
Tomáš chalupa
ministr Životního prostřed í

V Praze 4. června 2012
Č.i. 29858/ENV/12

VáŽená paní magistro,

dne 1 1' 4, 2012 jsem od Vás obdrŽe| Petici za čistější ovzduší pro ostravu, která
vznik|a v ostravě dne 26. 4. 2010' V petici vyzýváte veřejné instituce, aby v rámci
svých kompetencí neprodleně učini|y všechny kroky, které zajistí p|nění imisních
|imitů na ce|ém území ostravy nejpozději do 3 |et.

Nejdů|eŽitější úkoly, které je třeba řešit v Moravskos|ezském krEi (MsK) ve vztahu
ke kva|itě ovzduší, shrnuje Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z h|ediska
Životního prostředí v Moravskos|ezském kraji (dá|e jen ,,Zpráva..). Vypracovalo ji MŽP
na jaře roku 2010 a nás|edně by|a vzata na vědomí usnesením v|ády č' 260 ze dne
9. dubna 2010' Zároveň by|o tímto usnesením u|oŽeno zajistit p|nění opatření, která
jsou její součástí. opatření jsou postupně plněna d|e stanovených termínů a MŽp
na suých internetor4ých stránkách průběŽně uveřejňqe zprávy o p|nění jednotlirných
úko|ů.

Vnávaznosti na Zprávu zroku 2010 schvá|i|o tllŽp vdubnu 2011 Akční plán
pro Moravskoslezský kraj na rok 2011 (dá|e jen ,,Akční p|án..). Tento akční plán
představuje soubor opatření, která jsou určena ke z|epšení kva|ity ovzduší v MSK.
opatření jsou zaměřena na h|avní zdroje znečišťování ovzduší, které |ze rozdě|it
do čtyř skupin - průmys|, |oká|ní topeniště, doprava a přeshraničníznečištění'

Pracovní skupina k řešení kva|ity ovzduší v Moravskos|ezském kraji by|a zřízena
nazák|adě Akčního p|ánu na rok 2011, Úko|em Pracovní skupiny, které předsedá
ministr, je navrhovat opatření ke sniŽování úrovně znečištění ovzduší
v Moravskos|ezském kraji, formu|ovat moŽné změny pravide| čerpání finančních
prostředků z evropských i národních zdrojů za úče|em zvýšení absorpční kapacity
a na|ézt moŽná opatření, na které je moŽné a reálné tyto prostředky čerpat, podpořit
vědu, uýzkum a osvětu. Členy této pracovní skupiny jsou zástúpci samosprávy
(ostrav-a, Havířov, Bohumín, Karviná, Ceský Těšín, Třinec), Moravskoslezského
kraje, Českého hydrometeoro|ogického ústavu, Ministerstva zdravotnictví, Krajské
hygienické stanice Moravskos|ezského kraje a Zdravotního ústavu se síd|em
v ostravě. Pracovní skupina se seš|a zatím šestkrát, předmětem jednání by| nový
zákon o ochraně ovzduší, moŽnosti čerpání financí zoPŽP, spo|upráce s Po|skem,
moŽnosti dotací na výměnu kot|ů v domácnostech, zavádění nízkoemisních zón



v Moravskos|ezském kraji, osvobození vybraných úseků dá|nic od poplatků, obnova
stacionární sítě měření imisí a v|iv zhoršené kvality ovzduší na |idské zdraví,
Na únorovém jednání této pracovní skupiny byl schválen Akční plán
pro Moravskoslezský krq na rok 2012, kteý navazuje na Akční p|án z roku 2011
a shrnuje všechna opatření, která Ministerstvo Životního prostředí činí ke z|epšení
kva|ity ovzdušív MSK.

Průmvs|:

. Dne 2. května 2011 by|a vyh|ášena speciá|ní výzva pro MSK z prioritní osy 2
(Zlepšování kva|ity ovzduší a sniŽování emisí) operačního programu Životní
prostředí (dá|e jen ,,oPZP..) s alokací 4,5 m|d. Kč. Tato výzva by|a ukončena
20. prosince 2011.

- V rámci této t4ýzvy doš|o oproti předchozí výzvě ke zjednodušení administrace
projektů předk|ádaných do oPŽP, Žadate|ům by|o např. umoŽněno dodat
některé vyŽadované pří|ohy k Žádosti, jako jsou Žádost o územní rozhodnutí,
É|A, aŽvefázi schva|ování projektu Řidicim rnýborem oPŽP'

- MŽP vyjedna|o s Evropskou komisí nar4ýšení veřejné podpory aŽ na výši 90 %
ze způsobi|ých výdajů na ekologizaci významných techno|ogických zdrojů
na území okresů NUTS lV - ostrava-město, Karviná a Fýdek-Místek'

- V březnu 2012 by|a vyh|ášena výzva speciá|ně pro projekty čerpající státní
podporu d|e uýše uvedené výjimky. Zádosti o podporu v rámci prioritní osy 2
jsou přijímány od 2' dubna 2012 do 31. května 2012. A|okace na schvá|ené
projekty je vyhlášena Ve \^ýši 5 m|d. Kč'

- Nad rámec zákona uzavírá lvtŽp s vybranými spo|ečnostmi v MSK dobrovo|né
dohody, jejichŽ cí|em je zejména dokončení současných a přijetí nových
opatření k omezení emisí prachu (např. sekundární odprášení, výměny
od|učovacích zařízení, případně hermetizace extrémně prašných provozů,
pravide|né ÚdrŽby zařízení, pouŽívání nízkosirných pa|iv, údrŽba komunikací
uvnitř výrobních areá|ů, zakýání deponií sypkých materiá|ů a další) _ zatím
byly uzavřeny dobrovolné dohody se spo|ečnostmi Arce|orMittal ostrava
a Borsodchem MCHZ.

Doprava:

- MŽP vyjedna|o s Evropskou komisí moŽnost rozšíření prioritní osy 2
o podporu zařízení a strojů na sniŽování prašnosti z |iniových zdrojů iplošných
zdrojů a dá|e vede jednání o podpoře a|ternativní dopravy (st|ačený zemní
plyn, elektromobily).

. MzP se dohod|o s Ministerstvem dopravy na pi|otním
od zpop|atnění dá|nice D1 V úseku ostrava, Rudná aŽ
na zkušební období 2 aŽ3 roky.

projektu upuštění
Bohumín, sever

Lokální topeniště:

- MŽP Ve spo|upráci s Moravskos|ezským krajem za|oŽi|o v |étě 2011
mezirezortní pracovní skupinu k financování obnovy lokálních topenišť
v rodinných domech, které předsedá 1. náměstek hejtmana
Moravskos|ezského kraje. Kromě zástupců l,ttŽp a Moravskos|ezského kraje
jsou v této pracovní skupině účastni i zástupci Ministerstva průmys|u
a obchodu a Státního fondu Životního prostředí. Cí|em pracovní skupiny
je navrhnout ekonomické nástroje pro eko|ogizaci |oká|ních topenišť
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v rodinných domech v Moravskos|ezském kraji. Účastníci se dohodli na vzniku
programu, v rámci něhoŽ budou podporovány pouze kot|e s automatickým
přik|ádáním na uhlí, popřípadě na uhlí a biomasu s parametry minimá|ně
3. emisní třídy. V únoru 2012 by|a spuštěna pi|otní výzva tohoto programu
s celkovou a|okací 20 mi|ionů Kč. Dotace by|a poskytnuta maximá|ně ve ýši
60 tisíc Kč. Tato a|okace by|a vyčerpána během něko|ika hodin. Na tuto pi|otní
výzvu budou ještě v |etošním roce navázány da|ší výzvy, v rámci kteých
je počítáno i s podporou automatických kot|ů 3. emisní třídy pro spalování
biomasy. Celkový příspěvek během da|ších dvou let je p|ánován ve výši
100 milionů Kč.

Znečištěníz Po|ska:

V rámci mezinárodní spolupráce s Po|skou republikou by|o dne 29. 9. 2011
podepsáno Česko-polské memorandum ke z|epšení kva|ity ovzduší v česko-
po|ském příhraničním regionu, zqména se zřete|em na Moravskos|ezský kraj
a Slezské vojvodství. Cílem tohoto memoranda je především přispět
ke sníŽení úrovně znečištění ovzduší v příhraničním regionu S|ezsko
v Moravskos|ezském kraji a Slezském vojvodství, podpora společného vyuŽití
prostředků z programů Evropské unie na ochranu ovzduší, výměna informací
v ob|asti kva|ity ovzduší a emisí a rovněŽ vývoření spo|ečných postupů
při stanovení podmínek provozu zdrojŮ v příhraničních regionech na české
a polské straně.
Spo|upráce s Polskem probíhá v rámci pracovní skupiny pro ochranu ovzduší,
která funguje pod česko-po|skou Smíšenou komisí pro ochranu Životního
prostředí. Pracovní skupina se seš|a jiŽ pětkrát. V rámci jednání pracovní
skupiny doš|o k uýměně programů ke z|epšení kva|ity ovzduší
Moravskos|ezského kraje a S|ezského vojvodství , z nichŽ byly vytipovány
nejqýznamnější zdroje z hlediska jejich emisí a ana|yzují se podmínky provozu
zdrojů na obou stranách hranice. By|a dohodnuta r4ýměna informací ohledně
změn v integrovaných povo|eních. MŽP připravi|o mechanismus výměny
těchto informací, kteý by| odes|án po|ské straně k připomínkám'
V rámci přípravy operačních programů pro nové rozpočtové období bude MŽP
podporovat zajištění finančních prostředků pro projekty česko-po|ské
spo|upráce v oblasti ochrany ovzduší. JiŽ nyní probíhají dva česko.po|ské
projekty týkající se z|epšení kvality ovzduší v příhraničním regionu,
jedná se o projekty Air Si|esia a C|eanborder.
H|avním cí|em projektu Air Si|esia je vývoření prvního spo|ečného
regioná|ního informačního systému o kva|itě ovzduší V moravskos|ezském
česko-po|ském regionu. V rámci projektu budou získána potřebná data pro
ce|ou zájmovou ob|ast na obou stranách hranice a budou provedena spo|ečná
měření znečištění ovzduší včetně ana|ýz a vyhodnocení a podrobný popis
meteoro|ogických podmínek ov|ivňujících úroveň znečištění ovzduší v ob|asti.
Zpracovaná data budou slouŽit jako vstup pro matematické mode|ování
vztahů mezi emisemi ze všech skupin zdrojů a kva|itou ovzdušív ob|asti.
Hlavním cí|em projektu Cleanborder je provedení hodnocení podí|u znečištění
ovzduší emisemi z |okálních zdrojů na ce|kovém znečištění ovzduší
v příhraničním regionu. Toto hodnocení bude pouŽite|né pro zjištění ob|astí
se zvýšeným ohroŽením občanů nad|imitními koncentracemi prachu PMro
a dále pro návrh opatření vedoucích ke z|epšení kva|ity ovzduší ve vybraných
oblastech polského a českého pohraničí.



V současné době je připravován projektoqý záměr Spo|ečné strategie řízení
kva|ity ovzduší v Moravskos|ezském kraji a Vojvodství S|ezském , jehoŽzadání
je jiŽ připraveno a h|edají se finanční zdroje pro jeho rea|izaci,

ostatníopatření

Analýza koncepcí

Na zák|ad ě Zprávy zřídi|o MŽP meziresortní pracovní skupinu pro řešení
nevhodné situace z h|ediska Životního prostředí v Moravskoslezském kraji.
Cí|em pracovní skupiny by|o ana|yzovat národní a krajské koncepce v ob|asti
Životního prostředí, průmys|u, energetiky a územního p|ánování a vyhodnotit
moŽnost jejich vyuŽití ke z|epšení kva|ity ovzduší v Moravskos|ezském kraji.
Výs|edky ana|ýzy koncepcí by|y před|oŽeny v|ádě dne 20. 7. 2011. V rámci
ana|ýzy koncepcí by|a identifikována opatření, která mají významný vliv
ke zlepšení kva|ity ovzduší v Moravskos|ezském kraji a měla by být tedy
prioritně podporována z dostupných dotačních programů. Výs|edkem ana|ýzy
byly také návrhy na úpravu operačního programu Životní prostředí za úče|em
zvýšení počtu před|oŽených projektů.

lnformační kampaň

Na zák|adě Akčního p|ánu MŽP rea|izova|o V MSK informační kampaň
o negativním v|ivu spa|ování odpadů a pouŽití nekva|itních pa|iv
v nevyhovujících a zastaralých kot|ích v domácnostech na zdraví |idí. Pilotní
projekt informační kampaně, jqíŽ dodavate| by| vybrán v sou|adu se zákonem
o veřejných zakázkách, by| spuštěn začátkem tohoto roku. Hlavní část
kampaně pak proběh|a v průběhu února aŽbřezna 2012'

ozdravné pobyty dětí

MŽP ve spo|upráci se Státním fondem Životního prostředí vývoři|o novy
dotační titu| ,,Program podpory ozdravných pobýů dětí z oblastí se zhoršenou
kva|itou ovzduší.,, kteý slouŽí k financování ozdravných pobýů dětí z ob|astí
se zhoršenou kva|itou ovzduší. Cí|em programu je z|epšení zdravotního stavu
a posí|ení environmentá|ního vědomí u dětí ško|ního věku z ob|astí
se zhoršenou kvalitou ovzduší. V |oňském roce by|a vyh|ášena první výzva
s celkovou dotací 5 mi|ionů Kč. V současné době je připravena druhá výzva
se stejnou dotací ze strany l,ttŽp ' A|okace výzvy bude dá|e nar4ýšena
o příspěvky spo|ečností, se ktenými by|y uzavřeny dobrovo|né dohody.

Nový zákon o ochraně ovzdušÍ

Ve|mi dů|eŽitým |egis|ativním opatřením ke z|epšení kva|ity ovzduší v ce|é
Ceské repub|ice je nový zákon o ochraně ovzduší, kteý by| schvá|en dne
2. května 2012. Tento nový zákon, kteqý nabývá účinnosti v září tohoto roku,
obsahuje nás|edující nástroje:

o Zpřísňování podmínek pro provoz zdrojů na zák|adě překročení imisních
|imitů v území.
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o Uplatňování kompenzačních opatření u nových zdrojů, jejichŽ rea|izací
by v území došlo k da|šímu nar4ýšení úrovně znečištění, případně
nepovo|ení nového zdroje.

o Výváření tzv. nízkoemisních zón (dopravní opatření, které můŽe být vyuŽito
v centru síde| k omezení vjezdu automobi|Ů zařazených do určitých
emisních tříd).

o Povinnost osob uvádějících na trh spalovací zařízení o jmenovitém
tepelném příkonu do 300 kW sp|nit přísnější emisní parametry.

o Do deseti |et od vstupu zákona v účinnost (záÍí2022) povinnost provozovat
jen spalovací zaÍízení na pevná pa|iva připojená k teplovodní soustavě
ústředního vytápění (o jmenovitém tepe|ném příkonu do 300 kW) splňující
3' emisnítřídu d|e normy Čsru rru 303.5.

- K zákonu se chystá několik prováděcích předpisů, které se společně s novým
zákonem stanou zák|adem nové etapy ochrany ovzduší v ČR, coŽ prioritně
zajímá občany v Moravskos|ezském kraji.

VáŽená paní magistro, ujišťuji Vás, Že řešení stavu ovzduší v Moravskoslezském
kraJije jednou z priorit v mé činnosti.

S úctou

VáŽená paní
Mgr. Vendula Krěmářová
oprávněná jednat jménem petičního Wboru
17. listopadu 676
708 00 Ostrava - Poruba
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