛ (CRT) na vozidla vybavená dieselov˘mi mo-
tory. Prakticky se v‰ak mÛÏe jednat pouze o autobusy mûstské hromadné dopravy nebo o uÏitková vozidla mûstsk˘ch
podnikÛ sluÏeb.

O nûco vy‰‰í potenciál, spí‰e z hlediska imisní zátûÏe neÏ co do absolutní velikosti odstranûn˘ch emisí, lze nalézt
u plo‰n˘ch zdrojÛ, aÈ se jedná o povrch komunikací ãi jiné pra‰né povrchy. Zde pfiipadá v úvahu zpevÀování povrchu
komunikací a zatravÀování ãi zalesÀování pra‰n˘ch ploch, pfiípadnû také opatfiení v pra‰n˘ch prÛmyslov˘ch areálech
ãi na stavbách.

K urãitému omezení jak primární pra‰nosti z provozu mobilních zdrojÛ, tak i pra‰nosti z otûrÛ vede zv˘‰ení plynulosti
silniãního provozu.

K opatfiení 1.1 jsou z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ navrhována následující podopatfiení:

1.1.1: Rozvoj environmentálnû pfiíznivé energetické infrastruktury

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:
– plynofikace obcí nebo jejich ãástí,
– rozvoj stávajících sítí CZT,
– budování nov˘ch systémÛ CZT.

Za prioritní konkrétní akce (ãasová naléhavost K) jsou v souãasné dobû povaÏovány následující (u prioritních mûst
a obcí je v závorce uvedena kategorie):

a) Kladno (I): Zv˘‰ené poÏadavky na pfiipojení k CZT v rámci stavebního fiízení.
b) Mladá Boleslav (I): Teplofikace (roz‰ífiení sítû CZT) mûstské ãásti Debfi nad Jizerou.
c) Vinafiice (I): Dokonãení plynofikace obce.
d) Beroun (I): Podpora provozu a rozvoje soustavy CZT.
e) Mûlník (I): Plynofikace mûstské ãásti Staré Rousovice; cca 2 mil. Kã.
f) Mûlník (I): Vybudování vûtve CZT do ulic Nad kamenn˘mi závorami a V Kroupovci; cca 16 mil. Kã.
g) Brand˘s nad Labem-Stará Boleslav (II): Plynofikace mûstské ãásti Popovice.
h) Slan˘ (II) Plynofikace mûstsk˘ch ãástí Dolín, Kvíc, Otruby, Lidick˘ DvÛr, Trpomûchy a Îelevãice a ulic Na

Hradbách a U pfiádelny; celkem cca 30 mil Kã.
i) KrálÛv DvÛr (II): Podpora roz‰ífiení CZT.
j) Pfiíbram (II): Náhrada kotelny Ryneãek pfiipojením vytápûn˘ch objektÛ na CZT.
k) Kolín (II): Podpora napojení na CZT.
l) Dalovice (III a): Plynofikace obce.
m) Hrdlofiezy (III a): Plynofikace obce.
n) Dobrovice (III b): Plynofikace místní ãásti Holé Vrchy.
o) ChrÏín (III b): Plynofikace obce.

Dal‰í navrhované konkrétní akce (ãasová naléhavost S) jsou (v závorce vÏdy zdÛvodnûní):

a) Rakovník (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel v prioritním ORP): Podpora rozvoje CZT.
b) ¤íãany (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel v prioritním ORP): Dokonãení plynofikace mûsta.
c) Neratovice (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Plynofikace mûstsk˘ch ãástí Lobkovice a Mlékojedy.
d) Kutná Hora (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Plynofikace mûstsk˘ch ãástí Dolní ÎiÏkov, Poliãany, Ne‰kare-

dice a Pern‰tejnec.
e) âesk˘ Brod (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Plynofikace mûstsk˘ch ãástí ·tolmífi a Zahrady.
f) Votice (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Roz‰ífiení plynofikace mûstsk˘ch ãástí.
g) Nesvaãily (obec v prioritním ORP Beroun): Plynofikace obce.
h) Kfiivoklát (ORP Rakovník): Plynofikace obce
i) Zavidov (ORP Rakovník): Plynofikace obce/ekologizace vytápûní.
j) M‰ecké Îebrovice (ORP Rakovník): Plynofikace obce.
k) Hofiesedly (ORP Rakovník): Ekologizace vytápûní v ãásti obce,
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1.1.2: Ekologizace konkrétních bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:
– ekologizace energetick˘ch zdrojÛ v majetku obcí,
– ekologizace dal‰ích zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.

Za prioritní konkrétní akce (ãasová naléhavost K) jsou v souãasné dobû povaÏovány následující (u prioritních mûst
a obcí je v závorce uvedena kategorie):

a) Pfiíbram (II): Rekonstrukce kotelny Oblastní nemocnice Pfiíbram (zámûna paliva).
b) Dalovice (III a): Modernizace kotelny základní ‰koly.

Dal‰í navrhované konkrétní akce (ãasová naléhavost S) jsou (v závorce vÏdy zdÛvodnûní):

a) âáslav (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Plynofikace vybran˘ch zdrojÛ (poliklinika, cukrovar).
b) Rakovník (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel v prioritní ORP): Podpora ekologicky ‰etrného vytápûní v areálu

MO (kasárna).
c) Dobfií‰ (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Plynofikace kotelny b˘val˘ch Rukaviãkáfisk˘ch závodÛ Dobfií‰.
d) Nymburk (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Rekonstrukce vybran˘ch zdrojÛ.
e) âerãany (obec v inverzní kotlinû): Plynofikace kotelny Z·.
f) Kostelec nad Labem: Rekonstrukce kotelen základní ‰koly a mûstského úfiadu.
g) Pavlíkov (ORP Rakovník): Rekonstrukce kotelny OÚ a Z·.
h) Roztoky (ORP Rakovník): Modernizace kotelny Z·.

1.1.3: Ekologizace dopravy

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:

– obmûna vozidlového parku v majetku mûst a obcí,
– obmûna vozidlového parku mûstské hromadné dopravy,
– ekologizace existujících vozidel mûstské hromadné dopravy.

Za prioritní konkrétní akce (ãasová naléhavost K) jsou v souãasné dobû povaÏovány následující (u prioritních mûst
a obcí je v závorce uvedena kategorie):

a) Kladno (I): Obmûna ãásti vozidlového parku âSAD s dÛrazem na zemní plyn a vybavení ostatních autobusÛ filtry.
b) Beroun (I): Podpora modernizace vozidlového parku MHD.
c) Beroun (I): Komunikaãní propojení areálu âD do Králova Dvora podél vodního toku Litavka.
d) KrálÛv DvÛr (II): Ekologizace autobusÛ MHD.

Dal‰í navrhované konkrétní akce (ãasová naléhavost S) jsou (v závorce vÏdy zdÛvodnûní):

a) Rakovník (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel v prioritní ORP): Ekologizace MHD.

1.1.4: Omezení pra‰nosti z plo‰n˘ch a liniov˘ch zdrojÛ

Toto podopatfiení je vhodné pro v‰echny mûsta a obce !
V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:

– úprava (zpevnûní) povrchu komunikací,
– úprava ostatních pra‰n˘ch ploch (zatravnûním, zalesnûním).

Za prioritní konkrétní akce (ãasová naléhavost K) jsou v souãasné dobû povaÏovány následující (u prioritních mûst
a obcí je v závorce uvedena kategorie):

a) Kladno (I): Zpevnûní povrchu vybran˘ch vefiejn˘ch komunikací v mûstsk˘ch ãástech Dubí, Rozdûlov, ·ver-
mov a Vrapíce.
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b) Kladno (I): Zpevnûní pfiíjezdové komunikace k haldû Daestro.
c) Kladno (I): Revitalizace b˘valé prÛmyslové zóny V˘chod.
d) Kladno (I): Cílená v˘sadba mûstské zelenû.
e) Mladá Boleslav (I): Cílená v˘sadba mûstské zelenû.
f) Libu‰ín (I): Zpevnûní cca 10 km místních komunikací.
g) Beroun (I): Zpevnûní vybran˘ch komunikací, úprava vybran˘ch pra‰n˘ch ploch a v˘sadba zelenû.
h) Beroun (I): Realizace projektÛ ozelenûní a podpora údrÏby stávajících ploch zelenû.
i) Mûlník (I): Cílená v˘sadba mûstské zelenû; cca 5 milonÛ Kã.
j) Brand˘s nad Labem-Stará Boleslav (II): V˘sadba zelenû podél exponovan˘ch komunikací.
k) Slan˘ (II): Cílená v˘sadba mûstské zelenû.
l) KrálÛv DvÛr (II): Ozelenûní vybran˘ch ploch.
m) Kolín (II): Zpevnûní povrchu vybran˘ch komunikací a v˘sadby zelenû podél komunikací a v okolí areálÛ.
n) Kosmonosy (III a): V˘sadba doprovodné zelenû podél pfieloÏky silnice I/38.
o) Bu‰tûhrad (III a): Zpevnûní pfiíjezdové komunikace k haldû Bu‰tûhrad.
p) Cítov (III b): Zpevnûní povrchu komunikací, v˘sadba zelenû.
q) VráÏ (III b): Zpevnûní povrchu vybran˘ch ploch; zatravnûní a zalesnûní.

Dal‰í navrhované konkrétní akce (ãasová naléhavost S) jsou (v závorce vÏdy zdÛvodnûní):

a) Podûbrady (lázeÀská oblast): Zpevnûní vybran˘ch komunikací a v˘sadba zelenû.
b) Rakovník (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel v prioritní ORP): Zpevnûní povrchu vybran˘ch ploch a zatravÀo-

vání.
c) Vla‰im (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Opatfiení podél exponovan˘ch komunikací a prÛmyslov˘ch areálÛ;

cca 15 mil. Kã.
d) Sedlãany (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Opatfiení podél komunikace I/18.
e) âesk˘ Brod (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Zatravnûní povrchÛ uzavfien˘ch skládek.
f) Neratovice (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Zpevnûní povrchu vybran˘ch komunikací.
g) Kostelec nad Labem: Zpevnûní povrchu komunikací.
h) Hofiesedly (ORP Rakovník): Zpevnûní povrchu komunikací a v˘sadba zelenû.

1.1.5: Zv˘‰ení plynulosti silniãní dopravy

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:

– úpravy komunikací v intravilánech mûst a obcí,
– organizaãní dopravní opatfiení.

Za prioritní konkrétní akce (ãasová naléhavost K) jsou v souãasné dobû povaÏovány následující (u prioritních mûst
a obcí je v závorce uvedena kategorie):

a) Kladno (I): Vybudování prÛtahu b˘valou prÛmyslovou zónou v˘chod (Konûv).
b) Beroun (I): Podpora v˘stavby objezdové komunikace (ulice Lidická – Zborovského námûstí – ulice Hostímská).
c) Beroun (I):Vybrané úpravy komunikací (pfiemostûní Berounky a Litavky, propojení vybran˘ch komunikací).
d) Beroun (I): Zfiízení cyklostezek.
e) Mûlník (I): Optimalizace vnitromûstské dopravy v návaznosti na pfiipravovan˘ prÛtah; cca 6 mil. Kã.
f) KrálÛv DvÛr (II): Optimalizace vnitromûstské dopravy roz‰ífiením a dobudováním komunikací.
g) Kolín (II): Zkapacitnûní uliãní sítû (propojení komunikací, úprava kfiiÏovatek).
h) Obfiíství (III a): PfieloÏka komunikace II / 101.
i) Cítov (III b): Vybudování komunikace k nové v˘stavbû.

Dal‰í navrhované konkrétní akce (ãasová naléhavost S) jsou (v závorce vÏdy zdÛvodnûní):

a) ¤íãany (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel v prioritní ORP): Rekonstrukce komunikací.
b) Kutná Hora (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Rekonstrukce vybran˘ch kfiiÏovatek.
c) âesk˘ Brod (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Vybudování kruhového objezdu u autobusového nádraÏí.



Strana 225 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje âástka 8/2005

d) Vla‰im (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): PfieloÏka komunikace.
e) Dobfií‰ (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel):V˘stavba dvou kruhov˘ch objezdÛ (cca 5 mil. Kã) a v˘stavba 8 cyk-

lostezek (celkem cca 3,6 mil. Kã).

Opatfiení 1.2: Omezení resuspenze emitovan˘ch ãástic jejich odstranûním

Popis opatfiení:

Primárnû emitované i sekundární suspendované ãástice sedimentují na zemsk˘ povrch, pfiípadnû pfiímo vznikají
mechanick˘m otûrem povrchu ãi pfiírodními procesy a mohou b˘t opakovanû suspendovány (resuspendovány) pÛso-
bením vzdu‰ného proudûní a tak znovu zvy‰ovat imisní zátûÏ. Z tohoto dÛvodu je vhodné tuhé ãástice z povrchÛ
odstraÀovat. V praxi se jedná pfiedev‰ím o povrchy komunikací, ãásteãnû také o areály v nichÏ dochází k vzniku
primární pra‰nosti (lomy, povrchové doly, provozy mechanické úpravy nerostn˘ch surovin, cementárny atp.).

K opatfiení 1.2 jsou z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ navrhována následující podopatfiení:

1.2.1: âi‰tûní povrchu komunikací

Toto podopatfiení je vhodné pro v‰echny mûsta a obce !

Za prioritní konkrétní akce (ãasová naléhavost K) jsou v souãasné dobû povaÏovány následující (u prioritních mûst
a obcí je v závorce uvedena kategorie):

a) Kladno (I): Pravidelné zv˘‰ené ãi‰tûní komunikací a jednorázové vyãi‰tûní po zimním období.
b) Beroun (I): Pravidelné zv˘‰ené ãi‰tûní komunikací a jednorázové vyãi‰tûní po zimním období (pfiíspûvek na

skrápûní komunikací, údrÏbu komunikací v zimû).
c) Mûlník (I): Pravidelné zv˘‰ené ãi‰tûní komunikací a jednorázové vyãi‰tûní po zimním období; cca 0,5 mil. Kã.
a) Brand˘s nad Labem-Stará Boleslav (II): Pravidelné zv˘‰ené ãi‰tûní komunikací a jednorázové vyãi‰tûní po

zimním období.
d) Slan˘ (II): Pravidelné zv˘‰ené ãi‰tûní komunikací a jednorázové vyãi‰tûní po zimním období.
e) KrálÛv DvÛr (II). Pravidelné zv˘‰ené ãi‰tûní komunikací a jednorázové vyãi‰tûní po zimním období.
f) Kolín (II): Pravidelné zv˘‰ené ãi‰tûní komunikací a jednorázové vyãi‰tûní po zimním období.
g) Obfiíství (III a): Pravidelné zv˘‰ené ãi‰tûní komunikací a jednorázové vyãi‰tûní po zimním období.
h) H˘skov (III b): Pravidelné zv˘‰ené ãi‰tûní komunikací a jednorázové vyãi‰tûní po zimním období.
i) Jesenice (III b): Pravidelné zv˘‰ené ãi‰tûní komunikací a jednorázové vyãi‰tûní po zimním období.
j) Nupaky (III b): Pravidelné zv˘‰ené ãi‰tûní komunikací a jednorázové vyãi‰tûní po zimním období.

Dal‰í navrhované konkrétní akce (ãasová naléhavost S) jsou (v závorce vÏdy zdÛvodnûní):

b) Podûbrady (lázeÀské území): Pravidelné zv˘‰ené ãi‰tûní komunikací a jednorázové vyãi‰tûní po zimním období.
c) Rakovník (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel v prioritní ORP): Pravidelné zv˘‰ené ãi‰tûní komunikací a jedno-

rázové vyãi‰tûní po zimním období.
d) âáslav (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Pravidelné zv˘‰ené ãi‰tûní komunikací a jednorázové vyãi‰tûní po

zimním období.
e) Kostelec nad Labem: Pravidelné zv˘‰ené ãi‰tûní komunikací a jednorázové vyãi‰tûní po zimním období.
f) Kfiivoklát (ORP Rakovník): Pravidelné zv˘‰ené ãi‰tûní komunikací a jednorázové vyãi‰tûní po zimním období.
g) Pavlíkov (ORP Rakovník): Pravidelné zv˘‰ené ãi‰tûní komunikací a jednorázové vyãi‰tûní po zimním období.

1.2.2: OdstraÀování pra‰nosti v areálech a jejich okolí 

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:
– zpevÀování a ãi‰tûní povrchÛ v areálech,
– organizaãní opatfiení na hranicích areálÛ a v jejich okolí.
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Za prioritní konkrétní akce (ãasová naléhavost K) jsou v souãasné dobû povaÏovány následující (u prioritních mûst
a obcí je v závorce uvedena kategorie):

a) Beroun (I): Úpravy vybran˘ch pra‰n˘ch ploch (zejména pfiednádraÏí prostor âD) a zabezpeãení nevyuÏíva-
n˘ch ploch v rámci prÛmyslov˘ch areálÛ.

b) Kladno (I): Opatfiení proti pra‰nosti na hranicích prÛmyslov˘ch areálÛ.
c) Mladá Boleslav (I): Opatfiení proti pra‰nosti na hranicích prÛmyslov˘ch areálÛ.
d) Mûlník (I): Opatfiení proti pra‰nosti na hranicích prÛmyslov˘ch areálÛ.
e) Brand˘s nad Labem-Stará Boleslav (II): Opatfiení proti pra‰nosti na hranicích prÛmyslov˘ch areálÛ.
f) Kolín (II): Opatfiení proti pra‰nosti na hranicích prÛmyslov˘ch areálÛ.

Dal‰í navrhované konkrétní akce (ãasová naléhavost S) jsou (v závorce vÏdy zdÛvodnûní):

a) Veltrusy (v okolí mûsta 7 v˘znamn˘ch pra‰n˘ch areálÛ): Odstranûní pra‰nosti v areálech a jejich okolí.
b) Rakovník (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel v prioritní ORP): Opatfiení proti pra‰nosti na hranicích prÛmy-

slov˘ch areálÛ.

Opatfiení 1.3: „Vymístûní“ zdrojÛ emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek mimo obydlené oblasti.

Popis opatfiení:

Imisní dopad emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z mobilních zdrojÛ je vy‰‰í neÏ by odpovídalo jejich podílu na celko-
v˘ch emisích. Kromû toho, Ïe se jedná o emise v „d˘chací“ v˘‰ce atmosféry jde pfiedev‰ím o to, Ïe ãástice emitované
ve v˘fukov˘ch plynech ze spalovacích motorÛ spadají do zvlá‰tû rizikové velikostní frakce PM2,5. Jedná se o dva sa-
mostatné problémy – prÛchod tranzitní dopravy mûsty a obcemi a vlastní vnitromûstskou dopravu. První problém lze
fie‰it prostfiednictvím obchvatÛ, které navíc pfiispívají ke zv˘‰ení plynulosti provozu (viz podopatfiení 1.1.5), druh˘
problém pak obecnû organizaãními opatfieními (omezení aÏ úpln˘ zákaz vjezdu do center mûst), v pfiípadû vût‰ích
mûst pak rozvojem mûstské hromadné dopravy (vãetnû integrované dopravy).

K opatfiení 1.3 jsou z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ navrhována následující podopatfiení:

1.3.1: Budování silniãních obchvatÛ mûst a obcí

Za prioritní konkrétní akce (ãasová naléhavost K) jsou v souãasné dobû povaÏovány následující (u prioritních mûst
a obcí je v závorce uvedena kategorie):

a) Kladno (I) a Bu‰tûhrad (III a): Vybudování jiÏní spojky (16-17) vãetnû severního obchvatu Bu‰tûhradu.
b) Dolní Befikovice / Vlinûves (I): Vybudování obchvatu; cca 20 mil Kã.
c) Kralupy nad Vltavou (II): Obchvat mûsta.
d) Brand˘s nad Labem-Stará Boleslav (II): Vybudování obchvatu mûsta.
e) Slan˘ (kategorie II): Vybudování obchvatu mûsta (od Loun na Velvary).
f) Hostivice (kategorie II, cca 1 500 obyvatel): Dokonãení obchvatu mûsta.
g) Pfiíbram (II): Vybudování jihov˘chodního obchvatu mûsta (pfieloÏka silnice I /38).
a) Kolín (II): Vybudování obchvatu mûsta, cca 1,7 miliardy Kã.
h) ·estajovice (III b): Vybudování „JiÏní tangenty“.
i) Dalovice (III a): Vybudování obchvatu obce.

Dal‰í navrhované konkrétní akce (ãasová naléhavost S) jsou (v závorce vÏdy zdÛvodnûní):

b) Neratovice (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel):Vybudování obchvatu mûsta (pfieloÏka silnice II/101 mimo Ne-
ratovice, Obfiíství a Kostelec nad Labem).

c) Kutná Hora (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Vybudování severozápadního obchvatu mûsta.
d) Bene‰ov (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Vybudování obchvatu mûsta.
e) Mnichovo Hradi‰tû (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Vybudování obchvatu mûsta.
f) Vla‰im (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Dobudování obchvatu mûsta; cca 80 mil. Kã.
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g) âesk˘ Brod (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Vybudování jiÏního obchvatu mûsta.
h) Dobfií‰ (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Vybudování západního obchvatu mûsta; celkem 200 mil. Kã.
i) Nymburk (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Vybudování obchvatu mûsta.
j) Rakovník (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Vybudování obchvatu mûsta.
k) Divi‰ov (vysok˘ prÛjezd kamionÛ – logistické centrum): Vybudování obchvatu obce.
l) Kostelec nad Labem: Vybudování severojiÏního obchvatu.

1.3.2: Omezení automobilové dopravy v centrech mûst

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:

– úpln˘ zákaz vjezdu,
– selektivní zákaz vjezdu,
– rychlostní omezení,
– parkovací politika.

Za prioritní konkrétní akce (ãasová naléhavost K) je v souãasné dobû povaÏována následující (u prioritních mûst
a obcí je v závorce uvedena kategorie):

a) VráÏ (III b): Omezení vjezdu nákladních automobilÛ.

Dal‰í navrhované konkrétní akce (ãasová naléhavost S) jsou (v závorce vÏdy zdÛvodnûní):

a) Podûbrady (lázeÀská oblast): Omezení vjezdu motorov˘ch vozidel do centra mûsta (a zru‰ení poplatku na pfii-
lehlém úseku dálnice).

b) Rakovník (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel v prioritní ORP): Omezení dopravy v centru mûsta.

1.3.3: Podpora rozvoje mûstské hromadné dopravy (vãetnû integrované dopravy)

Za prioritní konkrétní akce (ãasová naléhavost K) jsou v souãasné dobû povaÏovány následující (u prioritních obcí je
v závorce uvedena kategorie):

a) Beroun (I): Posouzení moÏnosti vyuÏití trolejbusÛ.
b) Beroun (I): Optimalizace tratû âD a vysokorychlostní tratû.

Dal‰í konkrétní akce nejsou v souãasné dobû navrhovány.

Priorita 2:
SníÏení emisí oxidÛ dusíku

Úvod

Problém Stfiedoãeského kraje je pfiedev‰ím v oblasti emisní, protoÏe celkové krajské emise oxidÛ dusíku v období
2000 aÏ 2003 setrvale pfiekraãují stanovenou doporuãenou hodnotu krajského emisního stropu a ani v˘hled pro dal‰í
roky není pfiízniv .̆ Z imisního hlediska je problém daleko men‰í: v letech 2002 a 2003 bylo indikováno pfiekroãení
imisního limitu pro ochranu lidského zdraví pro oxid dusiãit˘ na necelém jednom procentu celkové rozlohy okresu
Beroun (tj na cca 7 km2) a ve velmi omezené mífie je pfiekraãován imisní limit pro ochranu ekosystémÛ pro oxidy du-
síku (v letech 2002 aÏ 2004 na cca 1 % v˘mûry chránûn˘ch území, na nichÏ musí b˘t dodrÏován). Z imisního hlediska
je dále v˘znamné, Ïe oxidy dusíku jsou prekurzorem tvorby ozónu, jehoÏ cílov˘ imisní limit pro ochranu zdraví je
pfiekraãován prakticky na celém území kraje.

Zdrojová struktura emisí oxidÛ dusíku Stfiedoãeského kraje je uvedena v tabulce ã. 12 (údaje za rok 2003).
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Tabulka ã. 12

Zdroj: âHMÚ

Z uveden˘ch údajÛ vypl˘vá, Ïe cca 55 % krajsk˘ch emisí oxidÛ dusíku pochází z mobilních zdrojÛ a dal‰ích 26,3 % ze
tfií zvlá‰tû velk˘ch stacionárních zdrojÛ (âEZ a.s.: Elektrárna Mûlník 2 a 3, ENERGOTRANS a.s.: Elektrárna Mûlník
1 a ECKG : Elektrárna Kladno). Na v‰echny ostatní zvlá‰tû velké, velké stfiední a malé zdroje tak pfiipadá necel˘ch
19 % emisí. Vhledem k tomu, Ïe nelze poãítat s v˘raznûj‰ím poklesem emisí z mobilních zdrojÛ (zkvalitnûní vozidlo-
vého parku bude kompenzováno nárÛstem dopravních v˘konÛ), je prostor pro ekonomicky schÛdná opatfiení ke sní-
Ïení emisí velmi omezen .̆
Emisní situace se radikálnû zmûní aÏ v polovinû pfií‰tí dekády, kdy zaãnou pro zvlá‰tû velké spalovací zdroje platit
v˘raznû zpfiísnûné emisní limity (200 mg/m3 ).
Urãit˘ omezen˘ potenciál sníÏení emisí lze nalézt u stávajících zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch stacionárních zdrojÛ (maxi-
mální vyuÏití moÏností primárních opatfiení k omezení emisí), v oblasti úspor energie ve vefiejném sektoru a v postu-
pující plynofikaci.

Vzhledem k tomu, Ïe rozdíl mezi celkov˘mi krajsk˘mi emisemi oxidÛ dusíku v roce 2003 a doporuãenou hodnotou
krajského emisního stropu ãiní necelé dva tisíce tun (pfiekroãení stropu o 4,8 %) , má i vyuÏití omezeného disponi-
bilního potenciálu sníÏení emisí smysl.

Na základû v˘‰e uveden˘ch skuteãností lze specifikovat dvû hlavní opatfiení ke sníÏení emisní zátûÏe:
– Opatfiení 2.1: Podpora úspor a efektivního vyuÏívání energie vãetnû nûkter˘ch obnoviteln˘ch zdrojÛ.
– Opatfiení 2.2: Omezování emisí oxidÛ dusíku z dopravy.

Opatfiení 2.1: Podpora úspor a efektivnûj‰ího vyuÏívání energie vãetnû nûkter˘ch obnoviteln˘ch zdrojÛ

Popis opatfiení:

V˘znamná ãást spotfiebovávané energie má pÛvod ve spalování fosilních paliv, kdy je oxidace vzdu‰ného dusíku na
oxidy dusíku nevyhnuteln˘m doprovodn˘m jevem. Za realistického pfiedpokladu, Ïe prakticky ve‰keré teplo, spotfie-
bované na území kraje je na tomto území také vyrobeno (do urãité míry také nezanedbatelná ãást elektrické ener-
gie), projeví se sníÏení spotfieby energie sníÏením emisí oxidÛ dusíku. Prakticky toho lze dosáhnout lep‰í izolací vytá-
pûn˘ch budov, lep‰í regulací vytápûní, minimalizací ztrát v rozvodech (u systémÛ CZT) a koneãnû aplikací
obnoviteln˘ch / alternativních zdrojÛ energie, které nejsou zaloÏeny na spalovacím procesu. V‰echny tyto aktivity
mají Ïádoucí vedlej‰í efekt jednak v omezení emisí dal‰ích zneãi‰Èujících látek (zejména tuh˘ch látek), jednak v ome-
zení emisí hlavního skleníkového plynu – oxidu uhliãitého.

K opatfiení 2.1 jsou z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ navrhována následující podopatfiení (u prioritních obcí je uveden od-
had poãtu obyvatel, Ïijících v oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í, nikoliv celkov˘ poãet obyvatel):

2.1.1: Zlep‰ení tepeln˘ch izolací vefiejn˘ch budov

Toto opatfiení je vhodné pro v‰echna mûsta a obce!

V souãasné dobû jsou navrhovány následující konkrétní akce (ãasová naléhavost S):

a) Dolní Befikovice (I): V˘mûna oken v základní ‰kole.
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b) Kosmonosy (III a): V˘mûna oken ve ‰kolách (Z· a M·).
c) Dobfií‰: Zateplení a v˘mûna oken v základních a matefisk˘ch ‰kolách.

2.1.2: Zlep‰ení regulace vytápûní vefiejn˘ch budov 

Toto opatfiení je vhodné pro v‰echna mûsta a obce!

V souãasné dobû jsou navrhovány následující konkrétní akce (ãasová naléhavost S):

a) Kosmonosy (III a): Instalace tepeln˘ch ventilÛ ve ‰kolách (Z· a M·).
b) Rakovník (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel v prioritní ORP): Tepelné izolace ve vefiejn˘ch budovách.

2.1.3: UÏívání úsporn˘ch svítidel a spotfiebiãÛ ve vefiejn˘ch budovách

Toto opatfiení je vhodné pro v‰echna mûsta a obce!

V souãasné dobû je navrhována následující konkrétní akce (ãasová naléhavost S):

a) Rakovník (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel v prioritní ORP): Instalace úsporn˘ch svítidel a spotfiebiãÛ ve ve-
fiejn˘ch budovách.

2.1.4: Omezení ztrát v rozvodech tepla

Toto opatfiení je vhodné pro v‰echna mûsta a obce, v nichÏ existuje CZT !

V souãasné dobû je navrhována následující konkrétní akce (ãasová naléhavost S):

a) Rakovník (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel v prioritní ORP): Realizace opatfiení k omezení ztrát v rozvodech
tepla.

2.1.5: Podpora „nespalovacích“ obnoviteln˘ch / alternativních zdrojÛ energie 

Toto opatfiení je vhodné zejména pro neplynofikované obce!

V rámci tohoto podopatfiení lze podporovat následující aktivity:

– aplikace sluneãních kolektorÛ,
– aplikace tepeln˘ch ãerpadel,
– aplikace mal˘ch vodních elektráren,
– aplikace vûtrn˘ch elektráren.

V souãasné dobû jsou navrhovány následující konkrétní akce (ãasová naléhavost S):
a) Kladno (I): Obecná podpora obnoviteln˘ch zdrojÛ energie.
b) Hru‰ov (obec v prioritní ORP Mladá Boleslav): Vybudování CZT v kombinaci se sluneãními kolektory a te-

peln˘mi ãerpadly.
c) Rakovník (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel v prioritní ORP): Obecná podpora obnoviteln˘ch zdrojÛ energie.
d) Dobfií‰ (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Instalace tepeln˘ch ãerpadel ve dvou základních ‰kolách;cca 7 mil. Kã.

Opatfiení 2.2: Omezování emisí oxidÛ dusíku z dopravy

Popis opatfiení:

Redukãní potenciál Stfiedoãeského kraje v oblasti sniÏování emisí oxidÛ dusíku z mobilních zdrojÛ je velmi ome-
zen˘ vzhledem k vysokému podílu tranzitní dopravy mezi Prahou a jin˘mi kraji, které prochází územím Stfiedo-
ãeského kraje. Tento problém není z úrovnû kraje prakticky fie‰iteln .̆ Vût‰í moÏnost omezení emisí z osobní do-
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pravy spoãívá ve skuteãnosti, Ïe v˘znamná ãást obyvatel kraje cestuje za zamûstnáním do hlavního mûsta Prahy.
Pokud by se podafiilo pfiesmûrovat ãást tûchto obyvatel do oblasti kolejové dopravy, vedlo by to nepochybnû ke
sníÏení intenzity individuální automobilové dopravy. Podobn˘ efekt má i rozvoj mûstské hromadné dopravy ve
vût‰ích mûstech.

K opatfiení 2.2 je z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ navrhováno následující podopatfiení:

2.2.1: Ekologizace dopravního spojení mezi Prahou a vybran˘mi oblastmi kraje

V souãasné dobû jsou navrhovány následující konkrétní akce (ãasová naléhavost S); (v závorce vÏdy zdÛvodnûní):

a) Podpora vybudování rychlodráhy Praha–Kladno (vysok˘ poãet obyvatel dojíÏdûjících za prací do Prahy).
b) Optimalizace Ïelezniãní tratû mezi Prahou a Plzní (s ohledem na Beroun a okolí).

Priorita 3:
SníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek

Úvod

Problém Stfiedoãeského kraje je v oblasti emisní, protoÏe celkové krajské emise tûkav˘ch organick˘ch látek v obdo-
bí 2000 aÏ 2003 oscilují kolem doporuãené hodnoty krajského emisního stropu. Z imisního hlediska není pfiím˘ pro-
blém, protoÏe imisní limit je vyhlá‰en pouze pro benzen, a tento limit není na území kraje pfiekraãován. Z imisního
hlediska je dále v˘znamné, Ïe tûkavé organické látky jsou prekurzorem tvorby ozónu, jehoÏ cílov˘ imisní limit pro
ochranu zdraví je pfiekraãován prakticky na celém území kraje.

Vzhledem k odli‰né metodice emisní inventury není k dispozici zdrojová struktura na úrovni kraje, v analogii s re-
publikovou situací lze oãekávat strukturu emisí, jak je uvedeno v tabulce ã. 13.

Tabulka ã. 13

Zdroj: MÎP âR

s tím, Ïe vzhledem k vy‰‰ímu zastoupení chemického prÛmyslu mÛÏe b˘t podíl „Ostatní“ v˘znamnûj‰í.

S pfiihlédnutím ke skuteãnosti, Ïe vût‰ina podopatfiení, formulovan˘ch v rámci priorit 1 a 2, vedou také k omezení
emisí tûkav˘ch organick˘ch látek (podopatfiení 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 a v‰echna opatfiení v rámci priority 2), jsou pro
prioritu 3 formulována dvû opatfiení:

– Opatfiení 3.1: Omezení emisí VOC pfii pouÏívání rozpou‰tûdel
– Opatfiení 3.2: Omezení „studen˘ch startÛ“ motorov˘ch vozidel

Opatfiení 3.1: Omezení emisí VOC pfii pouÏívání rozpou‰tûdel

Popis opatfiení:

Emise tûkav˘ch organick˘ch látek ze sektoru pouÏívání rozpou‰tûdel pfiedstavují rozhodující podíl na celkov˘ch emi-
sích této skupiny zneãi‰Èujících látek. Z velké ãásti se jedná o aplikace nátûrov˘ch hmot, fiedûn˘ch organick˘mi roz-
pou‰tûdly. Vzhledem k tomu, Ïe základní regulace emisí je upravena obecnû závazn˘mi právními pfiedpisy, jeví se
podpora co nej‰ir‰í aplikace vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot prakticky jedin˘m dodateãn˘m nástrojem sníÏení
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emisí. Aplikaci vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot lze podporovat buì pfiímo (ve vefiejném sektoru) nebo nepfiímo
(stanovením pfiíslu‰né podmínky ve vefiejn˘ch obchodních soutûÏích, vyhla‰ovan˘ch mûsty a obcemi).

K opatfiení 3.1 jsou z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ navrhována následující podopatfiení:

3.1.1: Podpora co nej‰ir‰í aplikace vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot ve vefiejném sektoru

Toto podopatfiení je vhodné pro v‰echna mûsta a obce!

V souãasné dobû je navrhována následující konkrétní akce (ãasová naléhavost S):

– Kolín (II): Podpora projektÛ k vyuÏívání vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot.

3.1.2: Zahrnutí podmínky co nej‰ir‰í aplikace vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot do podmínek vefiejn˘ch soutûÏí,
vyhla‰ovan˘ch krajem, mûsty a obcemi.

Toto podopatfiení je vhodné pro v‰echna mûsta a obce!

V souãasné dobû je navrhována následující konkrétní akce (ãasová naléhavost S):

– Kolín (II): Podpora projektÛ k vyuÏívání vodou fiediteln˘ch nátûrov˘ch hmot.

Opatfiení 3.2: Omezení „studen˘ch startÛ“ motorov˘ch vozidel

Popis opatfiení:

Pfii souãasném stupni motorizace a intenzity individuální automobilové dopravy je stále vût‰í poãet vozidel krátko-
dobû i pravidelnû parkován na otevfieném prostoru. Tím vzniká prostor pro tzv. „studené starty“ (prochladl˘ motor
potfiebuje urãitou dobu, neÏ se dostane do fiádného spalovacího reÏimu a po tuto dobu produkuje v˘raznû vy‰‰í mnoÏ-
ství emisí – zejména tûkav˘ch organick˘ch látek). ¤e‰ením je dobudování vût‰ího mnoÏství kryt˘ch parkovacích stá-
ní, dostupn˘ch jak náv‰tûvníkÛm mûst, tak pfiedev‰ím residentÛm. Kromû omezení „studen˘ch startÛ“, v˘znamn˘ch
zejména v chladnûj‰ích roãních obdobích, je Ïádoucím vedlej‰ím efektem omezení popojíÏdûní po mûstû s cílem vy-
hledání parkovacího místa a tím sníÏení emisní a hlukové zátûÏe.

K tomuto opatfiení jsou navrhována dvû podopatfiení:

3.2.1: Podpora v˘stavby (a provozu) kryt˘ch parkovacích stání

V souãasné dobû jsou navrhovány následující konkrétní akce (ãasová naléhavost SD):

a) Beroun (I): V˘stavba parkovacího domu „âern˘ kÛÀ“.
b) KrálÛv DvÛr (II): V˘stavba parkovi‰È.
c) Podûbrady (lázeÀské mûsto): V˘stavba parkovacích domÛ.
d) Dobfií‰ (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): V˘stavba parkovacího domu; cca 20 mil. Kã.

3.2.2: Rozvoj parkovací telematiky (on line informaãní panely s indikací voln˘ch parkovacích míst)

V souãasné dobû nejsou navrhovány konkrétní akce.

PrÛfiezová opatfiení:

Navrhovaná opatfiení nepfiispûjí pfiímo ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í, pfiispûjí k moÏnosti sledování v˘voje imisní situa-
ce nebo jinak zajistí podporu plnûní stanoven˘ch cílÛ a priorit.

a) Beroun (I): Finanãní pfiíspûvek provozu AIMS (ãasová naléhavost K).
b) Beroun (I): Podpora realizace prvkÛ schváleného ÚSES (ãasová naléhavost S).
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c) Brand˘s nad Labem-Stará Boleslav (II): Zaji‰tûní kontinuálního imisního monitoringu v lokalitû Brand˘s nad
Labem-Stará Boleslav (ãasová naléhavost K).

d) Kolín (II): Optimalizace imisního monitoringu.
e) Lysá nad Labem (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel): Zaji‰tûní imisního monitoringu v souvislosti s provozem

spalovny nebezpeãn˘ch odpadÛ (ãasová naléhavost K).
f) Rakovník (mûsto s vy‰‰ím poãtem obyvatel v prioritní ORP): Zaji‰tûní imisního monitoringu (ãasová naléha-

vost S).

Technická pomoc

V rámci technické pomoci lze podpofiit následující opatfiení:
– pfiíprava projektÛ na realizaci konkrétních akcí,
– pfiíprava Ïádostí o podporu ze SFÎP, SFDI a „evropsk˘ch fondÛ“,
– podpora implementaãních nákladÛ (monitoring, audity, ex ante a ex post hodnocení, atd.).
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4 Kriteria pro v˘bûr konkrétních aktivit /projektÛ

Kriteria pro v˘bûr projektÛ k pfiímé podpofie z prostfiedkÛ kraje ãi mûst a obcí a nebo pro pfiedv˘bûr projektÛ dopo-
ruãen˘ch k podpofie z tuzemsk˘ch ãi „evropsk˘ch“ podpÛrn˘ch programÛ jsou stanovena takto:

Priorita 1

Priorita 2 a 3

5 Finanãní rámec

Indikativní rozdûlení reálnû nebo potenciálnû disponibilních prostfiedkÛ je stanoveno takto:

Priorita 1: 60 %
Priorita 2: 10 %
Priorita 3: 10 %
PrÛfiezová opatfiení: 10 %
Technická pomoc: 10 %

V pfiípadû, Ïe projekt / aktivita v rámci priorit 2 a 3 vyvolá v˘znamn˘ vedlej‰í efekt související s prioritou 1 (tedy
sníÏení emisí tuh˘ch látek nebo sníÏení imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi), mÛÏe b˘t ãásteãnû zapoãítán do
priority 1.

Indikativní rozdûlení se uplatní pfiímo v pfiípadû rozdûlování prostfiedkÛ, v pfiípadû doporuãování Ïádostí do pod-
pÛrn˘ch programÛ by mûly b˘t stanovené proporce respektovány.
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6 Ekonomické vyhodnocení

Podrobné ekonomické vyhodnocení souboru konkrétních akcí zafiazen˘ch do návrhu Programového dodatku ne-
mÛÏe b˘t provedeno, a to z následujících dÛvodÛ:

– vût‰ina mûst a obcí nemá potfiebné údaje k dispozici (v˘jimkou jsou Slan ,̆ Mûlník, Dobfií‰, Kolín a Vla‰im),
– fiada konkrétních akcí je formulována velmi obecnû (obecná podpora CZT ãi obnoviteln˘ch zdrojÛ energie),
– fiada konkrétních akcí je takového charakteru, Ïe mohou b˘t realizovány v rozsahu disponibilních prostfiedkÛ.

Z kombinace poskytnut˘ch údajÛ a expertního odhadu vypl˘vají dílãí závûry, uvedené v tabulce ã. 14.

Tabulka ã. 14
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7 Vztah podopatfiení Programového dodatku k operaãním programÛm
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8 ¤ízení Programu sniÏování emisí a imisí na území Stfiedoãeského kraje

Programov˘ dodatek bude schválen Radou Stfiedoãeského kraje a vyhlá‰en nafiízením kraje.

Za realizaci Programu sniÏování emisí a imisí na území Stfiedoãeského kraje vãetnû Programového dodatku je odpo-
vûdn˘ Krajsk˘ úfiad Stfiedoãeského kraje (Odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství), kter˘ spolupracuje s obcemi, ze-
jména s obcemi se stavebním úfiadem.

Priority stanovené v rámci Programového dodatku budou uplatnûny pfii pfiípravû Regionálního operaãního progra-
mu (ROP) Stfiedoãeského kraje.

Realizace Programu bude probíhat jednak pfiímo, jednak nepfiímo.

Pfiímá realizace se t˘ká finanãní podpory konkrétních akcí z prostfiedkÛ kraje buì pfiímo z rozpoãtu nebo prostfied-
nictvím „grantového schématu“, kter˘ mÛÏe b˘t vytvofien v rámci Regionálního operaãního programu.

Nepfiímá realizace zahrnuje následující:

– doporuãení kraje k Ïádosti o podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
– doporuãení kraje k Ïádosti podporu ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR,
– doporuãení k Ïádosti o podporu z jin˘ch podpÛrn˘ch programÛ,
– doporuãení (podpÛrn˘ argument) z hlediska ochrany ovzdu‰í pfii rozhodování (zejména o prioritách v oblasti

dopravní infrastruktury).

Krajsk˘ úfiad Stfiedoãeského kraje si za úãelem fiízení Programu mÛÏe zfiídit poradní orgán – Radu ochrany ovzdu‰í
Stfiedoãeského kraje. âleny rady jsou odpovûdní pracovníci krajského úfiadu, zástupce MÎP âR, zástupci priorit-
ních obcí se stavebním úfiadem, pfiípadnû pfiizvaní specialisté v oblasti ochrany ovzdu‰í.

9 Aktualizace Programového dodatku

Aktualizace tohoto Programového dodatku bude provádûna kaÏdoroãnû v návaznosti na aktualizované vyhlá‰ení
oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (OZKO) a na v˘sledky roãní emisní inventury. Podle dosavadních zku‰eností je
vhodn˘m termínem pro aktualizaci první ãtvrtletí roku následujícího po vyhlá‰ení aktuálních OZKO.

10 Publicita

Programov˘ dodatek k Programu sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje a Integrovanému krajskému programu ke
zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje je vydán nafiízením Stfiedoãeského kraje a zvefiejnûn jak v ti‰tûné po-
dobû tak i na webové stránce kraje. ZároveÀ bude stanoven termín pro pfiedkládání písemn˘ch návrhÛ nov˘ch kon-
krétních akcí.

11 Komunikaãní plán

Programov˘ dodatek k Programu sniÏování emisí Stfiedoãeského kraje a Integrovanému krajskému programu ke
zlep‰ení kvality ovzdu‰í Stfiedoãeského kraje a kaÏdá aktualizace je pfied sv˘m schválením Radou Stfiedoãeského
kraje projednána (buì písemnou formou nebo prezenãnû) se zástupci v‰ech ORP.
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12 Zaji‰tûní v˘mûny dat

Základní komunikaãní linkou je vztah s âesk˘m hydrometeorologick˘m ústavem, kter˘ kaÏdoroãnû aktualizuje
informace, navrÏené jako indikátory Programu.

13 Podkladové materiály (nejsou souãástí Programového dodatku)

1. Aktualizace emisních a imisních dat a revize vûcn˘ch priorit (závûreãná zpráva Etapy 1).
2. Popis problematiky ochrany ovzdu‰í na úrovni správních obvodÛ ORP Stfiedoãeského kraje (závûreãná zprá-

va Etapy 2).
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tel.: 257 280 100, fax: 257 280 203
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: ASPI, 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 2005 ãiní 800 Kã (bez DPH).
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Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech:
246 040 441, 442, fax: 246 040 401
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Písemné objednávky pfiedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401


