Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
číslo 174/32/2020
ze dne 23.10.2020

k participaci na projektu „Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci
trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby“
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
Informaci o případné aktivní participaci obce Zdiby na projektu „Vliv dopravy na
znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby“
uplatněného v dotačním Programu: Výzva č. 2A „Tromso“ z programu „Životní
prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014–
2021 žadatelem/partnerem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a
dalšími partnery projektu společnostmi ENVItech Bohemia s.r.o, GetBizDone, s.r.o,
zapsaným spolkem SPOLEČNĚ, z.s. a společností Norsk Energi, která se uskuteční za
předpokladu získání dotační podpory v rámci SFŽP ČR – Společně pro zelenou
Evropu /norské fondy/ (dále také jako „Projekt“);

II. Schvaluje
potvrzený zájem o účast obce Zdiby v Projektu v případě dotační podpory Projektu
ze strany poskytovatele předmětné dotace SFŽP ČR;

III. Rozhoduje
1.

2.

o závazku obce Zdiby ihned po případném schválení Projektu, a to v r. 2021,
schválit rozhodnutím Rady obce Zdiby zadání vypracování budoucího Akčního
plánu na zlepšení čistoty ovzduší v obci Zdiby;
o závazku obce Zdiby participovat s partnery Projektu při vytvoření Akčního plánu
formou připomínek, a to za účelem jeho projednání a schválení v podobě přijatelné
pro obec Zdiby, ve lhůtě do konce dubna r. 2023.

IV. Ukládá
starostce/starostovi obce Zdiby, aby realizovala/realizoval potřebné právní úkony
související s Rozhodnutím dle bodu IV. tohoto usnesení.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

starostka

Provede:

starostka/starosta

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Zastupitelstva Obce Zdiby č. 174/32/2020
Obec Zdiby činila aktivní kroky k účasti na dotačním Programu: Výzva č. 2A „Tromso“ z programu
„Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014–
2021 s cílem do budoucna koncepčně pracovat na přípravě opatření směřujících ke zlepšení stavu
ovzduší v obci Zdiby, které je výrazně zatíženo značnou dopravní zátěží.
V rámci této samostatné aktivity obce došlo k následnému propojení s Partnery projektu tak, aby
nastavení Projektu bylo smysluplné, se zajištěním odborných národních i mezinárodních
partnerů.
V případě dotační podpory Projektu bude v cílových lokalitách, tedy i v obci Zdiby, postupováno
následovně:
−
−
−

−

budou prováděna měření kvality ovzduší v topné i netopné sezóně v obci;
budou zpracovávána relevantní data k detailnímu vyhodnocení kvality ovzduší v obci
v místech, která zatěžuje zvýšená koncentrace polutantů v ovzduší;
získané údaje budou podkladem pro zpřesnění PZKO 2020+ Zóna Severozápad CZ04, Zóna
Střední Čechy CZ02 a Aglomerace Praha CZ01 tak, aby zde uvedená opatření směřující
k ochraně ovzduší byla skutečným a prokázaným nástrojem ke zlepšení ovzduší v daných
lokalitách;
Akčním plánem bude stanoveno min. 15 opatření, z toho min. 5 opatření pro obec Zdiby
ke snížení znečištění ovzduší v obci, s důrazem na opatření přírodě blízká.

Každý z partnerů Projektu tak svojí odbornou činností bude působit na území uvedených tří
partnerských municipalit a přispívat tak k naplnění výše uvedených činností a vytyčených cílů
Projektu. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (prováděním analýzy dat),
ENVItech Bohemia s.r.o. (měřením znečištění ovzduší), Norsk Energi (zpracováním datového
modelu), GetBizDone, s.r.o. (realizací komunikačních závazků Projektu – např. informační den pro
veřejnost).
Výše žádané dotační podpory činí 9,2 mil. Kč
V rámci Projektu tak dojde pro potřeby obce k získání dat o znečištění ovzduší (v podobě
semaforu – pro přehled veřejnosti, ale i dalších validovaných dat za účelem dalšího přijímání
opatření směřujících ke zlepšení kvality ovzduší), k přípravě Akčního plánu, který stanoví
konkrétní opatření s potenciálem zlepšit kvalitu ovzduší v obci. Součástí Projektu je i vznik
samostatného webu, věnujícího se Projektu, jeho průběhu, výstupům apod. V rámci zajištění
informovanosti veřejnosti se budou konat také informační dny pro veřejnost – seznámení
s Projektem tedy jakýsi „den otevřených dveří Projektu“.
Obec Zdiby nenese žádné finanční náklady spojené s tímto Projektem, v Projektu vystupuje jako
nefinanční partner.
Doba trvání projektu: 1.5.2021 – 31.3.2024.
Příloha DZ:
−
−
−

Studie proveditelnosti
Komunikační plán Projektu
Letter of Intent – Potvrzení zájmu o výsledky Projektu ze dne 29.9.2020

