
ZVÝŠENÝ TREND ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ  

V MIKROREGIONU SEVERO-LANŠKROUNSKO 

 

Vážení občané, 

dovolte mi Vás touto cestou informovat, že na území našeho mikroregionu, konkrétně ve 

čtyřech našich členských obcích (Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná a Verměřovice) byl 

identifikován zvýšený trend znečištění ovzduší pocházejícího především z vytápění 

domácností pevnými palivy a dále z dopravy. V této souvislosti byl na počátku letošního 

roku vydán, respektive aktualizován tzv. Program zlepšování kvality ovzduší zóny 

Severovýchod CZ05, který mj. dotčeným obcím ukládá realizovat hned několik opatření ke 

zvrácení této nepříznivé situace. Mezi tato opatření patří především: 

➢ zvyšování povědomí provozovatelů spalovacích zdrojů o vlivu spalování pevných 

paliv na kvalitu ovzduší, o významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby 

spalovaného paliva, 

➢ spolupráce obcí s ORP na účinných kontrolách plnění požadavků kladených na 

provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší a 

➢ vytváření podmínek pro další snižování emisí znečišťujících látek tak, aby znečištění 

ovzduší dále klesalo. 

 

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 

S ohledem na poslední ze jmenovaných opatření Vám v následujících řádcích jménem našeho 

mikroregionu předkládám nabídku na zpracování žádosti o tzv. kotlíkovou dotaci v rámci 5. 

výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace, kterou Pardubický kraj vyhlásil pro fyzické 

osoby již v září 2019 a jejíž termín pro příjem žádostí končí 31. října 2021. 

Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním emisní 

třídy 1., 2. a bez určení třídy v rodinném domě na území Pardubického kraje za následující 

zdroje tepla:  

Typ podporovaného zařízení Výše podpory 

Tepelné čerpadlo  až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč 

Kotel na biomasu (automatické přikládání) až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč 

Kotel na biomasu (ruční přikládání) až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč 

Plynový kondenzační kotel až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč 

 

Občanům obcí z prioritních oblastí, kterými jsou na území našeho mikroregionu již zmíněné 

obce Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná, Verměřovice, ale také i Horní Třešňovec, 

bude dotační podpora navýšena o částku 7 500 Kč. 

 

V případě současné realizace projektu v programu Nová zelená úsporám získá žadatel další 

bonus dle podmínek programu Nová zelená úsporám. 

 



Co lze z dotace uhradit? 

✓ nový kotel/zdroj včetně nákladů na jeho instalaci 

✓ novou otopnou soustavu 

✓ rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových 

cest 

✓ projektovou dokumentaci 

 

Na co dotace naopak není poskytována? 

• výměna stávajícího plynového či elektrického kotle 

• výměna stávajících kamen, krbu či krbu s teplovodním výměníkem 

• výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva 

• výměna stávajících zdrojů tepla, které byly v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009 

podpořeny z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů 

na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programů „Kotlíkové dotace v 

Pardubickém kraji“ a „Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II“ a ve všech případech, 

kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu  

• instalace nového kotle v novostavbách, kde se nejedná o výměnu 

• výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový výhradně na uhlí 

• výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový kombinovaný kotel na uhlí a biomasu, 

• výměna zdroje tepla v případě, kdy je rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva 

splňujícím emisní třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5 

 

Kdo je oprávněným žadatelem? 

Je jím pouze fyzická osoba vlastnící rodinný dům na území Pardubického kraje, který je v 

katastru nemovitostí zapsán jako „rodinný dům“ nebo „objekt k bydlení“ s číslem popisným. 

Má maximálně tři bytové jednotky, dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví. 

 

Jaká je cena za zpracování žádosti o dotace? 

Cena za zpracování žádosti o poskytnutí kotlíkové dotace pro občany členských obcí našeho 

mikroregionu činí částku 1 500 Kč + DPH v zákonné výši. 

 

V případě zájmu kontaktujte, prosím, kancelář našeho svazku na následujících kontaktech: 

➢ e-mail: dsomsl@dsomsl.cz  

➢ tel.: 733 714 700. 

 

Věřím, že výše uvedenou nabídkou přispějeme k tomu, aby se občané, kteří své rodinné domy 

stále vytápí nevhodnými zdroji tepla, již rozhodli k tolik potřebné změně, a tak alespoň částečně 

pomůžeme vytvořit podmínky pro další snižování emisí znečišťujících látek v ovzduší ve 

Vašich obcích, které dýcháte nejen Vy, ale i Vaše děti. 

Přeji Vám pevné zdraví! 

Mgr. Lenka Bártlová 

manažerka Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko 
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