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2
NA¤ÍZENÍ
Libereckého kraje ã. 2/2008
ze dne 6. 5. 2008,
kter˘m se vyhla‰uje Program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje
Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst.1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „zákon o krajích“), a na základû § 6 odst. 6 a § 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,
vydává naﬁízení kraje:

zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje je v elektronické podobû zveﬁejnûn na webov˘ch stránkách kraje.

âl. 3
Zru‰ovací ustanovení
(1) Nabytím úãinnosti tohoto naﬁízení se zru‰uje
naﬁízení Libereckého kraje ã. 4/2004 ze dne 13. 7. 2004,
kter˘m se vyhla‰uje Krajsk˘ program sniÏování emisí Libereckého kraje a Integrovan˘ krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje.

âl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého
kraje je pﬁílohou ã. 1 tohoto naﬁízení.

âl. 4
âl. 2

Závûreãná ustanovení a úãinnost

(1) Do 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 rozvoje venkova, zemûdûlství a Ïivotního prostﬁedí, oddûlení ovzdu‰í a odpadÛ. Program ke

(1) Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následujícím po dni, kdy bude vyhlá‰eno ve Vûstníku právních
pﬁedpisÛ Libereckého kraje.
(2) Toto naﬁízení kraje bylo schváleno usnesením
Rady Libereckého kraje ã. 546/08/RK ze dne 6. 5. 2008.

Petr Skokan v. r.
hejtman
Karel Dolej‰í v. r.
statutární námûstek hejtmana
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1.

PODROBNOSTI O OPAT¤ENÍCH KE ZLEP·ENÍ KVALITY OVZDU·Í
P¤IJAT¯CH P¤ED ZPRACOVÁNÍM PROGRAMU

1.1

Opatﬁení na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni, která mají vztah
k dané zónû

V období po roce 1990 mûla zásadní vliv na kvalitu ovzdu‰í v zónû opatﬁení pﬁijatá na národní úrovni jednak
v oblasti legislativní, jednak v oblasti finanãních podpor.
Zákon ã. 309/1991 Sb., o ovzdu‰í stanovil provozovatelÛm v‰ech velk˘ch a stﬁedních zdrojÛ zneãi‰Èování
ovzdu‰í povinnost zajistit nejpozdûji do konce roku 1998 dodrÏování zpﬁísnûn˘ch emisních limitÛ a realizaci dal‰ích
technick˘ch podmínek provozu. Tato povinnost byla v poÏadovaném termínu drtivou vût‰inou provozovatelÛ splnûna coÏ vedlo k zásadnímu sníÏení emisí prakticky v‰ech zneãi‰Èujících látek, zejména tuh˘ch látek a oxidu siﬁiãitého.
V roce 2002 byl pﬁijat nov˘ zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, kter˘ spolu se sv˘mi provádûcími pﬁedpisy transponoval právní pﬁedpisy Evropsk˘ch spoleãenství a zároveÀ zachoval ty prvky pﬁedchozí právní úpravy, které se v praxi osvûdãily.
Z dal‰ích právních pﬁedpisÛ má pro kvalitu ovzdu‰í v zónû v˘znam zejména zákon ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (IPPC), protoÏe na území zóny je provozována ﬁada zaﬁízení, která pod reÏim integrované prevence spadají a dále právní pﬁedpisy upravující poÏadavky na provoz motorov˘ch vozidel a na jakost pohonn˘ch hmot.
V oblasti omezování emisí z mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í mûla v˘znam podpora plynofikace a dal‰ích
opatﬁení, poskytovaná Státní fondem Ïivotního prostﬁedí jak v rámci jeho standardních programÛ, tak v rámci
Národního programu ozdravûní ovzdu‰í. I pﬁesto je plynofikace zóny Libereck˘ kraj hluboce pod republikov˘m prÛmûrem.
Opatﬁení na mezinárodní úrovni, zejména Úmluva EHK OSN o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í pﬁekraãujícím hranice státÛ a její protokoly se do ãeského prostﬁedí promítly prostﬁednictvím národní právní úpravy.
V˘ãet opatﬁení na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni, která mají vztah k Programu a oblasti
Libereckého kraje:

1.1.1 Opatﬁení na mezinárodní úrovni
a)

Mezinárodní úmluvy

Za nejv˘znamnûj‰í mezinárodní aktivitu lze povaÏovat pﬁístup âR k Úmluvû EHK OSN o dálkovém zneãi‰tûní
ovzdu‰í pﬁekraãujícím hranice státÛ a k jejím protokolÛm:
• první a druh˘ protokol o síﬁe
• protokol o dusíku
• protokol o tûkav˘ch organick˘ch látkách (VOC)
• protokol o tûÏk˘ch kovech
• protokol o persistentních organick˘ch polutantech (POPs)
• (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 oãekávaném vstupu
âR do EU se bude vyvíjet stejn˘m smûrem.
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Mezinárodní projekty

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

1.1.2 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 suspendovan˘ch ãástic, oxidu siﬁiãitého a oxidÛ dusíku
nad územím Libereckého kraje se pohybují pod 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.
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.
c)

Opatﬁení na regionální úrovni

Dne 13. 7. 2004 bylo vydáno Naﬁízení Libereckého kraje ã. 4/2004, kter˘m se vyhla‰uje Krajsk˘ program sniÏování emisí Libereckého kraje a Integrovan˘ krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje.
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.
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.
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. 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. Mezi vedlej‰í cíle Programu sniÏování emisí patﬁí pﬁispût k omezování emisí „skleníkov˘ch plynÛ“, zejména oxidu uhliãitého a metanu; k ‰etrnému nakládání s energiemi a pﬁírodními zdroji, k omezování vzniku odpadÛ.
Ve vztahu k dosaÏení cíle programu jsou v Programu sniÏování emisí definovány dvû priority. Prioritou 1 jsou
oxidy dusíku, z dÛvodu pﬁekroãení úrovnû doporuãeného emisního stropu. Za úãelem podpory priority 1 je v Programu sniÏování emisí uplatÀována zejména 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
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dosahováno pﬁedev‰ím podporou realizace energetick˘ch úspor, náhradou emisnû nevhodn˘ch paliv ãi rekonstrukãními kroky na zdrojích. Dále pak 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 a 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 je vymezena pro tûkavé organické látky (dále VOC), z dÛvodu rizika pﬁekroãení úrovnû doporuãeného emisního stropu roku 2010 a sníÏení emisí prekurzorÛ tvorby pﬁízemního ozónu. Pro prioritu 2 jsou definovány
nástroje ve formû podpory 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. Souãasnû s podporou informaãní kampanû k vyuÏívání ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ – vodou ﬁediteln˘ch nátûrov˘ch hmot náhradou za syntetické nátûrové hmoty s obsahem VOC a 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.
Na lokální úrovni byly zpracovány Místní programy sniÏování emisí a Místní pﬁípadnû Integrované programy
ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í pro mûsta a obce:
• obec s roz‰íﬁenou pÛsobností Tanvald a jí spravované obce (Albrechtice v Jizersk˘ch horách, Desná, Harrachov, Jiﬁetín pod Bukovou, Koﬁenov, Plavy, SmrÏovka, Velké Hamry, Zlatá Ole‰nice)
• âeská Lípa
• Turnov
Dal‰í dokumenty zpracované na regionální úrovni, které mají vztah k Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje jsou:
• Územnû energetická koncepce
• Plán odpadového hospodáﬁství Libereckého kraje
• Koncepce ochrany pﬁírody a krajiny Libereckého kraje
• Koncepce environmentálního vzdûlávání, v˘chovy a osvûty Libereckého kraje
• Zdravotní politika Libereckého kraje

1.2

Hodnocení úãinnosti uveden˘ch opatﬁení

V˘‰e popsaná opatﬁení byla zejména plo‰ného charakteru, tedy byla aplikována na celém území âeské republiky. Vzhledem k dosaÏenému sníÏení emisí a souvisejícímu sníÏení imisní zátûÏe lze jejich úãinnost hodnotit jako
vysokou.
V souãasné dobû se ukazuje, Ïe potenciál plo‰n˘ch opatﬁení se z velké ãásti vyãerpal a dal‰í pau‰ální zpﬁísÀování emisních limitÛ a dal‰ích poÏadavkÛ by vyvolalo enormní náklady, které by neodpovídaly dosaÏenému efektu.
Pﬁes uvedené zpracování koncepãních dokumentÛ a realizaci nûkter˘ch opatﬁení jsou oblasti se zhor‰enou
kvalitou ovzdu‰í na území Libereckého kraje i nadále vyhla‰ovány.
Z uveden˘ch dÛvodÛ je nutno vûnovat pozornost konkrétním opatﬁením lokalizovan˘m do problémov˘ch
oblastí.
Souhrn hodnocení úãinnosti proveden˘ch opatﬁení ke sníÏení emisí a ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í:
• celkové emise tuh˘ch zneãi‰Èujících látek na stacionárních zdrojích poklesly od roku 2000 do roku 2004
o 0,59 kt, coÏ pﬁedstavuje sníÏení témûﬁ o 24 %. Na poklesu emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek se podílely pﬁedev‰ím zvlá‰tû velké, velké a stﬁední zdroje, pokles na mal˘ch zdrojích byl témûﬁ zanedbateln˘. Nejrychleji
klesaly emise na zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojích (o 62 %), v absolutních hodnotách byl nejvût‰í pokles
na stﬁedních zdrojích (o 0,258 kt.rok-1)
• celkové emise oxidu siﬁiãitého na stacionárních zdrojích poklesly od roku 2000 do roku 2004 o 3,25 kt, coÏ
pﬁedstavuje sníÏení o 44 %. Na poklesu emisí oxidu siﬁiãitého se podílely pﬁedev‰ím zvlá‰tû velké a velké
zdroje, kde do‰lo k poklesu témûﬁ o 1,9 kt.rok-1, coÏ pﬁedstavuje sníÏení emisí o 53 %. RovnûÏ pokles na
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mal˘ch zdrojích byl v˘znamn˘ a ﬁádovû odpovídal poklesu na zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojích. Emise
SO2 na stﬁedních zdrojích poklesly o 36 %, ale z absolutního hlediska byl pokles nev˘znamn˘
• celkové emise oxidÛ dusíku na stacionárních zdrojích poklesly od roku 2000 do roku 2004 o 0,67 kt, coÏ
pﬁedstavuje sníÏení o 23,8 %. Na poklesu emisí oxidÛ dusíku se podílely opût pﬁedev‰ím zvlá‰tû velké a velké zdroje, kde do‰lo k poklesu o 0,57 kt.rok–1, coÏ pﬁedstavuje sníÏení emisí o 31 %. Pokles emisí na stﬁedních a mal˘ch zdrojích byl nev˘znamn˘ jak z absolutního hlediska, tak i v relativním srovnání
• celkové emise oxidu uhelnatého na stacionárních zdrojích poklesly od roku 2000 do roku 2004 o 3,41 kt, coÏ
pﬁedstavuje sníÏení o 33 %.

2.

PODROBNOSTI O NOV¯CH OPAT¤ENÍCH KE ZLEP·ENÍ KVALITY
OVZDU·Í

2.1

Seznam a popis navrhovan˘ch opatﬁení nebo projektÛ, která jsou souãástí programu

2.1.1 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‰Èujících 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 desítek procent. JiÏ samotné primární emise tuh˘ch ãástic jsou sloÏit˘m problémem, protoÏe vedle emisí z bodov˘ch zdrojÛ (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 resuspendovány. 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 velikostní frakce PM10, za nejvíce zdravotnû rizikové jsou v‰ak povaÏovány ãástice frakce PM2,5. Z odhadÛ âHMÚ vypl˘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 Libereckého kraje vypl˘vá, Ïe:
• témûﬁ 55 % primárních emisí pochází z mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 3)
• cca 32 % primárních emisí pochází z mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 4)

Na základû v˘‰e uveden˘ch skuteãností lze specifikovat ãtyﬁi 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 1.4: Omezování objemu automobilové dopravy
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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 zaﬁazené do kategorie REZZO 3 – vesmûs lokální topeni‰tû na pevná paliva (v roce 2004 více neÏ 1,5 kt, tedy 55 %
ve‰ker˘ch emisí tuh˘ch látek). Libereck˘ kraj patﬁí mezi podprÛmûrnû plynofikované kraje. Z celkového poãtu 215
obcí v Libereckém kraji je zemním plynem zásobováno 85 (stav k 1.1.2004). Jednotlivé okresy se v‰ak hustotou plynofikace v˘raznû li‰í. Nejvût‰í procento plynofikovan˘ch obcí je v okrese Jablonec nad Nisou, kde je plynofikováno
cca 53 %, nejménû plynofikovan˘ je okres Semily s necel˘mi 34 %. PrÛmûrná plynofikace Libereckého kraje ãiní necel˘ch 40 %, stupeÀ plynofikace âeské republiky ãiní 64,1 %). Centrální zásobování teplem je omezeno pouze na vût‰í sídla, vytápûní jin˘mi prostﬁedky je spí‰e v˘jimeãné. Pﬁechod od vytápûní domácností pevn˘mi palivy na jinou formu stále pﬁedstavuje v˘znamn˘ potenciál sníÏení emisí tuh˘ch látek. Dodateãn˘ potenciál pﬁedstavuje ekologizace
vytápûní veﬁejn˘ch objektÛ v majetku mûst ãi obcí.
SníÏením emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z mal˘ch stacionárních zdrojÛ provozovan˘ch domácnostmi uveden˘mi
opatﬁeními dojde souãasnû také ke sníÏení emisí ostatních zneãi‰Èujících látek. V˘znamn˘ je potenciál sníÏení emisí
polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ.

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 2004 dosáhly cca 0,9 kt. Urãitého sníÏení lze, vedle obmûny
vozidlového parku ve veﬁejném sektoru, dosáhnout instalací koncov˘ch filtrÛ (CRT) na vozidla vybavená dieselov˘mi motory. Prakticky se v‰ak mÛÏe jednat pouze o autobusy mûstské hromadné dopravy nebo o uÏitková vozidla
mûstsk˘ch podnikÛ sluÏeb.
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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:
Podopatﬁení 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
Podopatﬁení Ekologizace konkrétních bodov˘ch zdrojÛ emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek zahrnuje následující typy
akcí:
• ekologizace energetick˘ch zdrojÛ v majetku obcí
• ekologizace dal‰ích zdrojÛ emisí
Souãástí akce Ekologizace dal‰ích zdrojÛ emisí je také akce „Instalace environmentálnû ‰etrnûj‰ích spalovacích kotlÛ v domácnostech“
Tam, kde je dosud domácnost vytápûna tuh˘mi palivy a nepﬁedpokládá se v˘stavba plynofikace, je vhodné zamûﬁit podporu na automaticky ﬁízené kotle:
Automaticky ﬁízené kotle na tuhá paliva
Princip spalování neumoÏÀuje kotel provozovat v tzv. redukãním reÏimu, kdy dochází k nedokonalému spalování a k v˘vinu CO a dal‰ích látek typu PAH apod.
Hlavní pﬁedností automaticky ﬁízen˘ch kotlÛ je minimální nárok na obsluhu. V˘hodou je také vysoká úãinnost spalování uhlí v rozmezí 82 aÏ 86 %, z toho vypl˘vající niÏ‰í náklady na vytápûní objektu. Tyto kotle se dají vyuÏít také mimo topnou sezónu pﬁi v˘robû teplé uÏitkové vody.
Zplynovací kotle
Zplynovací kotle jsou vyrábûny pro varianty – zplynování dﬁeva nebo na uhlí a dﬁevo, dﬁeva, zemního plynu,
extra LTO a pelet. Funkce – zplynování dﬁeva (obrácené hoﬁení) s následn˘m spalováním dﬁevního plynu. Zplynovací kotle na uhlí a dﬁevo, umoÏÀují dokonalé zplynování uhlí a dﬁeva jednotlivû nebo dohromady a snadné odstraÀování popela. Kombinované kotle na zplynování dﬁeva, zemního plynu, extra LTO a pelet umoÏÀují spalování dﬁeva na
principu generátorového zplynování v kombinaci s hoﬁákem na pelety, zemní plyn nebo extra LTO. Kotel umoÏÀuje
stﬁídání paliv, které je dáno instalovan˘m hoﬁákem.
Kotle jsou vybaveny elektromechanickou regulací v˘konu, kter˘ je regulován dle nastavené v˘stupní teploty
vody. Kotle s kombinací paliv umoÏÀují men‰í závislost na dodavatelích paliva a na jeho cenách. Souãasnû obdrÏely
vzhledem k dobr˘m emisním v˘sledkÛm a vysoké úãinnosti známku Ekologicky ‰etrn˘ v˘robek.
Práce s veﬁejností – sniÏování emisí produkovan˘ch domácnostmi
Informování veﬁejnosti a finanãní podpora domácnostem má pﬁispût zejména ke zlep‰ení situace v oblasti
zpÛsobÛ vytápûní:
Plynofikace obcí, ãástí obcí ãi mûst nebo podpora zavádûní úãinnûj‰ích spalovacích zaﬁízení je jednoznaãnû hlavním prioritním opatﬁením ke sníÏení primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z mal˘ch zdrojÛ. Vzhledem k tomu, Ïe
malé zdroje emitují v „d˘chací / mûﬁené“ vrstvû atmosféry, lze pﬁedpokládat v˘razn˘ pﬁíspûvek ke sníÏení imisní zátûÏe.
V ﬁadû pﬁípadÛ je ekonomická situace hlavním dÛvodem, proã domácnosti nevyuÏívají moÏnosti ekologicky
pﬁíznivûj‰ího vytápûní.
Mezi hlavní nástroje má patﬁit vhodnû zamûﬁená ekologická v˘chova a osvûta se zdÛraznûním zdravotních
rizik vypl˘vajících ze spalování uhlí a pﬁedev‰ím ze spalování nestandardních paliv (odpadÛ) v lokálních topeni‰tích.
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Podopatﬁení Ekologizace dopravy zahrnuje následující typy akcí:
• obmûna vozidlového parku v majetku mûst a obcí
• obmûna vozidlového parku veﬁejné dopravy
• ekologizace stávajících vozidel veﬁejné dopravy
Podopatﬁení Omezení pra‰nosti z plo‰n˘ch a liniov˘ch zdrojÛ zahrnuje následující typy akcí:
• úprava (zpevnûní) povrchu komunikací
• úprava ostatních pra‰n˘ch ploch
Podopatﬁení Zv˘‰ení plynulosti silniãní dopravy zahrnuje následující typy akcí:
• úpravy komunikací v intravilánech mûst a obcí
• organizaãní dopravní opatﬁení a rozvoj telematiky

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)
pÛsobením 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 vã. poﬁízení nesilniãní techniky
1.2.2: OdstraÀování pra‰nosti v areálech a jejich okolí

Podopatﬁení âi‰tûní povrchu komunikací zahrnuje jednak pravidelné ãi‰tûní, jednak dÛkladné vyãi‰tûní po zimní sezónû.
Podopatﬁení OdstraÀování pra‰nosti v areálech a jejich okolí zahrnuje následující typy akcí:
• zpevÀování a ãi‰tûní povrchÛ v areálech
• organizaãní opatﬁení na hranicích areálÛ a v jejich okolí

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
celkov˘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 samostatné 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 veﬁejné dopravy (vãetnû integrované dopravy).
K opatﬁení 1.3: Vymístûní zdrojÛ emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek mimo obydlené oblasti je navrhováno podopatﬁení:
• budování obchvatÛ mûst a obcí
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Opatﬁení 1.4: Omezování objemu automobilové dopravy
Popis opatﬁení
Z dÛvodu v˘znamného vlivu automobilové dopravy na kvalitu ovzdu‰í a souãasnû z dÛvodu zvy‰ování intenzit (objemu) automobilové dopravy nejen na území Libereckého kraje, ale na území celé republiky je vhodné zamûﬁit pozornost na opatﬁení, která povedou ke sníÏení dopravních intenzit ve mûstech a obcích. V˘znamná je ta skuteãnost, Ïe automobilová doprava pﬁispívá nejen ke zv˘‰enému imisnímu zatíÏení území tuh˘mi ãásticemi ale také
dal‰ími zneãi‰Èujícími látkami u nichÏ stejnû jako u tuh˘ch ãástic není jejich vliv na lidské zdraví a Ïivotní prostﬁedí
zcela stanoven.
K opatﬁení 1.4: Omezování objemu automobilové dopravy jsou navrhována podopatﬁení:
• omezení automobilové dopravy
• podpora rozvoje veﬁejné dopravy
Podopatﬁení Omezení automobilové dopravy zahrnuje následující typy akcí:
• úpln˘ zákaz vjezdu
• selektivní zákaz vjezdu
• rychlostní omezení
• parkovací politika (vãetnû budování kryt˘ch / podzemních garáÏí a související telematiky)

2.1.2 Priorita 2: SníÏení emisí oxidÛ dusíku
Úvod
Problém Libereckého kraje je zejména v oblasti emisní. Celkové krajské emise oxidÛ dusíku v roce 2003
i 2004 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 2003 ani 2004 nebylo indikováno pﬁekroãení
imisního limitu pro ochranu lidského zdraví pro oxid dusiãit˘ a v omezené míﬁe je pﬁekraãován imisní limit pro ochranu ekosystémÛ pro oxidy dusíku. 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.

Emisní situace se radikálnû zmûní aÏ v polovinû pﬁí‰tí dekády, kdy zaãnou pro zvlá‰tû velké spalovací zdroje
platit emisní stropy zaloÏené na v˘raznû zpﬁísnûn˘ch emisních limitech (200 mg/m3).
Urãit˘ omezen˘ potenciál sníÏení emisí lze nalézt u stávajících zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch stacionárních zdrojÛ
(maximální vyuÏití moÏností primárních opatﬁení k omezení emisí), v oblasti úspor energie ve veﬁejném sektoru
a v postupující plynofikaci.
Vzhledem k tomu, Ïe rozdíl mezi celkov˘mi krajsk˘mi emisemi oxidÛ dusíku v roce 2004 a doporuãenou hodnotou krajského emisního stropu ãinil více neÏ 1 kt (pﬁekroãení stropu o více neÏ 15 %), má i vyuÏití omezeného disponibilního potenciálu sníÏení emisí smysl.
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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,
spotﬁebované na území kraje je na tomto území také vyrobeno (do urãité míry také nezanedbatelná ãást elektrické
energie), projeví se sníÏení spotﬁeby energie sníÏením emisí oxidÛ dusíku. Prakticky toho lze dosáhnout lep‰í izolací
vytápûn˘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 omezení
emisí hlavního skleníkového plynu – oxidu uhliãitého.
K opatﬁení 2.1 Podpora úspor a efektivního vyuÏívání energie vãetnû nûkter˘ch obnoviteln˘ch zdrojÛ jsou
z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ navrhována následující podopatﬁení:
• zlep‰ení tepeln˘ch izolací veﬁejn˘ch budov
• zlep‰ení regulace vytápûní veﬁejn˘ch budov
• uÏívání úsporn˘ch svítidel ve veﬁejn˘ch budovách
• omezení ztrát v rozvodech tepla a rekonstrukce v˘mûníkov˘ch a pﬁedávacích stanic
• podpora „nespalovacích“ obnoviteln˘ch/alternativních zdrojÛ energie
Podopatﬁení Podpora „nespalovacích“ obnoviteln˘ch/alternativních zdrojÛ energie zahrnuje následující typy
akcí:
•
•
•
•

aplikace sluneãních kolektorÛ
aplikace tepeln˘ch ãerpadel
aplikace mal˘ch vodních elektráren
aplikace vûtrn˘ch elektráren

Poznámka: Podopatﬁení Podpora veﬁejné dopravy je zahrnuto pod prioritou 1.

Opatﬁení 2.2: Omezování emisí oxidÛ dusíku z dopravy
Popis opatﬁení
Redukãní potenciál Libereckého kraje v oblasti sniÏování emisí oxidÛ dusíku z mobilních zdrojÛ je velmi
omezen˘ vzhledem k vysokému podílu tranzitní dopravy. Tento problém není z úrovnû kraje prakticky ﬁe‰iteln˘. Pokud by se podaﬁilo pﬁesmûrovat ãást obyvatel, kteﬁí vyuÏívají k cestû za prací individuální automobilovou dopravu do
oblasti kolejové a veﬁejné 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:
• ekologizace dopravního spojení (Environmentálnû ‰etrná doprava)

2.1.3 Priorita 3: SníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek (VOC)
Úvod
Z imisního hlediska není pﬁím˘ problém, 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.
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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 tﬁi opatﬁení:
• Opatﬁení 3.1: Omezení emisí VOC pﬁi pouÏívání rozpou‰tûdel
• Opatﬁení 3.2: Omezení „studen˘ch startÛ“ motorov˘ch vozidel
• Opatﬁení 3.3: Omezení emisí z v˘znamn˘ch stacionárních zdrojÛ

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 emisích této skupiny zneãi‰Èujících látek. Z velké ãásti se jedná o aplikace nátûrov˘ch hmot, ﬁedûn˘ch organick˘mi rozpou‰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 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:
• podpora co nej‰ir‰í aplikace vodou ﬁediteln˘ch nátûrov˘ch hmot ve veﬁejném sektoru
• 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

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
krátkodobû 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 mnoÏství emisí – zejména tûkav˘ch organick˘ch látek). ¤e‰ením je dobudování vût‰ího mnoÏství kryt˘ch parkovacích stání, 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 vyhledat parkovací místo a tím sníÏení emisní a hlukové zátûÏe.
K tomuto opatﬁení jsou navrhována dvû podopatﬁení:
• podpora v˘stavby (a provozu) kryt˘ch parkovacích stání
• rozvoj parkovací telematiky (on line informaãní panely s indikací voln˘ch parkovacích míst)

Opatﬁení 3.3: Omezení emisí VOC z v˘znamn˘ch stacionárních zdrojÛ
Popis opatﬁení
Aplikace koncov˘ch zaﬁízení k sniÏování emisí tûkav˘ch organick˘ch látek.
K tomuto opatﬁení je navrhováno podopatﬁení:
• omezování emisí z konkrétních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
SKLENùNÁ BIÎUTERIE
Plánovaná opatﬁení ke sníÏení emisí u provozovatele zdroje, vã. pﬁedpokládané finanãní nároãnosti:
Sklenûná biÏuterie a. s. Al‰ovice provozuje osm zaﬁízení produkující tûkavé látky. Opatﬁení na sníÏení emisí
u tûchto zaﬁízení spoãívá ve vybudování vzduchotechnického zaﬁízení s filtrací TZL, následn˘m centrálním odlouãením organick˘ch látek (VOC) z nosné vzdu‰iny a jejich likvidací termickou oxidací. Celé zaﬁízení se bude skládat
z centrální vzduchotechniky, dvou kontejnerÛ-adsorbérÛ a jedné katalytické jednotky, ve které bude docházet k v˘‰e
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zmiÀované termické oxidaci. Na toto zaﬁízení bude napojeno sedm z osmi zaﬁízení.Napojení osmého zaﬁízení by bylo technologicky velmi nároãné a musí se ﬁe‰it samostatnû. Pﬁedpokládané náklady na toto zaﬁízení jsou cca 4,4 milionu korun s pﬁedpokládan˘m rokem realizace 2007.
Oãekávané hodnoty produkce emisí VOC po realizaci nápravn˘ch opatﬁení. Porovnání souãasn˘ch a oãekávan˘ch emisí uvádí tabulka:

*

Hodnoty zde nelze uvézt, neboÈ v‰echna zb˘vající zaﬁízení budou svedena do centrální vzduchotechniky (viz Návrh opatﬁení)

** Hodnota vychází z informace dodavatele, Ïe jím dodané zaﬁízení má mít asi devadesáti procentní úãinnost

2.1.4 Priorita 4: SníÏení emisí vybran˘ch tûÏk˘ch kovÛ – kadmium, arzen
Úvod
SníÏení emisí kadmia a arzenu je Ïádoucí zejména s ohledem na skuteãnost, Ïe na území Libereckého kraje je
lokálnû pﬁekraãován cílov˘ imisní limit stanoven˘ pro kadmium a v minulosti byl pﬁekraãován také imisní limit stanoven˘ pro arzen. Pﬁekraãování cílového imisního limitu pro arzen nebylo indikováno v roce 2004 z dÛvodu nedostateãn˘ch mûﬁení na monitorovací stanici Tanvald.
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Tabulka ã. 5 uvádí nejv˘znamnûj‰í zdroje emisí kadmia v Libereckém kraji. Nejv˘znamnûj‰í zdroje byly identifikovány vy‰‰ím pﬁíspûvkem k celkov˘m krajsk˘m emisím kadmia neÏ 1,5 %.

V‰echny identifikované zdroje jsou skláﬁsk˘mi provozy. Emise kovÛ ze zpracování skla do vzduchu jsou obvykle ãásticové povahy. Z tohoto dÛvodu je problematika kovÛ diskutována vzhledem k prachov˘m emisím. Ale za
urãit˘ch okolností se mohou objevit v˘znamné plynné emise kovÛ, napﬁíklad selenu z bronzov˘ch nebo odbarven˘ch
skel a olova z olovnatého kﬁi‰Èálu nebo ze speciálních procesÛ.
Hlavními zdroji kovÛ jsou neãistoty v surovinách, kovy v surovinách a aditivech, pouÏívan˘ch k ovlivnûní specifick˘ch vlastností (napﬁ. oxidy olova, barviva a odbarviva), stﬁepy a paliva.
K ﬁízení emisí kovÛ jak ve formû prachov˘ch, tak plynn˘ch emisí jsou tﬁi pﬁístupy:
• v˘bûr surovin za úãelem minimalizace zneãi‰tûní a kde lze, pouÏití alternativních pﬁísad. V˘bûr surovin zahrnuje v˘bûr zdroje a tﬁídûní
• techniky likvidace prachu, zvlá‰tû textilní filtry a elektrostatické odluãovaãe. JestliÏe emise obsahují v˘znamné koncentrace kovÛ, mohou vysoce úãinné systémy likvidace prachu obecnû sníÏit emise na ménû
neÏ 5 mg/m3
• plynné emise kovÛ se mohou podstatnû sníÏit pouÏitím suchého nebo polosuchého ãi‰tûní v kombinaci s likvidací prachu
Konkrétní akce navrÏené v rámci opatﬁení Omezování emisí z vybran˘ch v˘znamn˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování
ovzdu‰í:
JABLONEX GROUP
âtyﬁi zdroje zneãi‰Èování spoleãnosti JABLONEX GROUP mají hlavní podíl na emisích Cd v Libereckém
kraji. Jedná se o následující závody v Luãanech nad Nisou (Horní HuÈ a Dolní huÈ) a v Desné (Polubn˘ a Pﬁíchovice).
Jako primární opatﬁení byla provedena zámûna surovin, barviv a aditiv. Provozovatel na tûchto zdrojích v souãasnosti postupnû instaluje filtraãní jednotky jako poslední akce se v roce 2007 pﬁedpokládá instalace filtraãních jednotek na agregátech s niÏ‰ími úrovnûmi emisí tûÏk˘ch kovÛ v závodech spoleãnosti na Dolní huti v Luãanech a na
Maxovské huti v Josefovû dole.
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Pﬁedpokládaná finanãní nároãnost plánovan˘ch opatﬁení: 5–6. mil. Kã. + provozní náklady 0,5 mil. Kã na kaÏd˘ filtr
(Dolní huÈ, Jos. DÛl – Maxov).

Sklárna a Minipivovar Novosad a syn
SníÏení emisí tûÏk˘ch kovÛ ve Sklárnû N&S Harrachov:
• omezení v˘roby granátového skla pﬁi jehoÏ tavení dochází k nejvy‰‰ím unikÛm uveden˘ch látek
• odstavení jedné skláﬁské pece
• provoz skláﬁské v˘roby pouze na jedné peci
Tûmito opatﬁeními dojde ke sníÏení emisí tûÏk˘ch kovÛ asi o jednu tﬁetinu.

2.1.5 Opatﬁení u vybran˘ch v˘znamn˘ch stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
2.1.5.1 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojÛ
Nástroj je vhodné pouÏít zejména pro získání aktuálních údajÛ o mnoÏství zneãi‰Èujících látek emitovan˘ch
jednotliv˘mi provozovateli velk˘ch a zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í. Dal‰í vhodnou oblastí je nadstandardní chování provozovatelÛ (správcÛ v˘robních a prÛmyslov˘ch areálÛ) v oblasti ãi‰tûní vnitropodnikov˘ch komunikací, v˘sadby zelenû. V neposlední ﬁadû je moÏné prostﬁednictvím dobrovolné dohody získat finanãní prostﬁedky
napﬁ. na provoz monitorovací stanice a dal‰í akce ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í. Vhodné je zamûﬁit se u dobrovoln˘ch
dohod na moÏnosti zpracování odborn˘ch studií vlivu jednotliv˘ch v˘znamn˘ch provozovatelÛ na kvalitu Ïivota a Ïivotní prostﬁedí v okolí zdroje.
Specifick˘m poÏadavkem Libereckého kraje v rámci pﬁípravy dobrovoln˘ch dohod má b˘t nadstandardní
chování provozovatelÛ zdrojÛ emisí kadmia a arzenu v oblasti sniÏování jejich emisí.
Popis
Jedním nástrojem pro omezování negativních sociálních, i environmentálních vlivÛ podnikÛ na hostitelskou
lokalitu mohou b˘t lokální dohody o dobrém sousedství, které mohou dále otevﬁít i lokální toky financí pﬁes lokální
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„komunitní“ fondy ãi nadace. Lokální dohody vycházejí z pﬁedstavy, Ïe místní komunita má motivaci, schopnosti i kapacitu hlídat si kvalitu svého regionu. Pro lokalitu nemusí b˘t optimální ãekání na státní „paternalistické“ dozory,
místní aktivisté nemusí spoléhat na vûdecky zamlÏená nebo celostátnû akceptovaná „technokratická“ ﬁe‰ení, ani na
doãasnou pomoc aktivních lidí odjinud („dovoz ekologické revoluce“). Lokálnû generované a reinvestované prostﬁedky místních podnikÛ a smûna sluÏeb vytváﬁí Ïádoucí protiváhu samovolnû bûÏící odtrÏení míst v˘roby od míst
konzumu a ztrátû odpovûdnosti podniku v globalizujícím se trÏním prostﬁedí.
Jako v‰echny spoleãenské nástroje mohou i lokální dohody a komunitní fondy b˘t pro nûkteré situace nebezpeãné a kontraproduktivní z pohledu trvale udrÏitelného Ïivota. Dohody mohou ztratit smysl a degenerovat, mohou
konzervovat status-quo a podvazovat inovace a alternativní úsilí o zmûny, i slouÏit promy‰lené manipulaci veﬁejného
mínûní.
Dohody o dobrém sousedství (Good Neighbour Agreement - GNA) byly podrobnû rozpracovány v USA, kde
kultura komunit a obãanská sebeobrana má velkou tradici. Dohody v tomto ‰irokém pojetí by mûly vést podniky
k tzv. „trvale udrÏitelné produkci“, která je ãistá a udrÏitelná pro prostﬁedí, bezpeãná pro Ïivot obãanÛ i zamûstnancÛ, a sociálnû spravedlivá z hlediska pracovních míst a jistot. Dohodu má prosazovat ‰iroká koalice lokálních autorit,
obãansk˘ch organizací a odborov˘ch organizací.
V˘chodiskem sestavení lokální environmentální dohody mezi místním podnikem a lokální komunitou (obcemi resp. obãansk˘mi organizacemi) je deklarace vÛle spolupracovat dlouhodobû na zlep‰ování Ïivotního prostﬁedí lokality (regionu), mobilizaci obãanské iniciativy a místních i nadregionálních zdrojÛ k hospodáﬁskému a kulturnímu
rozkvûtu oblasti v intencích trvale udrÏitelného rozvoje.
K institucionalizaci této spolupráce pﬁipraví smluvní strany lokální Dohodu o dobrém sousedství, která podrobnû definuje principy spolupráce i mechanismy kontroly této spolupráce. Dohoda musí b˘t koncipována jako
otevﬁen˘ a adaptující se dokument tj. k Dohodû mohou pﬁistupovat dal‰í obce, podnikatelské subjekty a instituce
v regionu, a Dohoda obsahuje mechanismus pro kontinuální reflexi nov˘ch poznatkÛ, metod ochrany a tvorby prostﬁedí, nov˘ch v˘robních technologií i v˘voje progresivní národní i mezinárodní legislativy.
Lokální Dohoda o dobrém sousedství má definovat:
• otevﬁenou informaãní politiku podniku i veﬁejnosti
• zásady vyjednávání, komunikace a presentace názorÛ partnerÛ Dohody (formy „public relation“)
• ekologick˘ dozor nad vybran˘mi provozy podniku
• ekologickou investiãní politiku podniku a regionu
Lokální Dohoda mÛÏe zakotvit takov˘ komunitní nadaãní fond/nadaci umoÏÀující zneãi‰Èovateli eticky pﬁijateln˘m transparentním zpÛsobem pﬁispívat na rozvoj obcím dané lokality (regionu). Fungování komunitního fondu
vytváﬁí mechanismus pro: mobilizaci iniciativy místních obãanÛ, prÛhledné financování obecnû prospû‰n˘ch aktivit
(projektÛ), zlep‰ení komunikace a spolupráce mezi obcemi, generování dal‰ích zdrojÛ, které mohou pﬁispût k trvale
udrÏitelnému rozvoji regionu.
Lokální fondy a nadace mají splÀovat následující kritéria:
• pÛsobit v rámci urãitého geografického vymezeného území
• b˘t neutrální
• b˘t otevﬁené v‰em spoleãensky aktivním pﬁíslu‰níkÛm komunity
• identifikovat problémy v komunitû a iniciovat jejich ﬁe‰ení
• mít tûÏi‰tû ãinnosti v získávání prostﬁedkÛ na podporu lokálních aktivit
• mít diverzifikované vícezdrojové financování s v˘razn˘m podílem zdrojÛ z území, ve kterém nadace pÛsobí
• usilovat pﬁi vyuÏití získan˘ch prostﬁedkÛ pﬁedev‰ím o zhodnocování a rÛst nadaãního jmûní a o úãelné vyuÏití jeho v˘nosÛ ve prospûch komunity
• k ﬁe‰ení rÛzn˘ch problémÛ Ïivota v komunitû pﬁispívat zejména formou grantÛ udûlovan˘ch neziskov˘m
organizacím a obãansk˘m aktivitám
Na základû umûlého kritéria souãtu emisí v‰ech základních zneãi‰Èujících látek byly vytipovány nejv˘znamnûj‰í stacionární zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í, jejichÏ provozovatele je vhodné oslovit k uzavﬁení dobrovolné dohody:
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2.1.6 Opatﬁení k omezení pra‰nosti cílenou v˘sadbou zelenû
Na celém území kraje je vhodné podporovat jako dlouhodobé aktivity pro omezení pra‰nosti ve‰keré akce,
které povedou ke zpevnûní a pﬁekryvu volné pÛdy.
Pro omezování pra‰nosti má velk˘ v˘znam vegetaãní kryt, kter˘ nejen omezuje zvíﬁení prachov˘ch ãástic do
ovzdu‰í, ale pﬁedev‰ím zachycuje prachové ãástice, které jsou jiÏ v ovzdu‰í rozpt˘leny.V okolí zvlá‰tû v˘znamn˘ch zdrojÛ
pra‰nosti jako jsou silnice, parkovi‰tû, lomy, skládky apod. je proto moÏné rozptyl suspendovan˘ch ãástic omezit v˘sadbou vegetace se zastoupením rostlinn˘ch druhÛ s vysokou schopností zachycovat na svém povrchu prachové ãástice.
Aplikace
a)
V˘sadba izolaãní zelenû
Jedná se o v˘sadby v bezprostﬁedním okolí hlavních zdrojÛ pra‰nosti, tj. zejména podél hlavních komunikací
v blízkosti obytné zástavby ãi jin˘ch budov vyÏadujících ochranu (‰koly, nemocnice apod.). Pro omezení pra‰nosti je
optimální vertikálnû zapojen˘ a hloubkovû ãlenûn˘ porost smí‰en˘ch dﬁevin (se stromy a keﬁi o rÛzné v˘‰ce), kter˘
lze doplnit dal‰ími formami v˘sadby (napﬁ. popínavá zeleÀ).
Z hlediska v˘bûru prioritních lokalit pro vegetaãní úpravy lze doporuãit zejména okolí nejvíce dopravnû zatíÏen˘ch ulic v hustû osídlen˘ch oblastech, následnû je moÏné se zamûﬁit i na komunikace s men‰í intenzitou dopravy
a dal‰í zdroje pra‰nosti z dopravy (jako jsou napﬁ. parkovi‰tû).
Z hlediska druhového sloÏení je nutno preferovat zejména takové pÛvodní druhy, které se vyznaãují vysokou
schopností záchytu pra‰nosti a odolností vÛãi mûstskému prostﬁedí. Jednotlivé dﬁeviny se li‰í z hlediska schopnosti
pohlcovat prachové ãástice, která je dána v˘vojem listové biomasy (vyjadﬁuje se v mg/cm2).
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Vzhledem k rozsahu celé problematiky a k nutnosti zohlednit v‰echny uvedené vlivy vãetnû tolerance dﬁevin
k mûstskému prostﬁedí je vÏdy nutno jako úvodní krok zpracovat podrobn˘ provádûcí projekt ﬁe‰ící problematiku
dﬁevin pohlcujících prachové ãástice ve vazbû na stanovi‰tní podmínky spolu s modelov˘mi pﬁíklady v˘sadeb biologick˘ch bariér na území jednotliv˘ch mûst a obcí.
b)

Zvy‰ování podílu zelenû ve mûstû
Vegetaãní kryt úãinnû váÏe prachové ãástice na svém povrchu a neumoÏní jim tak snadno uvolnit se znovu do
ovzdu‰í. Pra‰nost na tûchto plochách je tak zásadnû omezena. Zejména v oblastech husté obytné zástavby je proto
nutno dbát o co nejvy‰‰í zastoupení vegetace. Parkovou úpravou ãi alespoÀ zatravÀováním voln˘ch ploch se sniÏuje
náchylnost území k zv˘‰enému v˘skytu pra‰nosti. Úãinnost omezování pra‰nosti se pﬁitom v˘raznû zvy‰uje s hustotou a v˘‰kou porostu.
V˘znamn˘m zdrojem pra‰nosti mohou b˘t také nezpevnûné volné plochy, vzniklé napﬁ. v dÛsledku stavebních
úprav apod. Tyto plochy mají b˘t v co nejkrat‰í dobû ozelenûny.
c)

Stanovení poÏadavkÛ pro novou v˘stavbu
Souãasnû je nutno zajistit, aby nedocházelo k dal‰ímu sniÏování podílu vegetace pﬁi nové v˘stavbû. Zejména
v místech s vysokou dopravní zátûÏí a velkou hustotou obyvatelstva je moÏné k likvidaci stávající vegetace pﬁistupovat jen ve zcela krajním pﬁípadû a vÏdy ji nahradit dostateãnû rozsáhlou v˘sadbou v nejbliÏ‰ím okolí.
Zelené plochy se mají stát pﬁirozenou ãástí kaÏdé nové v˘stavby, pﬁípadn˘ úbytek zelenû (zejména dﬁevin)
musí b˘t zásadnû nahrazen kompenzaãními opatﬁeními v bezprostﬁedním okolí. Z hlediska omezování v˘skytu suspendovan˘ch ãástic lze za vhodné kompenzaãní opatﬁení povaÏovat nejen zﬁizování nov˘ch ploch vegetace, ale i napﬁ. v˘sadbu dﬁevin na jiÏ existujících travnat˘ch plochách. Je ov‰em nezbytné zajistit nejen v˘sadbu zelenû v dostateãném rozsahu, ale také její následnou údrÏbu.
d)

Ochrana zemûdûlsky vyuÏívan˘ch pozemkÛ pﬁed vûtrnou erozí
Opatﬁení jsou moÏná buì organizaãní, agrotechnická nebo vyuÏití ochrann˘ch vûtrolamÛ. Dále jsou uvedena
doporuãení vhodná pro úvahu jednotliv˘ch zemûdûlsk˘ch podnikÛ v zájmovém území.
Organizaãní opatﬁení
Základním opatﬁením je vhodné uspoﬁádání pozemkÛ jednotliv˘ch vlastníkÛ. Pozemky v rovinat˘ch oblastech by mûly b˘t orientovány sv˘mi del‰ími stranami kolmo na pﬁevládající smûr vûtru. Mûli by tedy mít obdélníkovit˘ tvar, u kterého ‰íﬁka nepﬁesahuje 50 m. Takto rozdûlené pozemky jsou potom vyuÏívány pro pûstování rÛznû vysok˘ch plodin. Na vzájemnû sousedících pozemcích je nutné pûstovat rÛznû vysoké plodiny, aby vy‰‰í plodina kryla
ze smûru pﬁevládajících vûtrÛ alespoÀ v období vegetaãní sezóny plochu osetou plodinou niÏ‰í.
NiÏ‰í plodiny, jako napﬁ. zelenina ãi cukrová ﬁepa, mohou b˘t vhodnû chránûny napﬁ. kukuﬁicí. Pásy vy‰‰ích
rostlin je vhodné ponechat na poli i pﬁes období vegetaãního klidu.
Agrotechnická opatﬁení
1.
Zlep‰ování struktury zemûdûlsk˘ch pÛd
Správnû o‰etﬁovaná pÛda obsahuje velké pÛdní agregáty, které jsou vÛãi vûtrné erozi odolnûj‰í. PÛdní strukturu je vhodné udrÏovat pﬁedev‰ím:
• hnojením organick˘mi hnojivy
• obãasn˘m vyuÏíváním plodin zlep‰ujících pÛdní strukturu (lu‰tûniny, jeteloviny)
2.
SniÏování rychlosti vûtru v pﬁízemní vrstvû vzduchu
SníÏení rychlosti vûtru lze docílit pomocí organick˘ch zbytkÛ po sklizni, které se ãásteãnû rozmetají po povrchu pÛdy (napﬁ. rozmetání ãásti sklízené slámy).
3.
VyuÏití ozim˘ch plodin namísto jaﬁin
Ozimé plodiny mají na jaﬁe jiÏ zapojen˘ porost, proto jsou pole proti vûtrné erozi více chránûny.
4.
Zelené hnojení
Po sklizni hlavní plodiny jsou vysety rostliny na zelené hnojení a zaorány pﬁed osetím plodiny dal‰í sezóny.
5.
PouÏití speciálních technik zpracování pÛdy
Doporuãen˘m, i kdyÏ nekontrolovateln˘m opatﬁením, je sníÏená rychlost orby bûhem podmínek zv˘‰eného
nebezpeãí vûtrné eroze (sucho, vûtrno).
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Ochranné vûtrolamy
Nejvhodnûj‰ím druhem ochrann˘ch vûtrolamÛ je vûtrolam polopropustn˘, skrz kter˘ mÛÏe proudící vzduch
ãásteãnû prodouvat. Rychlost proudûní se prÛchodem takov˘m vûtrolamem v˘znamnû sníÏí. Polopropustn˘ vûtrolam
je pomûrnû úzk˘, zavûtven˘ aÏ k pÛdnímu povrchu. Délka vûtrolamÛ musí b˘t 10x vût‰í neÏ jejich v˘‰ka z dÛvodu turbulencí vznikajících po stranách vûtrolamu. Vûtrolam nemusí b˘t rovn˘.
Pro stanovi‰tû vûtrolamÛ je nejvhodnûj‰í vyuÏít nejdﬁíve stávající cestní síÈ, která se doplní vûtrolamy v rámci
velk˘ch polních celkÛ. Pásy by mûly b˘t del‰í kolmo na pﬁevládající smûr vûtru (urãité odch˘lení se od kolmice je
moÏné), dále by pole mûla b˘t chránûna proti vûtru také ze sv˘ch krat‰ích stran.
Realizace opatﬁení mÛÏe b˘t podpoﬁena Programem péãe o urbanizované prostﬁedí – MÎP, program na poﬁízení v˘sadby sídelní zelenû.

2.1.7 Aplikace nejlep‰ích dostupn˘ch technik pro sniÏování emisí tuh˘ch látek z plo‰n˘ch zdrojÛ
Vyjádﬁení v územním, stavebním a kolaudaãním ﬁízení a povolování provozu zdrojÛ je úãinn˘m nástrojem pro
zaji‰tûní a nezhor‰ování kvality ovzdu‰í nad rámec platn˘ch legislativních pﬁedpisÛ.
Emise tuh˘ch látek zejména pﬁi stavebních a obdobn˘ch ãinnostech jsou v˘znamné zejména pro lokální imisní situaci a je tﬁeba uplatÀovat opatﬁení k omezení jejich produkce.
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Pro aplikaci BAT pro skladování a manipulaci sypk˘ch materiálÛ jsou následující doporuãení:
a)

Otevﬁené skladování (skladování na otevﬁen˘ch prostranstvích)
Jako primární BATopatﬁení lze doporuãit: v maximální míﬁe vyuÏít uzavﬁené objekty, sila, zásobníky, kontejnery pro omezení vlivu vûtru a prevenci tvorby emisí suspendovan˘ch ãástic. Pﬁesto mÛÏe b˘t pro velmi velké obje-
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my materiálÛ skladování na volné plo‰e jedin˘m dostupn˘m zpÛsobem (napﬁ. dlouhodobé skladování strategick˘ch
zásob uhlí, rud, sádrovce).
BAT pro skladování na otevﬁen˘ch prostranstvích je – zajistit pravidelné nebo kontinuální kontroly emisí
suspendovan˘ch látek (vizuální kontrola zda se prá‰í nebo ne) pro ovûﬁení zda primární opatﬁení jsou ﬁádnû plnûna.
Sledování povûtrnostních vlivÛ (napﬁ. pouÏití meteorologick˘ch pﬁístrojÛ pro zji‰Èování smûru a síly vûtru, mnoÏství
sráÏek) napomÛÏe k urãení zda zvlhãování hromad je nutné nebo naopak nezbytné.
BAT pro dlouhodobé skladování je pouÏití jednoho nebo kombinace následujících opatﬁení:
• zvlhãování povrchu za pouÏití vody nebo vody s vhodn˘mi aditivy
• pﬁekr˘vání povrchu (fólie, sítû, plachty)
• zpevÀování povrchu
• zatravÀování povrchu
BAT pro krátkodobé skladování je pouÏití jednoho nebo kombinace následujících opatﬁení:
• zvlhãování povrchu za pouÏití vody nebo vody s vhodn˘mi aditivy
• pﬁekr˘vání povrchu (fólie, sítû, plachty)
Dal‰í doporuãená opatﬁení:
• vytváﬁení podéln˘ch hromad v souladu s pﬁevaÏujícím smûrem vûtru
• v˘sadba a v˘stavba vûtrn˘ch bariér (vûtrolamy, sítû, ochranné valy)
• budování pouze jedné hromady místo dvou
• skladování materiálÛ za ochrann˘mi zdmi
b)

Skladování v uzavﬁen˘ch prostorách
BAT je pouÏívání uzavﬁen˘ch prostor (sila, zásobníky, kontejnery). Kde nelze pouÏít sila je vhodné vyuÏít rÛzné typy pﬁístﬁe‰kÛ, oplá‰tûn˘ch konstrukcí apod.
BAT pro uzavﬁené haly je provoz funkãního ventilaãního a filtraãního systému a minimalizace otvírání vstupních dveﬁí.
BAT je pouÏití zaﬁízení ke sniÏování emisí z odcházející vzdu‰niny na úrovni 1–10 mg/m3, (úroveÀ emisí závisí na charakteru a vlastnostech skladovan˘ch materiálÛ).
c)

Obecné principy pro minimalizaci emisí suspendovan˘ch ãástic z dopravy a manipulace
BAT je pﬁedcházet emisím suspendovan˘ch ãástic v prÛbûhu nakládky a vykládky prostﬁednictvím plánování
dopravy zejména v období kdy je síla vûtru minimální. Toto opatﬁení v‰ak nemÛÏe b˘t aplikováno plo‰nû u v‰ech zaﬁízení.
BAT je v maximální moÏné míﬁe zkrátit pﬁepravní vzdálenosti a minimalizovat mnoÏství pﬁekládek. Tam kde
je to moÏné vyuÏít kontinuální dopravy. Toto opatﬁení mÛÏe b˘t finanãnû velmi nároãné zejména pro stávající zaﬁízení.
Pﬁi pouÏití mechanick˘ch nakladaãÛ je BAT zaji‰tûní redukce hmotnostních ztrát a plnûní nákladních vozidel
(pﬁíp. vagónÛ) ve správném poloze (násyp materiálÛ pouze do vozu nikoli mimo).
Pro zaji‰tûní minimalizace remise suspendovan˘ch ãástic je vhodné upravit maximální rychlost vozidel v areálech na max 10 km/h.
BAT pro povrchy vozovek je pouÏití zpevnûn˘ch komunikací (beton, asfalt) vzhledem k jednodu‰‰ímu zpÛsobu ãi‰tûní. Aãkoli zpevnûné povrchy nejsou vyÏadovány u komunikací kde se pohybují pouze kolové nakladaãe.
BAT je provádût ãi‰tûní silnic.
BAT je také provádûní oãisty vozidel vyjíÏdûjících na zpevnûné komunikace.
V pﬁípadech Ïe nedojde ke znehodnocení materiálÛ, ohroÏení bezpeãnosti, ohroÏení zdroje vody je BAT pro
nakládku/vykládku aplikace skrápûní a vlhãení materiálu. V pﬁípadech kdy hrozí zamrznutí materiálu, riziko z kluzkého povrchu vzhledem k namrznutí vlhkého materiálu na vozovce nebo nejsou dostateãné zdroje vody tato BAT by
nemûla b˘t aplikována.
Pro nakládku/vykládku je BAT minimalizovat pádovou rychlost a ztráty hmotnosti materiálÛ. K minimalizace pádové rychlosti je vhodné aplikovat následující opatﬁení:
• instalace pﬁíãek v plnicích trubicích
• pouÏití plnících hlav k regulaci v˘stupní rychlosti
• minimalizace sklonu napﬁ. skluzn˘ch ÏlabÛ
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Tyto BAT techniky jsou doporuãením pro aplikaci pﬁi posuzování vlivu zámûru, stavby zaﬁízení, povolování
provozu zaﬁízení a jejich vyuÏití a aplikace má b˘t zváÏena pﬁi jednotliv˘ch povolovacích ﬁízeních.

2.2

âasov˘ plán implementace opatﬁení

V‰echny v˘‰e zmínûné a v Programovém dodatku uvedené konkrétní akce jsou podle své ãasové naléhavosti
rozdûleny do kategorií:
• K: Krátkodobé
• S: Stﬁednûdobé
• D: Dlouhodobé
• P: PrÛbûÏnû
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Odhad plánovaného zlep‰ení kvality ovzdu‰í a pﬁedpokládaná doba potﬁebná k dosaÏení
tûchto cílÛ

Pﬁedpokladem realizace opatﬁení uveden˘ch v Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í je zejména nezhor‰ování kvality ovzdu‰í v oblastech, kde nebylo indikováno pﬁekraãování hodnot imisních nebo cílov˘ch imisních limitÛ.
S pﬁihlédnutím ke zdrojové struktuﬁe emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek a k technick˘m moÏnostem ﬁe‰ení lze
nejvût‰í a pomûrnû v˘znamn˘ efekt oãekávat pﬁedev‰ím od zámûny zpÛsobu vytápûní domácností, resp. zachování
Ïádoucího stavu tedy zaji‰tûní minimalizace spalování tuh˘ch fosilních paliv v mal˘ch zdrojích. V Libereckém kraji je
pomûrnû vysok˘ energetick˘ potenciál pro spalování biomasy. V zájmu udrÏení a nezhor‰ování kvality ovzdu‰í je tedy zejména vhodné vûnovat pozornost podopatﬁení Rozvoj energetické infrastruktury a podopatﬁení Ekologizace
konkrétních bodov˘ch zdrojÛ. Zdroje spalující biomasu musí b˘t vybaveny odluãovacími zaﬁízeními pro sniÏování
emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, resp. provozovatelé mal˘ch zdrojÛ vybaven˘ch nov˘mi spalovacími zaﬁízeními musí tato zaﬁízení provozovat v souladu s návodem k obsluze. Spalování biomasy jakoÏto Ïádoucí zpÛsob vyuÏívání obnovitelného zdroje energie je moÏné realizovat pouze v zaﬁízeních k tomu úãelu urãen˘ch.
Opatﬁení, která lze definovat jako stﬁednûdobá ãi krátkodobá jsou zejména opatﬁení na zdrojích zneãi‰Èování
ovzdu‰í s vlivem na zhor‰enou kvalitu vzhledem k cílov˘m imisním limitÛm stanoven˘m pro kovy (Cd, As). V tomto
smyslu jde o opatﬁení ke sniÏování emisí realizovaná zejména na zdrojích spoleãností JABLONEX GROUP, Jiﬁí Kysela – SKLOJAS, Preciosa, a.s.

2.4

Popis opatﬁení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í zam˘‰len˘ch v dlouhodobém ãasovém
horizontu

Vût‰ina navrhovan˘ch podopatﬁení k omezení emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek mÛÏe b˘t realizována velmi rychle, v horizontu jednoho aÏ dvou let.V˘jimkou jsou obchvaty mûst a obcí a obecnû budování dopravní infrastruktury.
V souladu s pﬁedpoklady na národní úrovni lze na regionální úrovni stanovit následující v˘voj v oblasti vyuÏívání zdrojÛ energie:
• v˘stavba nov˘ch energetick˘ch zdrojÛ bude zamûﬁena na decentralizované zdroje tepla, jako napﬁ. na kogeneraãní jednotky pro potﬁeby prÛmyslov˘ch závodÛ nebo veﬁejné potﬁeby
• podpora pﬁesunu tûÏi‰tû spotﬁeby od souãasn˘ch primárních energetick˘ch zdrojÛ k alternativním zdrojÛm
(biomasa, sluneãní energie)
• v plynofikovan˘ch oblastech patrnû pﬁeváÏí pouÏití kotelen a lokálních topidel spalujících zemní plyn. Plynové kotle na zemní plyn lze konstruovat jako kondenzaãní (s vyuÏitím kondenzaãního tepla spalin), jejichÏ
energetická úãinnost je pﬁibliÏnû o 10 % vy‰‰í neÏ u plynov˘ch kotlÛ bez kondenzace, coÏ pﬁispûje ke kompenzaci vy‰‰í ceny zemního plynu. Je pravdûpodobné, Ïe vyuÏívání a v˘roba kondenzaãních kotlÛ se v budoucnu v âR roz‰íﬁí, coÏ pﬁispûje k niÏ‰í cenû tûchto kotlÛ a umoÏní jejich vût‰í roz‰íﬁení v âR, i jako exportní komodity
• v neplynofikovan˘ch oblastech bude patrnû postupnû docházet k náhradû spalování uhlí spalováním biomasy (dﬁevo, dﬁevûné pelety, balíková sláma, atd.). Roz‰íﬁení energetického vyuÏíváni biomasy závisí zejména na pﬁístupu a legislativních opatﬁeních vlády. Dostupnost kotlÛ na biomasu je pomûrnû dobrá, neboÈ
ﬁada typÛ se jiÏ dnes vyrábí v âR, vãetnû moderních konstrukcí se zplyÀováním a dvoustupÀov˘m spalováním paliva, které dosáhly komerãní zralosti, jsou provoznû ovûﬁené a mají jednoduchou obsluhu
• k ohﬁevu TUV je vhodné podporovat roz‰iﬁování pouÏívání sluneãních kolektorÛ
Mezi akce, které je moÏné ﬁe‰it v rámci dlouhodobého ãasového horizontu, patﬁí:
• propojení mûst Liberec a Jablonec nad Nisou do jedné integrované soustavy s cílem pﬁipojit lokální zdroje
v trase nového horkovodu (lokality Vratislavice, Proseã …). V˘stavba nového moderního zdroje, kter˘ pokryje základní zatíÏení obou mûst. ·piãkov˘ v˘kon zajistí modernizované stávající zdroje v Liberci a Jablonci. Propojení zv˘‰í celkovou úãinnost systému a zajistí dal‰í rozvoj CZT v aglomeraci obou mûst
• vyvedení tepla z elektrárny Turów do integrované soustavy Liberce a Jablonce nad Nisou, vãetnû pﬁipojení
dal‰ích lokalit po trase tepelného napajeãe (Hrádek n. N., Chrastava).
Realizace uveden˘ch opatﬁení je dlouhodobého charakteru a pﬁispûje zejména k nezhor‰ování kvality ovzdu‰í v oblastech kde dosud není indikováno pﬁekraãování imisních limitÛ. Cílem je zejména zachovat Libereck˘ kraj jako kraj
charakteristick˘ sv˘m minimálnû zneãi‰tûn˘m ovzdu‰ím.
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P¤ÍLOHA DLE ROZHODNUTÍ KOMISE 2004/224/ES
EUR-LEX:32004D0224

Rozhodnutí Komise 2004/224/ES ze dne 20. února 2004, kter˘m se stanovují podmínky pro poskytování
informací o plánech nebo programech podle smûrnice Rady 96/62/ES, pokud jde o limitní hodnoty pro nûkteré
zneãi‰Èující látky v ovzdu‰í
Formuláﬁ je vyplnûn˘ dle poÏadavkÛ Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR. PoÏadavky jsou uvedeny vÏdy v poznámce pod pﬁíslu‰n˘m formuláﬁem.
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4.

PROGRAMOV¯ DODATEK PODLE â. 18 ODST. 3 NA¤ÍZENÍ RADY (ES)
1260/1999 O OBECN¯CH USTANOVENÍCH O STRUKTURÁLNÍCH FONDECH

4.1

Úvod

Program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje byl vyhlá‰en naﬁízením kraje ã. 1/2004. 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 ustanoveních 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 rámci místního programu urãeny jako rozhodující pro kvalitu ovzdu‰í.“
Programov˘ dodatek k Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého 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 akcí, zejména v oblasti dopravní infrastruktury, není navíc primárnû zamûﬁena na
zlep‰ení kvality ovzdu‰í (i kdyÏ bude sníÏení imisní zátûÏe v osídlen˘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.
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 k pﬁedbûÏn˘m v˘sledkÛm za
rok 2005.
Okruh zneãi‰Èujících látek, kter˘ch se Programov˘ dodatek t˘ká, byl uzpÛsoben naﬁízení vlády ã. 350/2002 Sb.,
ve znûní naﬁízení vlády ã. 60/2004 Sb. a ã. 429/2005 Sb., kter˘ transponuje poÏadavky smûrnice 2004/107/ES o arsenu,
kadmiu, rtuti, niklu a polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodících ve venkovním ovzdu‰í a reflektuje také návrh nové
smûrnice o kvalitû venkovního 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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âasová naléhavost

Konkrétní akce jsou z hlediska ãasové naléhavosti kategorizovány takto:

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

4.3

Orientace Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í na území Libereckého kraje

4-3.1 Globální cíl a specifické cíle
Globálním cílem Programu je zajistit na celém území Libereckého kraje kvalitu ovzdu‰í splÀující zákonem
stanovené 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.
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ZdÛvodnûní specifick˘ch cílÛ
V˘mûra území Libereckého kraje, na nichÏ bylo v roce 2004 modelov˘mi v˘poãty prokázáno pﬁekraãování
imisních limitÛ pro ochranu zdraví pro suspendované ãástice velikostní frakce PM10 a cílov˘ch imisních limitÛ pro
ochranu zdraví pro kadmium (v % celkového území kraje) je uvedena v tabulkách ã. 9 a 10.

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. Údaj v závorce uvádí procenta území, na kterém byla pﬁekroãena i mez tolerance.

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 roce 2004 následující
(údaj v % chránûn˘ch území, na kter˘ch musí b˘t tyto limity dodrÏovány):

Strana 95

Vûstník právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

âástka 3/2008

Z údajÛ uveden˘ch v tabulce ã. 7 vypl˘vá, Ïe nejvût‰í problém kvality ovzdu‰í Libereckého kraje pﬁedstavuje
pﬁekraãování cílového imisního limitu pro ochranu zdraví pro kadmium. Ostatní limitní hodnoty jsou pﬁekraãovány
pouze v omezeném rozsahu.
Emisní data pro hlavní zneãi‰Èující látky za rok 2004 (celkové krajské emise) porovnaná s doporuãen˘mi hodnotami
krajsk˘ch emisních stropÛ, kter˘ch má b˘t dosaÏeno v roce 2010 (v t roãnû) jsou uvedena v tabulce ã. 9.

*) Odpary tûkav˘ch organick˘ch látek z pouÏívání barev, lepidel, ﬁedidel apod. s obsahem organick˘ch rozpou‰tûdel
Zdroj: âMHÚ
Celkové krajské emise pﬁekraãují doporuãenou hodnotu krajského emisního stropu v pﬁípadû oxidÛ dusíku
a oscilují okolo této hodnoty v pﬁípadû VOC.
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Priority Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í

4.4.1 Prioritní zneãi‰Èující látky
Pro úãely Programového dodatku jsou stanoveny následující prioritní zneãi‰Èující látky:
1. tuhé zneãi‰Èující látky (s dÛrazem na velikostní frakci PM10),
2. oxidy dusíku,
3. tûkavé organické látky (VOC),
4. tûÏké kovy – kadmium, arzen.
ZdÛvodnûní
V pﬁípadû tuh˘ch zneãi‰Èujících látek dochází k místnímu pﬁekraãování stanoven˘ch hodnot imisních limitÛ
pro ochranu lidského zdraví a souãasnû není vylouãeno pﬁekraãování imisních limitÛ v dal‰ích oblastech kraje.
V pﬁípadû oxidÛ dusíku úroveÀ emisí trvale osciluje okolo doporuãené hodnoty krajského emisního stropu
a v nûkter˘ch lokalitách je pﬁekraãován imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace pro oxid dusiãit˘.
V pﬁípadû VOC celkové krajské emise oscilují okolo doporuãené hodnoty krajského emisního stropu. VOC
jsou navíc, spolu s oxidy dusíku, prekurzorem tvorby ozónu, jehoÏ cílov˘ imisní limit pro ochranu lidského zdraví je
pﬁekraãován na témûﬁ celém území kraje.
Emise tûÏk˘ch kovÛ zejména ze skláﬁsk˘ch provozÛ zpÛsobovaly a zpÛsobují pﬁekraãování cílov˘ch imisních
limitÛ pro kadmium v okolí tûchto zdrojÛ.

4.4.2 Prioritní kategorie zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
Pro úãely Program jsou pro prioritní zneãi‰Èující látky stanoveny následující prioritní kategorie zdrojÛ:
tuhé zneãi‰Èující látky: malé zdroje (REZZO3) a mobilní zdroje (REZZO4),
oxidy dusíku: mobilní zdroje (REZZO4) a velké zdroje (REZZO1),
VOC: sektor uÏívání rozpou‰tûdel a mobilní zdroje (REZZO 4),
tûÏké kovy: v˘znamné emisní zdroje.
ZdÛvodnûní
Stanovení prioritních kategorií zdrojÛ vypl˘vá z jejich podílÛ na celkov˘ch krajsk˘ch emisích prioritních
zneãi‰Èujících látek, uveden˘ch v tabulkách 13 aÏ 15.

Strana 97

Vûstník právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

âástka 3/2008

Vzhledem k odli‰né metodice emisní inventury VOC (kategorie SNAP) není k dispozici zdrojová struktura
na úrovni kraje, v analogii s republikovou situací lze oãekávat následující strukturu:

4.4.3 Prioritní obce s povûﬁen˘m stavebním úﬁadem
Jako prioritní obce se stavebním úﬁadem jsou stanoveny ty, na jejichÏ území bylo v roce 2004 vyhlá‰ena oblast
se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í nebo bylo indikováno pﬁekroãení cílového imisního limitu. Konkrétnû jde o správní
území stavebních úﬁadÛ:
• Magistrát mûsta Liberce (OZKO na 11,7 % správního území)
• Mûstsk˘ úﬁad Desná (pﬁekroãení cílového imisního limitu Cd na 12,8 % správního území)
• Mûstsk˘ úﬁad Jablonec nad Nisou (pﬁekroãení cílového imisního limitu Cd na 0,45 % správního území)
• Mûstsk˘ úﬁad SmrÏovka (pﬁekroãení cílového imisního limitu Cd na 75,5 % správního území)
• Mûstsk˘ úﬁad Tanvald (pﬁekroãení cílového imisního limitu Cd na 35,9 % správního území)
• Mûstsk˘ úﬁad Velké Hamry (pﬁekroãení cílového imisního limitu Cd na 21,8 % správního území)
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4.4.4 Prioritní mûsta a obce
Z lokálního hlediska jsou prioritní mûsta a obce, u nichÏ bylo indikováno pﬁekraãování imisního limitu nebo
pﬁekraãování cílového imisního limitu. Jsou to obce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desná (pﬁekroãení cílového imisního limitu Cd na 51 % území mûsta, 1 789 exponovan˘ch obyvatel)
Koﬁenov (pﬁekroãení cílového imisního limitu Cd na 4 % území mûsta, 44 exponovan˘ch obyvatel)
Zásada (pﬁekroãení cílového imisního limitu Cd na 5 % území obce, 43 exponovan˘ch obyvatel)
Jiﬁetín pod Bukovou (pﬁekroãení cílového imisního limitu Cd na 67 % území mûsta, 438 exponovan˘ch
obyvatel)
SmrÏovka (pﬁekroãení cílového imisního limitu Cd na 77 % území mûsta, 2 646 exponovan˘ch obyvatel)
Albrechtice v Jizersk˘ch horách (pﬁekroãení cílového imisního limitu Cd na 7 % území mûsta, 23 exponovan˘ch obyvatel)
Tanvald (pﬁekroãení cílového imisního limitu Cd na 95 % území mûsta, 6591 exponovan˘ch obyvatel)
Plavy (pﬁekroãení cílového imisního limitu Cd na 16 % území mûsta, 171 exponovan˘ch obyvatel)
Velké Hamry (pﬁekroãení cílového imisního limitu Cd na 94 % území mûsta, 2581 exponovan˘ch obyvatel),
Liberec (pﬁekroãení 24hodinového imisního limitu PM10 na 13 % území mûsta, 12903 exponovan˘ch obyvatel),
Jablonec nad Nisou (vyhlá‰ená oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í pro roky 2004 a 2005),
âeská Lípa (vyhlá‰ená oblast se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í pro roky 2004 a 2005).
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4.4.5 Celkové priority Programu
Priorita 1: SníÏení imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi velikostní frakce PM10
ZdÛvodnûní
Na území kraje nejsou setrvale pﬁekraãovány imisní limity pro ochranu lidského zdraví pro suspendované
ãástice velikostní frakce PM10 (roãní a zejména 24 hodinov˘ limit), nicménû zhor‰enou kvalitu ovzdu‰í z dÛvodu zv˘‰ené obsahu suspendovan˘ch ãástic nelze vylouãit zejména vzhledem ke skuteãnosti Ïe do modelování jsou zapoãítávány pouze primární emise ze zdrojÛ, pﬁiãemÏ sekundární emise jsou v˘znamnûj‰ím problémem.
Lokalizace
Priorita 1 se vztahuje pﬁedev‰ím na prioritní mûsta a obce.
âasová naléhavost: K, S, D
Priorita 2: SníÏení emisí oxidÛ dusíku
ZdÛvodnûní
Celkové krajské emise oxidÛ dusíku trvale oscilují okolo doporuãené hodnoty krajského emisního stropu.
Oxidy dusíku jsou navíc prekurzorem tvorby pﬁízemního ozónu, jehoÏ cílov˘ imisní limit je pﬁekraãován ne témûﬁ
celém území kraje.
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Lokalizace
Priorita 2 se vztahuje na celé území kraje.
âasová naléhavost: S, D
Priorita 3: SníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek
ZdÛvodnûní
Celkové krajské emise tûkav˘ch organick˘ch látek (VOC) v letech 2000 aÏ 2004 kolísají mírnû pod hodnotou
doporuãeného 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, D
Priorita 4: SníÏení emisí tûÏk˘ch kovÛ – kadmia
ZdÛvodnûní
SníÏení emisí kadmia je Ïádoucí zejména s ohledem na skuteãnost, Ïe na území Libereckého kraje je lokálnû
pﬁekraãován cílov˘ imisní limit stanoven˘ pro tuto látku.
Lokalizace
Priorita 4 se vztahuje na území vybran˘ch prioritních obcí a ORP.
âasová naléhavost: K, S

4.4.6 Indikátory
Indikátory vyjadﬁující postup naplÀování priorit Programu jsou uvedeny v tabulce ã. 18.

Hodnoty v‰ech v˘‰e uveden˘ch indikátorÛ jsou vyhodnocovány kaÏdoroãnû âesk˘m hydrometeorologick˘m ústavem.
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V tabulce ã. 19 jsou uvedena podopatﬁení Programového dodatku uvedená ve formuláﬁi pﬁipraveném dle Rozhodnutí
Komise 2004/224/ES s jejich oznaãením. Indikátory pro sledování v˘voje jsou urãené indikátory uveden˘mi pro
prioritu 1 v tabulce ã. 18.

4.5

Opatﬁení a akce Programového dodatku k Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í
Libereckého kraje
Úvodní poznámka:
Kapitola je strukturována v následujícím formátu:
• priorita
• ke kaÏdé prioritû opatﬁení
• ke kaÏdému opatﬁení podopatﬁení

4.5.1 Priorita 1: SníÏení imisní zátûÏe suspendovan˘mi ãásticemi velikostní frakce PM10
Opatﬁení 1.1: SníÏení primárních emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek z bodov˘ch (spalovacích procesÛ, energetick˘ch
systémÛ vãetnû CZT) a plo‰n˘ch zdrojÛ
Podopatﬁení:
1.1.1: Rozvoj environmentálnû pﬁíznivé energetické infrastruktury
V rámci tohoto podopatﬁení lze podporovat následující aktivity:
• plynofikace obcí nebo jejich ãástí
• sníÏení emisí a energetické úspory u budov, vyjma budov urãen˘ch k bydlení:
• 1. poﬁízení nízkoemisního zdroje,
• 2. poﬁízení nízkoemisního zdroje a souãasná realizace energetick˘ch úspor,
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• rozvoj stávajících sítí CZT
• sníÏení emisí prostﬁednictvím budování nov˘ch energetick˘ch systémÛ (CZT):
• 1. Novû budované rozvody tepla vãetnû centrálního zdroje v nov˘ch lokalitách a roz‰iﬁování stávajících
rozvodÛ za úãelem pﬁipojení nov˘ch zákazníkÛ. Za v˘stavbu nov˘ch rozvodÛ jsou povaÏovány i projekty, kdy dochází k celkové rekonstrukci zdroje vãetnû rozvodÛ, napﬁíklad z dÛvodu pﬁechodu z parního na
teplovodní systém.
• 2. Roz‰íﬁení stávající stﬁedotlaké plynovodní sítû
• SníÏení imisní zátûÏe omezením pra‰nosti z plo‰n˘ch zdrojÛ:
• 1. V˘sadba a regenerace izolaãní zelenû oddûlující obytnou zástavbu od prÛmyslov˘ch staveb ãi komerãních areálÛ nebo frekventovan˘ch dopravních koridorÛ a vymezené pro tento úãel v územnû plánovací
dokumentaci.
1.1.2: Ekologizace konkrétních bodov˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (napﬁ. plynofikace, zmûna paliv s cílem
sníÏení emisí, podpora ekolog. zpÛsobÛ vytápûní)
V rámci tohoto podopatﬁení lze podporovat následující aktivity:
• ekologizace energetick˘ch zdrojÛ v majetku obcí
• ekologizace dal‰ích zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

1.1.3: Ekologizace dopravy (napﬁ. plnírny plynu, rekonstrukce garáÏí, v˘stavby garáÏí, v˘mûna voz. parku)
V rámci tohoto podopatﬁení lze podporovat následující aktivity:
• obmûna vozidlového parku v majetku mûst a obcí (vã. vybudování doprovodné infrastruktury)
• obmûna vozidlového parku veﬁejné dopravy
• ekologizace existujících vozidel veﬁejné dopravy

1.1.4: Omezení pra‰nosti z plo‰n˘ch a liniov˘ch zdrojÛ (napﬁ. omezení pra‰nosti cílenou v˘sadbou zelenû, pokládky nového asfaltového povrchu, úprava povrchÛ komunikací, úprava pra‰n˘ch ploch, zatravnûní obecních
ploch)
V rámci tohoto podopatﬁení lze podporovat následující aktivity:
• úprava (zpevnûní) povrchu komunikací
• úprava ostatních pra‰n˘ch ploch (zatravnûním, zalesnûním)
1.1.5: Zv˘‰ení plynulosti silniãní dopravy (napﬁ. realizace tunelÛ z dÛvodu odlehãení provozu center mûst,
roz‰íﬁení silnic, úprava komunikací, dopravní znaãení)
V rámci tohoto podopatﬁení lze podporovat následující aktivity:
• úpravy komunikací v intravilánech mûst a obcí
• organizaãní dopravní opatﬁení a rozvoj telematiky

Opatﬁení 1.2: Omezení resuspenze emitovan˘ch ãástic jejich odstranûním
Podopatﬁení:
1.2.1: âi‰tûní povrchu komunikací vã. poﬁízení nesilniãní techniky (napﬁ. intenzifikace ãi‰tûní komunikací, poﬁízení techniky na ãi‰tûní, zametání a mytí povrchu komunikací, poﬁízení techniky)
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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

Opatﬁení 1.3: „Vymístûní“ zdrojÛ emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek mimo obydlené oblasti.
Podopatﬁení:
1.3.1: Budování silniãních obchvatÛ mûst a obcí

Opatﬁení 1.4: Omezování objemu automobilové dopravy
Podopatﬁení:
1.4.1: Omezení automobilové dopravy (napﬁ. v˘stavba parkovacích ploch, realizace zpomalovacích pruhÛ,
v˘stavba svûtelné signalizace, ﬁe‰ení zjednosmûrnûní provozu)
V rámci tohoto podopatﬁení lze podporovat následující aktivity:
• úpln˘ zákaz vjezdu
• selektivní zákaz vjezdu
• rychlostní omezení
• parkovací politika
1.4.2: Podpora rozvoje veﬁejné dopravy (vãetnû integrované dopravy), (napﬁ. rozvoj tramvajové dopravy,
zﬁizování autobus. zastávek, v˘stavba Ïelezniãních zastávek, roz‰íﬁení provozu ski-/cyklobusÛ)
Podpoﬁit zv˘‰ení vyuÏití veﬁejné dopravy zv˘‰ením dostupnosti jejích zastávek (budování nov˘ch, úprava pﬁístupu ke stávajícím), zaji‰tûním spolehlivosti provozu a cestovní rychlosti, provádûním vhodného marketingu.

4.5.2 Priorita 2: SníÏení emisí oxidÛ dusíku
Opatﬁení 2.1: Podpora úspor a efektivnûj‰ího vyuÏívání energie vãetnû nûkter˘ch obnoviteln˘ch zdrojÛ
Podopatﬁení:
2.1.1: Zlep‰ení tepeln˘ch izolací veﬁejn˘ch budov (zateplování budov, v˘mûny oken)
2.1.2: Zlep‰ení regulace vytápûní veﬁejn˘ch budov
2.1.3: UÏívání úsporn˘ch svítidel a spotﬁebiãÛ ve veﬁejn˘ch budovách (rekonstrukce veﬁejného osvûtlení, roz‰íﬁení veﬁejného osvûtlení, v˘mûny rozvodÛ topení, instalace úsporn˘ch spotﬁebiãÛ, svítidel)
2.1.4: Omezení ztrát v rozvodech tepla a rekonstrukce v˘mûníkov˘ch a pﬁedávacích stanic (sniÏování tepeln˘ch ztrát v rozvodech CZT)
2.1.5: Podpora „nespalovacích“ obnoviteln˘ch / alternativních zdrojÛ energie (napﬁ. sluneãní kolektory na
dovytápûní a ohﬁev teplé vody, v˘stavba vûtrn˘ch elektráren, mal˘ch vodních elektráren)
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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
• systémy pro v˘robu elektﬁiny (fotovoltaické systémy)
2.1.6: Podpora sníÏení emisí Nox u velk˘ch a zvlá‰tû velk˘ch stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í s cílem
splnûní národního emisního stropu âR pro tuto látku
• rekonstrukce spalovacích zdrojÛ s instalovan˘m v˘konem vût‰ím neÏ 5 MW za úãelem sníÏení emisí Nox
• rekonstrukce zdrojÛ nebo instalace dodateãn˘ch zaﬁízení pro záchyt emisí Nox

Opatﬁení 2.2: Omezování emisí oxidÛ dusíku z dopravy
Podopatﬁení:
2.2.1: Ekologizace dopravního spojení (Environmentálnû ‰etrná doprava), (podpora integrovaného systému
dopravy)

4.5.3 Priorita 3: SníÏení emisí tûkav˘ch organick˘ch látek
Opatﬁení 3.1: Omezení emisí VOC pﬁi pouÏívání rozpou‰tûdel
Podopatﬁení:
3.1.1: Podpora co nej‰ir‰í aplikace vodou ﬁediteln˘ch nátûrov˘ch hmot ve veﬁejném sektoru
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
3.1.3: Zavedení technick˘ch opatﬁení na zdrojích vedoucích k odstranûní ãi sníÏení emisí VOC do ovzdu‰í
(napﬁ.: pﬁechod na vodou ﬁeditelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytick˘ch ãi termooxidaãních jednotek)
Opatﬁení 3.2: Omezení „studen˘ch startÛ“ motorov˘ch vozidel
Podopatﬁení:
3.2.1: Podpora v˘stavby (a provozu) kryt˘ch parkovacích stání
3.2.2: Rozvoj parkovací telematiky (on line informaãní panely s indikací voln˘ch parkovacích míst)
Opatﬁení 3.3: Omezení emisí VOC z v˘znamn˘ch stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í s cílem splnûní národního emisního stropu âR pro tyto látky a sníÏení emisí dal‰ích zneãi‰Èujících látek ze stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

4.5.4 Priorita 4: SníÏení emisí vybran˘ch tûÏk˘ch kovÛ – kadmium, arzen
Opatﬁení 4.1: Ekologizace vybran˘ch zdrojÛ
Podopatﬁení:
4.1.1 SniÏování emisí tûÏk˘ch kovÛ (instalace filtraãních jednotek)
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PrÛﬁezová opatﬁení
Navrhovaná opatﬁení nepﬁispûjí pﬁímo ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í, pﬁispûjí k moÏnosti sledování v˘voje imisní situace nebo jinak zajistí podporu plnûní stanoven˘ch cílÛ a priorit (napﬁ. instalace mûﬁidel kvality ovzdu‰í, pﬁíprava projektÛ, pﬁíprava Ïádostí EU).
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.)

4.6

Kritéria pro v˘bûr konkrétních aktivit / projektÛ

Kritéria pro v˘bûr projektÛ k pﬁímé podpoﬁe z prostﬁedkÛ kraje ãi mûst a obcí a nebo pro pﬁedv˘bûr projektÛ doporuãen˘ch k podpoﬁe z tuzemsk˘ch ãi „evropsk˘ch“ podpÛrn˘ch programÛ jsou stanovena takto:
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Finanãní rámec

Indikativní rozdûlení reálnû nebo potenciálnû disponibilních prostﬁedkÛ je stanoveno takto:
Priorita 1: 60 %
Priorita 2: 10 %
Priorita 3: 10 %
Priorita 4: 10 %
PrÛﬁezová opatﬁení: 5 %
Technická pomoc: 5 %
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
podpÛrn˘ch programÛ by mûly b˘t stanovené proporce respektovány.

4.8

Vztah podopatﬁení Programového dodatku k operaãním programÛm

4.8.1 Návrh Operaãního programu Îivotní prostﬁedí
Priorita 2 – Zlep‰ování kvality ovzdu‰í a sniÏování emisí
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Oblast intervence – Zlep‰ení kvality ovzdu‰í
Zamûﬁení a zdÛvodnûní
Oblast intervence je zamûﬁena na sníÏení koncentrací zneãi‰Èujících látek v ovzdu‰í, zejména koncentrací prachov˘ch ãástic (PM10 a PM2,5) a polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ. DÛvodem jsou nezanedbatelná zdravotní
rizika pro populaci, která plynou z vysok˘ch hodnot koncentrací tûchto zneãi‰Èujících látek a v neposlední ﬁadû i neplnûní mezinárodních závazkÛ âeské republiky v oblasti norem na kvality ovzdu‰í (legislativy Evropsk˘ch spoleãenství). Je zﬁejmé, Ïe, v souladu s cíli Tématické strategie Evropské Unie o zneãi‰Èování ovzdu‰í bude tﬁeba dále sníÏit
koncentrace zneãi‰Èujících látek v ovzdu‰í a tím i odpovídající zdravotní rizika.
Operaãní cíle intervence
• sníÏení pﬁíspûvku k imisní zátûÏi obyvatel omezením emisí z dopravy
• sníÏení pﬁíspûvku k imisní zátûÏi obyvatel omezením emisí ze spalovacích procesÛ v bytov˘ch a rodinn˘ch
domech nenapojen˘ch na CZT
• sníÏení pﬁíspûvku k imisní zátûÏi obyvatel omezením emisí z energetick˘ch systémÛ, vãetnû CZT
• sníÏení pﬁíspûvku k imisní zátûÏi obyvatel omezením primární a sekundární pra‰nosti z povrchÛ
• zlep‰ení posuzování kvality ovzdu‰í

Vhodné/podporované aktivity
Podporovány budou zejména projekty realizované v souladu s Programy zlep‰ování kvality ovzdu‰í dle zákona o ochranû ovzdu‰í zamûﬁené na:
• sníÏení energetické spotﬁeby jiÏ provozovan˘ch objektÛ
• poﬁízení spalovacích zaﬁízení se znaãkou ekologicky ‰etrn˘ v˘robek ãi adekvátních (nízkoemisních) v˘robkÛ
• sníÏení tepeln˘ch ztrát v rozvodech CZT a rekonstrukce v˘mûníkov˘ch a pﬁedávacích stanic
• nákup a pﬁestavba vozidel MHD a vozidel technické obsluhy s alternativními pohony (vãetnû vybudování
doprovodné infrastruktury, napﬁ. plnírny plynu, mûnírny pro trolejbusy apod.)
• poﬁízení prachov˘ch filtrÛ pro naftové motory vozidel MHD, technické obsluhy a veﬁejné správy
• eliminace vlivu dopravy v intravilánech mûst a obcí
• poﬁízení nesilniãní techniky k údrÏbû a ãi‰tûní mûst a obcí
• úpravy a rekonstrukci místních komunikací v zónách s oblastmi se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í
• zlep‰ení prÛjezdnosti na místních komunikacích v zónách s oblastmi se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í
• zlep‰ení posuzování kvality ovzdu‰í na krajské a místní úrovni
Typy operací
Grantová schémata (napﬁ. granty a globální granty), dotace.
Forma podpory
Nevratná pﬁímá pomoc
Realizaãní orgány
¤ídícím orgánem je Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí, zprostﬁedkujícím subjektem je Státní fond Ïivotního
prostﬁedí.

Koneãní pﬁíjemci podpor (cílové skupiny):
• obce a samosprávné celky (kraje)
• fyzické osoby
• sdruÏení vlastníkÛ
• bytová druÏstva
• obecnû prospû‰né organizace (dle zákona ã. 248/1995 Sb., o obecnû prospû‰n˘ch spoleãnostech a o zmûnû
doplnûní zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ)
• nadace a nadaãní fondy (dle zákona ã. 227/1997 Sb., o nadacích a nadaãních fondech a o zmûnû a doplnûní
zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
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• právnické osoby, ve kter˘ch majetkov˘ podíl obcí (pﬁím˘ nebo zprostﬁedkovan˘ pﬁes dobrovolné svazky
obcí) ãi samosprávn˘ch celkÛ pﬁesahuje 50 %
• veﬁejné v˘zkumné instituce (dle zákona ã. 341/2005 Sb., o veﬁejn˘ch v˘zkumn˘ch institucích)
• pﬁíspûvková organizace (dle zákona ã. 218/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ)
• svazky obcí (dle zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ)
• obãanská sdruÏení (dle zákona ã. 83/1990 Sb., o sdruÏování obãanÛ) a církve
• osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné
Oblast intervence – Omezování emisí
Zamûﬁení a zdÛvodnûní
Oblast intervence je zamûﬁena na sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í, zejména tûch, které se podílejí na acidifikaci a eutrofizaci a na tvorbû sekundárních prachov˘ch ãástic a troposférického ozonu. V˘znamné je i sníÏení emisí primárních prachov˘ch ãástic. DÛvodem jsou nezanedbatelná environmentální a zdravotní rizika a neplnûní mezinárodních závazkÛ âeské republiky v oblasti národních emisních stropÛ (legislativy Evropsk˘ch
spoleãenství). Je zﬁejmé, Ïe, v souladu s cíli Tématické strategie Evropské Unie o zneãi‰Èování ovzdu‰í bude tﬁeba dále v˘znamnû sniÏovat emise tûchto zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í.
V˘znamn˘m pozitivním vedlej‰ím efektem sniÏování emisí zneãi‰Èujících látek je i sniÏování emisí oxidu uhliãitého (CO2).
Operaãní cíle intervence
• sníÏení emisí NOx u velk˘ch a zvlá‰È velk˘ch spalovacích zaﬁízení s cílem splnûní národního emisního stropu âR pro tuto látku a sníÏení emisí prachov˘ch ãástic
• sníÏení emisí NH3 a VOC u zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í s cílem splnûní národního emisního stropu âR pro
tyto látky a sníÏení emisí dal‰ích zneãi‰Èujících látek
Vhodné/podporované aktivity
Podporovány budou zejména projekty zamûﬁené na:
• sníÏení emisí na zdrojích LCP nad rámec platn˘ch standardÛ Evropsk˘ch Spoleãenství
• inovativní technická opatﬁení smûﬁující do environmentálnû ‰etrn˘ch technologií
• technická opatﬁení na zdrojích vedoucích ke sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í
Typy operací
Individuální projekty a grantová schémata (vãetnû globálních grantÛ)
Forma podpory
Nevratná pﬁímá pomoc
Realizaãní orgány
¤ídícím orgánem je Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí, zprostﬁedkujícím subjektem je Státní fond Ïivotního
prostﬁedí.
Koneãní pﬁíjemci podpor (cílové skupiny)
• právnické osoby
• obce a samosprávné celky (kraje)
• svazky obcí (dle zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ)
• obãanská sdruÏení (zákon ã. 83/1990 Sb., o sdruÏování obãanÛ) a církve
• obecnû prospû‰né organizace (zákon ã. 248/1995 Sb., o obecnû prospû‰n˘ch spoleãnostech a o zmûnû doplnûní zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ)
• právnické osoby, ve kter˘ch majetkov˘ podíl obcí (pﬁím˘ nebo zprostﬁedkovan˘ pﬁes dobrovolné svazky
obcí) ãi samosprávn˘ch celkÛ pﬁesahuje 50 %
• veﬁejné v˘zkumné instituce (dle zákona ã. 341/2005 Sb., o veﬁejn˘ch v˘zkumn˘ch institucích)
• pﬁíspûvková organizace (dle zákona ã. 218/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ)
• osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné
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¤ízení

Programov˘ dodatek bude schválen Radou kraje a vyhlá‰en naﬁízením kraje
Za realizaci Programu sniÏování emisí a imisí na území Libereckého kraje vãetnû Programového dodatku je
odpovûdn˘ Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje (Odbor rozvoje venkova, zemûdûlství a Ïivotního prostﬁedí), kter˘ spolupracuje s obcemi, zejména s obcemi se stavebním úﬁadem.
Priority stanovené v rámci Programového dodatku budou uplatnûny pﬁi pﬁípravû Regionálního operaãního
programu (ROP) Libereckého 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 prostﬁednictvím „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)

4.10 Publicita
Programov˘ dodatek k Programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Libereckého kraje je vydán naﬁízením kraje
a zveﬁejnûn jak v ti‰tûné podobû tak i na webové stránce kraje.

4.11 Zaji‰tûní v˘mûny dat
Základní komunikaãní linkou je vztah s âesk˘m hydrometeorologick˘m ústavem.
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VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ LIBERECKÉHO KRAJE
Vydává Libereck˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: 485 226 315, fax: 485 226 444
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 2008 ãiní 950 Kã bez DPH; 1 036 Kã vãetnû 9% DPH.
Vychází dle potﬁeb Libereckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte Iâ (právnické osoby), ãíslo odbûratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky pﬁedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401
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