ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 68767/2013/KHEJ
spisový znak: KHEJ 66622/2013/kakr/SO/3

datum: 13.12.2013

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 2. 12. 2013 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 1. 12. 2013, v níž se domáháte poskytnutí informací týkající se Společného
programu na podporu výměny kotlů (tzv. kotlíkové dotace):
a)

Je pravdivá informace, že v Jihočeském kraji nebude spuštěn program finanční podpory na výměnu kotlů za
nízkoemisní?

b)

V létě 2013 byl Jihočeským krajem proveden průzkum zájmu občanů o tuto dotaci. Jakým konkrétním způsobem se o
něm občané kraje – potenciální zájemci dozvěděli? Jak dlouho probíhal? Jaké byly výsledky tohoto průzkumu?

c)

Jak bylo s výsledky průzkumu dále naloženo, kdo a kdy rozhodoval a rozhodl, zda Jihočeský kraj ke společnému
programu (ne)přistoupí?

d)

Jaké parametry, rozhodující kriteria by měly být splněny, aby i Jihočeský kraj nabídl svým občanům podporu na
výměnu kotlů v rámci Společného programu?

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad a)

Ano, v Jihočeském kraji nebude prozatím spuštěn program finanční podpory na výměnu kotlů za nízkoemisní.

ad b)

Průzkum probíhal ve dnech od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2013. Konkrétní zájemci se o probíhajícím průzkumu mohli
dozvědět z těchto zdrojů: z webového portálu Jihočeského kraje, webových stránek a úředních desek obcí
s rozšířenou působností a ostatních obcí včetně některých místních periodik. Během průzkumu se přihlásilo 265
potenciálních zájemců.

ad c)

Na základě provedeného průzkumu, vyhodnocení míry znečištění ovzduší v Jihočeském kraji a doporučení Komise
Rady Asociace krajů České republiky pro životní prostředí využít kotlíkové dotace přednostně v krajích se stabilně
zhoršenou kvalitou ovzduší, nebyl připraven žádný materiál k rozhodnutí příslušným orgánům kraje. Míra znečištění
ovzduší Jihočeského kraje není tak vážná jako u krajů, které se k programu kotlíkových dotací již přihlásily.

ad d)

Jihočeský kraj by mohl nabídnout svým občanům podporu na výměnu kotlů v rámci Společného programu v případě
lokalit se stabilně či opakovaně vymezenou oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Závěrem sdělujeme aktuální informaci o přípravě dotačního titulu SFŽP pro kotle z domácnosti v dalších letech. Výše alokované
částky zatím není stanovena, ale počítá se s výměnou cca na 194 tis. kotlů v domácnostech v rámci celé ČR.
S pozdravem
Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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