


Vybrané informační zdroje k tématům kapitoly E

Životní prostředí v Praze

Hlavní město Praha

ENVIS – Informační servis o životním prostředí hl. m. Prahy
(komplexní informace, vč. publikací o ŽP)

http://envis.praha-mesto.cz

Další témata na serveru ENVIS

– EIA Posuzování vlivů na životní prostředí http://envis.praha-mesto.cz/eia

– Informace o odpadovém hospodářství http://envis.praha-mesto.cz/odpady

– Informace k energetice v hl. m. Praze http://envis.praha-mesto.cz/energ

– Informace k EVVO http://ekovychova.praha-mesto.cz

– Informace o Místní Agendě 21 http://envis.praha-mesto.cz/ma21

– Aplikace ŽP a volný čas http://envis.praha-mesto.cz/volnycas,
http://envis.praha-mesto.cz/doprirody

– Aplikace „Po Praze podél potoků“ http://envis.praha-mesto.cz/podelpotoku

– Aplikace „Pražské studánky“ http://envis.praha-mesto.cz/studanky

Strategický plán hl. m. Prahy www.urm.cz
http://magistrat.praha-mesto.cz
(rubrika Územní plánování a rozvoj  – Rozvojové projekty)

Územní plán hl. m. Prahy www.urm.cz
http://magistrat.praha-mesto.cz
(rubrika Územní plánování a rozvoj)

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) www.env.cz

• Udržitelný rozvoj na stránkách MŽP
www.mzp.cz/cz/udrzitelny_rozvoj

• Jednotný informační systém životního prostředí
www.mzp.cz/cz/jednotny_informacni_system_zivotni_prostredi

• Stav životního prostředí (Zprávy o ŽP v ČR, Statistické ročenky životního prostředí ČR, odkazy na Životní prostředí
ve světě, v Evropě, v zemích OECD)
www.mzp.cz/cz/stav_zivotni_prostredi

• Integrovaná prevence a omezování znečišťování na stránkách MŽP
www.mzp.cz/cz/integrovana_prevence_omezovani_znecistovani

• Informační systém IPPC
www.mzp.cz/ippc

• Integrovaný registr znečišťování životního prostředí
www.irz.cz

• Posuzování vlivů na životní prostředí
www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi

• Životní prostředí pro děti
http://detem.mzp.cz/

CENIA, česká informační agentura životního prostředí www.cenia.cz

• Informační systém statistiky a reportingu (ISSaR)
http://issar.cenia.cz/

• Celostátní Informační systém EIA
http://www.cenia.cz/eia

• Celostátní Informační systém SEA
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php

• Oficiální evidence MA21 v ČR
http://ma21.cenia.cz

• Další informace a agentury na stránkách www.cenia.cz, vybrané odkazy:
Environmentální vzdělávání
Ekoznačení, též: www.ekoznacka.cz
Program EMAS
Integrovaná prevence a omezování znečištění
Čistší produkce

Český statistický úřad (ČSÚ) www.czso.cz, www.praha.czso.cz

• Výdaje na ochranu životního prostředí (roční periodicita)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) www.mpo.cz

• Informační server k problematice IPPC, www.ippc.cz

Další informační zdroje jsou uvedeny v kapitole F.



E1 VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tab. E1.1 Státní legislativa – zákony
(setříděno tematicky)

Číslo Obecné právní předpisy

500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků

131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků

388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků

17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších změn a doplňků

18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků

123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších změn a doplňků

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků

Složkové právní předpisy

Ochrana přírody a krajiny

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků

395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků

Ochrana rostlinstva a živočišstva

246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších změn a doplňků

166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků

449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších změn a doplňků

99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších změn a doplňků

100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších
opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy),
ve znění pozdějších změn a doplňků

326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků

115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

Odpady

185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nakládání s chemickými látkami

356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Ochrana ovzduší

86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků

Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu

334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků

13/1994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků

149/2003 Sb. o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,
určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

Ochrana vod

254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Ochrana horninového prostředí

44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Posuzování vlivů na životní prostředí

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků

Integrovaná prevence znečišťování

76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků

Zdroj: OOP MHMP
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Tab. E1.2 Vyhlášky a nařízení hl. m. Prahy
(setříděno chronologicky)

Číslo Název

12/1964 Sb. NVP vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Divoká Šárka“

5/1968 Sb. NVP o prohlášení přírodních výtvorů v Praze a jejich ochranných pásem

1/1982 Sb. NVP o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Klánovický les, Xaverovský les,
Šance, Cholupická bažantnice, U Hájů, Homolka a jejich ochranných pásmech

3/1982 Sb. NVP o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Požáry, Dalejský profil, Opatřilka -
Červený lom, U Nového mlýna, Chuchelský háj, Housle, Ládví, Okrouhlík, Vinořský park, Obora v Uhříněvsi
a jejich ochranných pásmech

4/1982 Sb. NVP o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Barrandovské skály, Kalvárie
v Motole, Baba, Dolní Šárka, Podbabské skály, Sedlecké skály, Salabka, Havránka, Trojská, Podhoří,
Bohnické údolí, Zámky a jejich ochranných pásmech

3/1984 Sb. NVP o zřízení oblasti klidu „Botič - Milíčov“ a „Říčanka“ a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti

5/1988 Sb. NVP kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hl. m. Praze

8/1990 Sb. NVP o zřízení oblastí klidu v hl. m. Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti

3/1991 Sb. HMP o zřízení oblastí klidu v hl. m. Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti (Modřanská rokle -
Cholupice, Košíře - Motol, Klánovice - Čihadla)

7/1993 Sb. HMP o zřízení přírodního parku „Prokopské a Dalejské údolí“ a o vyhlášení stavební uzávěry pro tento park

22/1994 Sb. HMP o nařízení mimořádných veterinárních opatření k ochraně chovu hospodářských zvířat před zavlečením
velmi nebezpečných nákaz

6/2001 Sb. HMP o ochraně veřejné zeleně

2/2005 Sb. HMP kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

4/2005 Sb. HMP kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze (krajský regulační řád)

5/2007 Sb. HMP kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem
(vyhláška o odpadech)

8/2008 Sb. HMP o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)

10/2009 Sb. HMP o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

19/2009 Sb. HMP o zřízení přírodního parku Smetanka

Pozn.: Stav k 1. 1. 2010 Zdroj: OOP MHMP
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E2 STRATEGIE A KONCEPCE

E2.1 PŘEHLED KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A SOUVISEJÍCÍ OBLASTI

V průběhu roku 2009 pokračovaly práce na přípravě dalších významných koncepčních dokumentů města
a akčních plánů souvisejících s ochranou životního prostředí. Následující přehled zachycuje stav pří-
pravy a projednání těchto dokumentů k prosinci 2009. Dále je uveden přehled existujících platných
dokumentů, které byly přijaty již dříve, včetně dokumentů pro oblasti s problematikou životního pro-
středí související.

Samostatně jsou uvedeny dokumenty pro oblast strategického plánování a územního rozvoje města, kde
je problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje věnována významná pozornost.

Podrobnější informace k dokumentům jsou uvedeny v následujících podkapitolách.

Dokumenty projednané a přijaté orgány města v roce 2009

• Akční plán krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2009–2010
Dokument schválený Radou HMP 10. 3. 2009 (viz usnesení Rady HMP č. 268 ze dne 10. 3. 2009).

• Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008
Dokument projednaný Radou HMP 15. 9. 2009 (viz usnesení Rady HMP č. 1306 ze dne 15. 9. 2009).

Dokumenty v roce 2009 rozpracované nebo připravené k projednání orgány města

• Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze

• Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace hlavní
město Praha (aktualizace programu pro období 2010–2012)

• Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy.

Dříve přijaté platné dokumenty

• Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na roky
2005–2015 (KK EVVO)

• Akční plán krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2008

• Akční plán na rok 2007 ke KK EVVO kraje Hlavní město Praha

• Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze

• Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH hl. m. Prahy)

• Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (ÚEK)

• Akční plán k realizaci ÚEK v letech 2007–2010

• Dlouhodobý záměr ochrany ovzduší v hl. m. Praze

• Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní
město Praha

• Generel odvodnění hl. m. Prahy (GO HMP)
Pozn.: Od roku 2001 je postupně zpracovávána II. Detailní část GO HMP.

• Generel zásobování vodou hl. m. Prahy (GZV HMP)
Pozn.: Od roku 2005 jsou postupně realizovány jednotlivé projekty Detailní fáze.

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací – aktualizace 2007

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

• Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy

• Zásady nového systému číselného označování cyklistických tras na území hl. m. Prahy.
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Dokumenty v oblasti strategického a územního plánování

Včetně dříve přijatých dokumentů. Více informací na http://magistrat.praha-mesto.cz/uzemni-planovani-
a-rozvoj a www.urm.cz).

• Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy
Schválena v prosinci 2008 (viz usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 22/42 ze dne 11. 12. 2008,
předkladatel Rada HMP, zpracovatel Útvar rozvoje hl. m. Prahy).

• Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009–2015
Schválen v říjnu 2009 (viz usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 30/84 ze dne 22. 10. 2009,
předkladatel Rada HMP, zpracovatel Útvar rozvoje hl. m. Prahy).

• Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ)
Schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy v roce 1999 (viz usnesení ZHMP č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999). Dále
aktualizován vyhláškami hl. m. Prahy. Od roku 2007 změny vydávány podle nového stavebního zákona (zá-
kon č. 183/2006 Sb.) formou opatření obecné povahy. V aktualizované podobě je ÚP SÚ platným dokumentem.

• Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP)
ÚAP hl. m. Prahy 2008 (kraj a obec hl. m. Praha) byly projednány v ZHMP dne 29. 1. 2009 (usnesení
ZHMP č. 23/28). Jeden z podkladů pro práci na novém Územním plánu hl. m. Prahy.

• Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR)
Vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/59 ze dne 17. 12. 2009 formou opatření obecné
povahy č. 8/2009.

• Koncept nového územního plánu hl. m. Prahy
V roce 2009 pokračovaly práce na tvorbě a připomínkování dokumentu, který předchází zpracování
návrhu nového ÚP. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
byly vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 2. 11. 2009 do 9. 12. 2009, veřejné projednání proběhlo
23. 11. 2009. Do schválení nového územního plánu je platným dokumentem Územní plán sídelního
útvaru hl. m. Prahy z roku 1999 v průběžně aktualizované podobě.

E2.2 OBOROVÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A SOUVISEJÍCÍ OBLASTI (PODROBNÉ INFORMACE)

E2.2.1 Dokumenty projednané a přijaté orgány města v roce 2009

Akční plán krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na roky 2009–2010

Stav: Dokument byl schválen Radou HMP 10. 3. 2009, viz usnesení Rady HMP č. 268 ze dne 10. 3. 2009.
Rámec zpracování: Akční plán navazuje na Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty na území hl. m. Prahy na roky 2005–2015 (KK EVVO) a Akční plány KK EVVO kraje Hlavní
město Praha na rok 2007 a 2008.
Zadavatel: Hl. m. Praha.
Zpracovatel: Poradní skupina Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Praze.
Popis, průběh zpracování: Dokument určuje prioritní činnosti a úkoly v oblasti EVVO na roky 2009–2010,
které budou realizovány ve spolupráci hl. m. Prahy s dalšími subjekty, jež se EVVO v Praze zabývají.
Byl zpracován v průběhu podzimu 2008 a k prosinci 2008 byl připraven k projednání Radou hl. m. Prahy.
Dokument k dispozici: v elektronické podobě na www stránkách HMP k EVVO v Praze (http://ekovychova.
praha-mesto.cz, část Koncepce EVVO v Praze).
Kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OOP MHMP), oddělení informací o životním
prostředí, krajský koordinátor EVVO v Praze, www stránky HMP k EVVO v Praze (http://ekovychova.
praha-mesto.cz, část Koncepce EVVO v Praze).
Aktualizace popisu k: 12/2009.
Pozn. k 10/2010: 31. 8. 2010 byl Radou HMP schválen návazný Akční plán krajské koncepce EVVO
kraje Hlavní město Praha na rok 2011 (viz usnesení Rady HMP č. 1392 ze dne 31. 8. 2010).
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Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008

Stav: Rada HMP svým usnesením č. 1306 ze dne 15. 9. 2009 vzala na vědomí splnění povinnosti MHMP
jako krajského úřadu uložené v § 81c písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pořídit akční plán snižování hluku
pro územní aglomeraci Praha a zpřístupnit jej veřejnosti.
Rámec zpracování: Úkol vytvořit akční plán vyplynul z přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 2002/49/EC o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí, která se stala základem pro evropský
systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel všech zdrojů, zejména pak dopravy.
Do české právní úpravy byla problematika zapracována v roce 2006 v novele zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví. Východiskem pro tvorbu akčních plánů snižování hluku v dané oblasti jsou
strategické hlukové mapy.
Zadavatel: Hl. m. Praha.
Zpracovatel: Akustika Praha, s. r. o.
Popis, průběh zpracování: Směrnice č. 2002/49/EC sjednocuje postupy hlukového mapování a hodno-
cení hluku pro všechny členské státy, ukládá zpracovat akční plány, zpřístupnit informace vyplývající
z tohoto dokumentu veřejnosti a přijmout tyto plány s cílem prevence a snižování škodlivých účinků
hluku ve venkovním prostředí na lidské zdraví.
Praha zahájila přípravu Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 na počátku roku 2008
po předání zpracovaných materiálů v rámci Strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha, která byla
východiskem pro tvorbu akčního plánu, Ministerstvem zdravotnictví. Finalizace akčního plánu probí-
hala v závěru měsíce srpna 2008 po zpracování všech připomínek veřejnosti, které došly ve stanove-
ném termínu pro připomínkové řízení, a zpracovaný materiál byl společností Akustika Praha, s. r. o.
předán zadavateli včetně přílohy obsahující komentář k došlým připomínkám. Součástí akčního plánu
je i kapitola Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku v kritických místech aglomerace Praha.
Současně průběžně probíhaly a probíhají konzultace a výměna informací mezi dotčenými organizacemi,
které hlukovou situaci v hlavním městě ovlivňují, a odbory MHMP o doporučených opatřeních a některá
z nich se postupně realizují.
Navazující aktivity: Aktualizace a zpracování strategických hlukových map i akčních plánů podle
Směrnice Evropského parlamentu a Rady bude uskutečňována v 5letém cyklu, případně dříve, pokud
by nastaly zásadní změny ve vývoji ovlivňující hlukovou situaci v aglomeraci. Připomínkové řízení
k akčnímu plánu přineslo řadu podnětů, které bylo třeba prověřit z pohledu efektivnosti a realizovatel-
nosti. V 1. pololetí 2009 bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele ověřovací akustické studie, která
byla v závěru roku dokončena. Závěry bude možné využít při aktualizaci akčního plánu. Rada HMP
uložila dotčeným organizacím, které se podílejí na realizaci protihlukových opatření, připravit harmo-
nogram realizace opatření doporučených akčním plánem a tyto záměry zohlednit ve finančních nárocích
v rozpočtu na příslušná období.
Dokument k dispozici: webové stránky hl. m. Prahy k životnímu prostředí ENVIS, rubrika Hluk
(http://envis.praha-mesto.cz/hluk).
Kontakt, informace: Koordinátorka protihlukových opatření Ing. Pavla Úlovcová, OSM MHMP,
pavla.ulovcova@cityopfprague.cz; webové stránky hl. m. Prahy k životnímu prostředí ENVIS, rubrika
Hluk (http://envis.praha-mesto.cz/hluk).
Aktualizace popisu k: 12/2009.

E2.2.2 Dokumenty v roce 2009 rozpracované nebo připravené k projednání orgány města

Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace
hlavní město Praha (aktualizace programu pro období 2010–2012).
Stav: dokument v připomínkovém řízení.
Rámec zpracování: V souladu s požadavky zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je připravována
aktualizace programu schváleného v roce 2006. Tato aktualizace by měla být po projednání orgány
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města opět vydána formou nařízení Rady HMP. Aktualizovaný program se stane hlavním a zásadním
koncepčním dokumentem pro postup města v úsilí o další zlepšování parametrů kvality ovzduší v Praze
pro období let 2010–2012.
Zadavatel: hl. m. Praha v přenesené působnosti zastoupené Odborem ochrany prostředí MHMP.
Zpracovatel: ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o.
Popis, průběh zpracování: Aktualizovaná verze programu vychází a navazuje na původní program,
který byl přijat Radou HMP v září 2006. Příprava dokumentu byla zahájena a ukončena v průběhu
roku 2009. Zpracovaný dokument byl následně projednán v Komisi Rady HMP pro implementaci
Integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší, která jej doporučila ke
schválení. Následně bylo zahájeno připomínkové řízení.
Aktualizovaný program obsahuje 4 základní prioritní skupiny, v rámci nichž jsou stanovena jednotlivá
opatření (celkem 33 podrobně zpracovaných opatření). Oproti programu z roku 2006 bylo zařazeno
6 nových opatření, mezi nimi např. zavedení mýtného systému a vymezení nízkoemisních zón, zároveň
byla aktualizována a částečně restrukturována opatření dosavadní.
Navazující aktivity: Jako orgán dohlížející na realizaci a dopady realizace programu byla v roce 2007
zřízena komise Rady HMP pro implementaci Integrovaného krajského programu snižování emisí
a zlepšení kvality ovzduší. Působnost této komise bude pokračovat i po přijetí aktualizace.
Dokument k dispozici: elektronická verze bude po schválení dokumentu k disp. na webových strán-
kách HMP v rubrice Životní prostředí, část Ovzduší (http://envis.praha-mesto.cz/ovzdusi), v tištěné
podobě v rámci Sbírky právních předpisů hl. m. Prahy.
Kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení ochrany ovzduší; webové stránky hl. m.
Prahy k životnímu prostředí ENVIS, rubrika Ovzduší, část Koncepční dokumenty (http://envis.praha-
mesto.cz/ovzdusi).
Aktualizace popisu k: 12/2009.
Pozn. k 11/2010: 16. 11. 2010 schválila Rada HMP nařízení hl. m. Prahy č. 16/2010, kterým se vydává
Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní
město Praha (viz usnesení č. 1854 ze dne 16. 11. 2010).

Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze

Stav: Dokument ve fázi projednávání orgány města.
Rámec zpracování: Nová koncepce nahrazuje dokument přijatý v roce 1996 (Zásady péče o zeleň
v hl. m. Praze), který je již zastaralý a neodpovídá současným potřebám města.
Zadavatel: Hl. m. Praha.
Zpracovatel: PZKaGIS, s. r. o. (2008–2009), BNV Consulting (v roce 2010).
Popis, průběh zpracování: Dokument byl připravován během let 2008–2009 pod vedením radního
pro oblast ŽP s firmou Projekce zahradní a krajinná a GIS Brno.
Nová koncepce navazuje na Zásady péče o zeleň v Hl. m. Praze z roku 1996 a akceptuje stabilizovaný
vztah spolupráce mezi hl. m. Prahou a jeho městskými částmi a dalšími správci zeleně. Samostatná
působnost správy zeleně městských částí ponechává rozhodování o prioritách na městských částech
přímo. Proto jsou dřívější kategorie ploch, které spravovaly MČ (plochy celoměstského významu, plochy
městského významu a plochy doplňkové) sloučeny pod plochy tzv. místního významu (o plochy celo-
pražského významu se nadále bude starat HMP přímo). Nadále je vyvíjen tlak na převzetí všech vhod-
ných ploch i od jiných správců, jako jsou například Technická správa komunikací, Ředitelství silnic
a dálnic, odbor správy majetku MHMP apod., tak, aby došlo k smysluplnému hospodaření na navazují-
cích, souvislých plochách zeleně v rámci celé Prahy.
Koncepce řeší stávající stav péče o zeleň i její rozvoj. Důležitou součástí je systém financování péče
o zeleň i plánování financování nově přibylých ploch. Tyto budou připomínkovány, kalkulovány a smluvně
zajištěny (návazná péče) již před vznikem těchto ploch.
Koncepce počítá s rozvojem městských kompostáren, s oživením projektu zeleného pásu kolem Prahy
nebo s tím, že se Lesy hl. m. Prahy budou starat i o lesy, které dosud spravují Lesy České republiky
nebo lesní části ploch jiných příspěvkových organizací HMP.
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Koncepce dělí nově zeleň do tří skupin podle jednotlivých správců a významu ploch. V rámci jednotli-
vých skupin (celopražského významu, místního významu a ploch ostatních) je na vůli a finančních
možnostech každého správce, v jaké intenzitní třídě se o jednotlivé objekty zeleně bude starat.
Navazující aktivity: Na základě nové koncepce bude novelizována vyhláška hlavního města Prahy
o ochraně veřejné zeleně a stanoveny standardy péče o zeleň v rámci jednotlivých intenzitních tříd
údržby s finančním vyhodnocením.
Dokument k dispozici: V el. podobě na webových stránkách ENVIS (http://envis.praha-mesto.cz),
část Příroda, krajina – Koncepční dokumenty.
Kontakt, informace: OOP MHMP, sekretariát radního pro ŽP, webové stránky ENVIS (http://envis.
praha-mesto.cz), část Příroda, krajina – Koncepční dokumenty.
Pozn. k 10/2010: V roce 2010 proběhlo dopracování dokumentu pod vedením radního pro oblast ŽP
firmou BNV Consulting. Dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/77 ze dne
17. 6. 2010.

Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy

Stav: Dokument ve fázi projednávání orgány města.
Rámec zpracování: Práce na Zásadách byla zahájena na základě usnesení Výboru dopravy Zastupitel-
stva hl. m. Prahy ze dne 13. 9. 2007.
Zadavatel: Hl. m. Praha.
Zpracovatel: Pracovní skupina sestavená ze zástupců odboru dopravy MHMP, Útvaru rozvoje hl. m.
Prahy, Technické správy komunikací hl. m. Prahy a zástupců neziskových organizací.
Popis, průběh zpracování: Základním cílem dokumentu je zlepšit podmínky pro pěší dopravu na
území hl. m. Prahy při přípravě nových staveb a projektů či rekonstrukcí stávajících komunikací a zrovno-
právnit postavení chodců při přípravě nových staveb a rekonstrukcí stávajících komunikací. Dokument
by měl především stanovit obecné priority města při prosazování cest pro pěší. Zásady budou určeny
zejména pro orgány veřejné správy na území Prahy a také pro investory a projektanty. Dokument rozvíjí
dopravní politiku hl. m. Prahy pro oblast nemotorové pěší dopravy.
Pro zpracování Zásad byla vytvořena pracovní skupina, která je složena ze zástupců odboru dopravy
MHMP, Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a zástupců nezisko-
vých organizací. Vedle pracovní skupiny se na přípravě dokumentu podíleli i zástupci městských částí
a dále i zástupci i odborná a laická veřejnost, a to jak prostřednictvím podnětů návrhů, tak i účastí
na jednání pracovní skupiny.
Materiál byl v říjnu 2008 předložen k projednání do Výboru dopravy ZHMP, který jej vzal na vědomí
(viz usnesení č. 8/1/2008 ze dne 16. 10. 2008) s tím, že pro další práci s materiálem Výbor doporučil
pracovní skupině dokument v některých jeho částech dopracovat. Zásady rozvoje pěší dopravy na území
hl. m. Prahy byly následně znovu projednány ve Výboru dopravy ZHMP s tím, že Výbor usnesením
č. 6/1/2009 ze dne 11. 6. 2009 doporučil Radě HMP tyto zásady schválit a následně zadat vypracování
Generelu pěší dopravy.
Navazující aktivity: Na základě schválení Zásad bude zpracován dokument Generel pěší dopravy hl. m.
Prahy. Eventuelně může dojít k aplikaci některých ustanovení Zásad do nové vyhlášky O Obecných
technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.
Dokument k dispozici: V el. podobě na webových stránkách ÚRM (www.urm.cz), část Projekty –
Pěší doprava.
Kontakt, informace: Oddělení rozvoje a organizace dopravy Odboru dopravy MHMP, Ing. Jan Marek
(koordinátor řídicí skupiny pro pěší dopravu), jan.marek@cityofprague.cz ÚRM, Odbor infrastruktury,
Ing. Marek Zděradička, dále webové stránky ÚRM, část Projekty – Pěší doprava.
Aktualizace popisu: k 12/2009.
Pozn. k 10/2010: Dokument byl dne 31. 8. 2010 odsouhlasen Radou HMP (viz usnesení Rady hl. m. Prahy
číslo 1449 ze dne 31. 8. 2010 k Zásadám rozvoje pěší dopravy v hl. m. Praze). Útvaru rozvoje hl. m.
Prahy bylo uloženo vypracování generelu hlavních pěších tras na území hl. m. Prahy.
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Tab. E2.2.1 Přehled dalších dříve přijatých významných koncepčních dokumentů souvisejících
s problematikou ochrany životního prostředí

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na roky 2005–2015 (KK EVVO)

Dokument schválený Radou HMP (viz usnesení Rady hl. m. Prahy č. 0121 ze dne 1. 2. 2005). Jedná se o základní strategický
dokument v této oblasti do roku 2015. V návaznosti na KK EVVO jsou připravovány akční plány na jednotlivé roky (2007, 2008,
2009-–2010).

Informace: MHMP, Odbor ochrany prostředí, odd. informací o ŽP; webové stránky města k problematice EVVO
(http://ekovychova.praha-mesto.cz).

Dlouhodobý záměr ochrany ovzduší v hl. m. Praze

Dokument vzatý na vědomí (viz usnesení Rady HMP č. 0388 ze dne 1. 4. 2003). V návaznosti na tento dokument byl zpracován
a schválen Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace hl. m. Praha.

Informace: http://envis.praha-mesto.cz (rubrika Ovzduší – Koncepční dokumenty).

Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace hlavní město Praha

Schválený dokument (viz usnesení Rady HMP č. 1461 ze dne 12. 9. 2006). K 27. 2. 2007 byla ustavena Komise Rady HMP pro
implementaci Integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší. Pod dohledem této komise byly
v průběhu roku 2007 a 2008 zpracovány, připomínkovány a kladně projednány prováděcí projekty k jednotlivým v programu
stanoveným opatřením. V roce 2009 byla v souladu s požadavky zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zahájena příprava
aktualizovaného programu pro období 2011–2013 (viz podrobný popis).

Informace: http://envis.praha-mesto.cz (rubrika Ovzduší – Koncepční dokumenty).

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Schválený dokument (viz usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/16 ze dne 26. 5. 2005). Aktualizace dokumentu proběhla
v roce 2007. Dokument Plán rozvoje vodovodů a kanalizací – Aktualizace 2007 byl schválen Radou HMP (viz usnesení
Rady HMP číslo 5030 ze dne 18. 12. 2007) a následně Zastupitelstvem hl. m. Prahy (viz usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/6
ze dne 24. 1. 2008).

Informace: PVS, a. s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město.

Generel odvodnění hl. m. Prahy (GO HMP)

Dokument Generel odvodnění hl. m. Prahy (GO HMP), I. koncepční fáze byl vzat na vědomí usnesením Rady HMP č. 1605
ze dne 8. 10. 2002.

GO HMP je trvalý strategický prostředek pro řešení plánovací, investiční a provozní politiky pro odvodnění hl. m. Prahy. Pro
značný rozsah celého projektu bylo zpracování GO HMP rozděleno do dvou fází – I. Koncepční a II. Detailní. I. Koncepční část
GO HMP byla zpracována v letech 1999–2001. Od roku 2001 je postupně zpracovávána II. Detailní část GO HMP.

Informace: PVS, a. s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město.

Generel zásobování vodou hl. m. Prahy (GZV HMP)

Zpracovány a projednány (s ÚRM hl. m. Prahy a PVK, a. s.) jsou dokumenty koncepční fáze. Návazně probíhá příprava a pro-
jednání jednotlivých dokumentů detailní fáze projektu.

Generel zásobování vodou je dokument celoměstského významu, řeší koncepci zásobování vodou území hl. m. Prahy a je
jedním z podpůrných dokumentů pro řešení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy a Územního plánu hl. m. Prahy.
Celý projekt byl z časových a finančních důvodů rozdělen na dvě základní fáze, fázi koncepční a fázi detailní. V rámci koncepční
fáze byl v letech 2001–2003 zpracován Koncepční model distribučního systému a další návazné projekty. Od roku 2005 jsou
postupně realizovány jednotlivé projekty Detailní fáze.

Informace: PVS, a. s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město.

Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH hl. m. Prahy)

Návrh Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy byl schválen Radou hl. m. Prahy v prosinci 2004 (viz usnesení č. 2134
ze dne 14. 12. 2004). V říjnu 2005 byl Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválen návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se vy-
hlašuje Závazná část Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy (viz usnesení č. 31/22 ze dne 20. 10. 2005).

Informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OOP MHMP), oddělení energetických systémů a komunálních odpadů, www stránky
hl. m. Prahy k ŽP a energetice (http://envis.praha-mesto.cz, rubrika Odpady: http://envis.praha-mesto.cz/odpady).

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (ÚEK)

Rada hl. m. Prahy schválila tuto koncepci svým usnesením č. 0248 ze dne 1. 3. 2005. Dále usnesením č. 1504 ze dne 18. 10. 2005
schválila návrh realizace závěrů ÚEK pro rok 2006.

Strategický dokument definující cíle a priority rozvoje města v příštích dvaceti letech v oblasti zabezpečení dodávek energie a
efektivního nakládání s energií na území města. K realizaci závěrů ÚEK pro období 2007–2010 byl v roce 2006 zpracován
a v roce 2007 schválen Akční plán Územní energetické koncepce hl. m. Prahy na období let 2007–2010.

Informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OOP MHMP), oddělení energetických systémů a komunálních odpadů; www stránky
hl. m. Prahy k ŽP a energetice (http://envis.praha-mesto.cz, rubrika Energetika).

Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy

Dokument schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 13/21 dne 11. 1. 1996. Navazujícím dílčím dokumentem je Kon-
cepce dalšího rozvoje zón placeného stání v podmínkách hl. m. Prahy (viz usnesení ZHMP číslo 26/13 ze dne 31. 3. 2005).

Informace: www stránky TSK hl. m. Prahy, rubrika Doprava – Úsek dopravního inženýrství (www.tsk-praha.cz/, Informace
odborníkům – Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy).

Zásady nového systému číselného označování cyklistických tras na území hl. m. Prahy

Dokument vzatý na vědomí Radou HMP (viz usnesení Rady HMP č. 1551 ze dne 3. 10. 2006). Navazuje na dříve přijaté doku-
menty (Koncepce základního systému cyklistických tras na území hl. m. Prahy /1993/, Zásady dalšího rozvoje systému cyklis-
tických tras na území hl. m. Prahy po roce 2002 /2003/, Územní plán hl. m. Prahy, Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy /1996/).
Hierarchizuje, upřesňuje a rozšiřuje síť cyklotras celoměstského významu.

Informace: webové stránky Praha cyklistická (http://cyklo.praha-mesto.cz); Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu.
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E2.3 DOKUMENTY V OBLASTI STRATEGICKÉHO A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
(PODROBNÉ INFORMACE)

E2.3.1 Strategie rozvoje

Strategický plán plán hl. m. Prahy

Stav: Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/42 ze dne 11. 12. 2008 byla schválena aktualizace
Strategického plánu hl. m. Prahy. Tímto usnesením Zastupitelstvo současně uložilo zajistit přípravu
návrhu Programu realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009–2015.
Popis: Aktualizovaný strategický plán uzavírá druhou významnou etapu prací na dlouhodobé koncepci
rozvoje hlavního města. Zohledňuje nové skutečnosti v rozvoji Prahy, zejména vstup České republiky
do Evropské unie, katastrofální povodně v roce 2002, globální zhoršení bezpečnostní situace v důsledku
nárůstu terorismu nebo nové trendy v územním rozvoji města.

Aktualizovaný strategický plán formuluje 29 strategických cílů v rámci 8 tematických okruhů. Za tema-
tický okruh Prostředí to jsou (P 1 až P 5):

P 1 Postupné zlepšení kvality ovzduší a vod, snížení hlukové zátěže
P 1.1 Redukce znečištění ovzduší podle platných limitů na ochranu zdraví
P 1.2 Zlepšení kvality povrchových i podzemních vod při celkové rehabilitaci úlohy vody v krajině
P 1.3 Snížení hlukového zatížení zejména v obytných a rekreačních zónách

P 2 Udržitelnost energetických a materiálových toků
P 2.1 Minimalizace množství produkovaných odpadů a maximalizace jejich materiálového využití
P 2.2 Snížení spotřeby energií, pohonných hmot a vody

P 3 Trvale možný soulad městského a přírodního prostředí
P 3.1 Důslednější ochrana, vhodné rozšiřování a udržování městské zeleně
P 3.2 Podpora stability městské a příměstské krajiny
P 3.3 Zachování a rozvíjení stávající rozmanitosti přírodních prvků
P 3.4 Vytvoření podmínek a zásad ekologicky ohleduplné rekreace na území města včetně chráně-

ných nebo přírodně cenných území
P 3.5 Eliminace „vizuálního“ znečištění
P 3.6 Zachování kvality pohledů a panoramat v pražské kotlině

P 4 Rozvoj města respektující historické a kulturní dědictví
P 4.1 Citlivé začlenění památkových objektů a celků do chodu města
P 4.2 Uchování charakteru jednotlivých částí města bez porušení jejich genia loci
P 4.3 Odlehčení historického jádra Prahy
P 4.4 Zapojení veřejnosti do řešení rozvoje města a ochrany kulturně-historického dědictví

P 5 Koncepční řešení problémů životního prostředí se zapojením veřejnosti
P 5.1 Koncepční přístup města k životnímu prostředí
P 5.2 Zvýšení všeobecného pocitu spoluzodpovědnosti za udržitelný rozvoj města

Návrh aktualizovaného strategického plánu byl podroben vyhodnocení vlivu koncepce na životní pro-
středí a veřejné zdraví (SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Sou-
částí vyhodnocení bylo i „Vyhodnocení vlivu aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy na ptačí
oblasti a evropsky významné lokality v soustavě NATURA 2000“.

Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009–2015

Stav: Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009–2015 byl schválen usne-
sením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 30/84 ze dne 22. 10. 2009.
Popis: Tento dokument rozpracovává aktualizovaný strategický plán do návrhu hlavních úkolů pro na-
plňování strategické koncepce města v letech 2009–2015. Jde o soubor nejvýznamnějších úkolů, které
nejvíce přispějí k dosažení dlouhodobých strategických cílů města.
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Za kapitolu Prostředí bylo navrženo celkem 13 hlavních úkolů vztahujících se k pěti strategickým cílům
formulovaným v aktualizovaném strategickém plánu:

P 1.A Realizace protihlukových opatření v nejzatíženějších lokalitách
P 1.B Omezování prašnosti cílenou obnovou uličních stromořadí
P 1.C Revitalizace vodních ploch a menších vodních toků
P 2.A Optimalizace infrastruktury odpadového hospodářství
P 2.B Podpora úspor energií, ekologicky příznivých forem vytápění a výroby elektrické energie
P 3.A Revitalizace pražských parků a zahrad
P 3.B Realizace projektů posilujících ekologickou stabilitu příměstské krajiny
P 3.C Realizace sportovně-rekreačních areálů v přírodním prostředí
P 4.A Obnova památkově hodnotných objektů
P 4.B Management plán historického jádra Prahy, plány ochrany pražských památkových rezervací a zón
P 4.C Urbanistická studie Památkové rezervace hl. m. Prahy
P 5.A Realizace dlouhodobých vzdělávacích programů a projektů v oblasti environmentálního vzdělá-

vání, výchovy a osvěty (EVVO)
P 5.B Rozvoj služeb a aktivit ekologické výchovy městských organizací

Zdroje financování realizace hlavních úkolů programu jsou rozděleny do tří základních skupin – hl. m.
Praha, ostatní veřejné zdroje (např. podpora z ERDF, spolufinancování ČR v rámci Operačního pro-
gramu Praha – Konkurenceschopnost, spolufinancování z rozpočtů městských částí apod.) a soukromé
zdroje. Předpokládané náklady hlavních úkolů za kapitolu Prostředí by v letech 2009–2015 měly činit
8,7 mld. Kč, z toho výdaje hl. m. Praha 6,8 mld. Kč, tj. 78,2 %. Nejvíce finančních prostředků (4,7 mld. Kč)
bude vynaloženo na realizaci protihlukových opatření v nejzatíženějších lokalitách. Tyto akce by mělo
z 95 % financovat hlavní město.

Naplňování programu realizace bude monitorováno dvakrát v průběhu zvoleného programového období
a potřetí na jeho konci (v 1. polovině roku 2016). Monitorování bude zajišťovat Útvar rozvoje hl. m. Prahy
ve spolupráci s garanty jednotlivých hlavních úkolů, kterými jsou především příslušné odbory MHMP.

Zpracovatel: Zpracovatelem aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy a z něho vycházejícího Pro-
gramu realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009–2015 je Odbor strategické koncepce
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s odbory MHMP a s organizacemi města.
Kontakt, informace: MHMP – http://magistrat.praha.eu, resp. http://magistrat.praha-mesto.cz (rubrika
Územní plánování a rozvoj – Rozvojové projekty – Strategický plán).
Útvar rozvoje hl. m. Prahy – www.urm.cz/cs/strategicky_plan, www.urm.cz/cs/realizacni-program.
Tištěné verze v českém i anglickém jazyce jsou k dispozici v Odboru strategické koncepce Útvaru rozvoje
hl. m. Prahy (Praha 2, Vyšehradská 57/2077, 128 00) a v Infocentru URM (Praha 1, Jungmannova 29,
pasáž Škodova paláce).

E2.3.2 Územní plánování

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy řeší funkční využití a uspořádání ploch na území města jako
celku, stanoví základní zásady organizace území a postup jeho využití. Při zpracování územního plánu
jsou respektovány potřeby udržitelného rozvoje města.

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP) byl schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy
v roce 1999 (usnesením ZHMP č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999). Vyhláška o závazné části územního plánu byla
schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 1156 ze dne 26. 10. 1999 a vydána jako vyhláška
č. 32/1999 hl. m. Prahy s účinností od 1. 1. 2000. S vyhláškou o územním plánu byla zároveň schválena
vyhláška HMP č. 33/1999 o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města.

Vyhláška hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. byla aktualizována vyhláškami č. 10/2001, 27/2001, 21/2002, 30/2002,
8/2003, 3/2004, 7/2004, 6/2005, 24/2005, 17/2005, 6/2006, 15/2006 a 23/2006.
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Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nahradil
zákon č. 50/1976 Sb., jsou zejména změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy po 1. 1. 2007
vydávány formou opatření obecné povahy:

Číslo/
rok vydání Předmět vydaného opatření obecné povahy Usnesení ZHMP / datum Účinnost opatření

01/2008 o vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy 18/51 ze dne 19. 6. 2008 10. 7. 2008

02/2008 o vydání změny Z1344/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy 19/72 ze dne 18. 9. 2008 4. 10. 2008

03/2008 o vydání změn 06 ÚP SÚ hl. m. Prahy (I. část) 20/70 ze dne 30. 10. 2008 18. 11. 2008

04/2009 aktualizace změny Z1344/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy 24/38 ze dne 19. 2. 2009 9. 3. 2009

05/2009 o vydání změny Z1439/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy 25/40 ze dne 26. 3. 2009 16. 4. 2009

06/2009 o vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy 30/86 ze dne 22. 10. 2009 12. 11. 2009

07/2009 o vydání změn Z1260/00 a Z1326/00 30/87 ze dne 22. 10. 2009 12. 11. 2009

08/2009 o vydání Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 32/59 ze dne 17. 12. 2009 6. 1. 2010

Poznámka: do října 2010 byla vydána ještě následující opatření obecné povahy:

Číslo/
rok vydání Předmět vydaného opatření obecné povahy Usnesení ZHMP / datum Účinnost opatření

09/2010 o vydání změn 07 a změny Z-1190/06 ÚP SÚ hl. m. Prahy 35/38 ze dne 26. 3. 2010 16. 4. 2010

10/2010 o vydání změn 06 ÚP SÚ hl. m. Prahy (II. část) 38/50 ze dne 3. 6. 2010 25. 6. 2010

11/2010 o vydání změn 07 ÚP SÚ hl. m. Prahy (II. část)
Rozsudkem NSS 4 Ao 3/2010 ze dne 4. 8. 2010 byla zrušena
změna Z1865/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy, vydaná Opatřením
obecné povahy č. 11/2010

38/51 ze dne 3. 6. 2010 30. 6. 2010

12/2010 o vydání změn 994/06 a 995/06 ÚP SÚ hl. m. Prahy 39/69 ze dne 17. 6. 2010 9. 7. 2010

Systémovou změnu představovala změna č. Z1000/00, vydaná opatřením obecné povahy č. 6/2009
v říjnu 2009 s účinností od listopadu 2009. Cílem této změny nebylo přehodnocení plošného vymezení
a obsahu jednotlivých prvků funkční a prostorové regulace, ale úprava jejich celkového systému, vyla-
dění jejich vzájemné provázanosti a zvýšení přehlednosti a vypovídací hodnoty celého dokumentu pro
jednotlivé uživatele. Zároveň byly v grafické části zapracovány všechny do té doby schválené změny
a úpravy územního plánu.

V současné době probíhá příprava nového územního plánu, viz dále.

Pořizovatelem ÚP SÚ hl. m. Prahy je Odbor územního plánu MHMP.
Zpracovatelem je Útvar rozvoje hl. m. Prahy.
Kontakt, informace: OÚP MHMP – http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj.
Útvar rozvoje hl. m. Prahy – www.urm.cz/cs/uzemni_plan.

Územně analytické podklady (ÚAP hl. m. Prahy)

Územně analytické podklady hl. m. Prahy představují územně plánovací pod-
klady, zjišťující stav a vývoj území hl. m. Prahy. Jsou základním podkladem pro
práci na novém Územním plánu hl. m. Prahy a pro další územně plánovací
činnosti na území hl. m. Prahy.
Povinnost pořízení územně analytických podkladů vyplývá z ustanovení § 185
odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-

vební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Pořizování a zpracování územně analytických podkladů
bylo zahájeno na základě usnesení Rady HMP č. 373 ze dne 20. 3. 2007. Územně analytické podklady
hl. m. Prahy 2008, zpracované dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, jsou jednotně zpracované pro úroveň krajskou i obecní.
Dokument byl projednán v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 29. 1. 2009 usnesením ZHMP č. 23/28 a na-
hradil předchozí Územně analytické podklady hl. m. Prahy – kraj 2007, zpracované jako podklad pro
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy v roce 2007.
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Územně analytické podklady hl. m. Prahy obsahují popis a vyhodnocení současného stavu jednotlivých
témat a oblastí, které ovlivňují nebo se podílejí na rozvoji území. Vedle základních fyzických
prostorových vztahů a složek životního prostředí v území jsou předmětem vyhodnocení také aspekty
ekonomické, sociálně demografické, kulturní a jiné, které jsou rozhodující hybnou silou procesů měnících
tvář území jak z hlediska dynamiky, tak kvality.
Analýza stavu území je strukturována jako popis jednotlivých tématických oblastí města doplněný díl-
čími SWOT analýzami popisujícími silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Shrnutí poznatků je
provedeno v tématicky zaměřených rozborech problémů v území a doporučením pro územní plán. Shrnutí
poznatků a doporučení je provedeno v rámci oddílů Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udrži-
telnosti rozvoje a Určení problémů k řešení, které tvoří rozbor udržitelného rozvoje území a jsou zpra-
covány na základě shrnutí vyplývajícího z analytických prácí podle jednotlivých témat.
Nedílnou součástí dokumentu je grafická část, která obsahuje 25 výkresů, z toho 4 hlavní a 21 tématic-
kých výkresů. Výkresy dokládají stav území hl. m. Prahy a jsou znázorněním podkladových údajů vy-
plývajících z požadavků přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část A.
Územně analytické podklady jsou aktualizovány ve dvouleté periodě.
Poznámka: Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2010 byly dokončeny v srpnu 2010, jejich pro-
jednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy se předpokládá na přelomu let 2010 a 2011.
Pořizovatelem ÚAP hl. m. Prahy je Odbor územního plánu MHMP.
Zpracovatelem ÚAP hl. m. Prahy je Útvar rozvoje hl. m. Prahy.
Kontakt, informace: OÚP MHMP – http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj.
Útvar rozvoje hl. m. Prahy – www.urm.cz/cs/uzemne_analyticke_podklady.

Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR hl. m. Prahy)

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy jsou jako nový nástroj územního pláno-
vání v úrovni kraje zpracované v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008
(schválenou usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009). Navrhují poža-
davky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje. Koncepčně koordinují
rozvoj a uspořádání území města, určují základní rozvoj území s ohledem na
podmínky udržitelného rozvoje a jeho hospodárné využívání. Současně stanoví
zásady rozvoje správního území hlavního města jako celku a základní pod-
mínky pro rozvoj jednotlivých městských částí.

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy zpřesňují vymezení rozvojové oblasti Praha vymezené v politice
územního rozvoje ČR a na území hlavního města navrhují rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické
oblasti nadmístního významu. Navrhují vymezení ploch a koridorů nadmístního a celoměstského vý-
znamu pro dopravní a technickou infrastrukturu a pro územní systém ekologické stability. Ve smyslu
stavebního zákona vymezují veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.
Povinnost pořízení zásad územního rozvoje vyplývá z ustanovení § 187 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Úřad územního
plánování – Odbor územního plánu MHMP – zahájil pořizování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy pro
území kraje hl. m. Prahy dle § 187 odst. (4) stavebního zákona. Zastupitelstvo hlavního města Prahy
usnesením číslo 11/52 ze dne 29. 11. 2007 schválilo návrh zadání Zásad územního rozvoje hl. m.
Prahy. Návrh ZÚR hl. m. Prahy byl zpracován ke dni 31. 12. 2007, návazně bylo zpracováno Vyhod-
nocení vlivu ZÚR na udržitelný rozvoj území – SEA, které obsahuje i posouzení vlivu ZÚR na evropsky
významné lokality soustavy NATURA 2000. Společné jednání k návrhu se uskutečnilo dne 17. 3. 2008.
Na základě výsledků společného jednání byl návrh ZÚR upraven, veřejné projednání se konalo 2. 4. 2009.
Proces pořízení ZÚR hl. m. Prahy byl zakončen jejich projednáním v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Zásady
územního rozvoje hl. m. Prahy byly vydány opatřením obecné povahy č. 8/2009 usnesením Zastupitel-
stva hl. m. Prahy č. 23/59 ze dne 17. 12. 2009.
Nejpozději do 4 let po vydání ZÚR musí být podle stavebního zákona do Zastupitelstva hl. m. Prahy
předložena zpráva o jejich uplatňování v uplynulém období, ze které mohou vyplývat požadavky na jejich
aktualizaci.
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Pořizovatelem ZÚR hl. m. Prahy je Odbor územního plánu MHMP.
Zpracovatelem – projektantem ZÚR hl. m. Prahy je Útvar rozvoje hl. m. Prahy.
Kontakt, informace: OÚP MHMP – http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj.
Útvar rozvoje hl. m. Prahy – www.urm.cz/cs/zasady_uzemniho-rozvoje.

Koncept územního plánu hl. m. Prahy (ÚP hl. m. Prahy)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo dne 31. 5. 2007 Usnesením č. 7/1, že pořídí ve smyslu zákona
č. 183/2006 Sb. nový územní plán. Návrh zadání Územního plánu hl. m. Prahy byl veřejně vystaven
od 3. 8. do 1. 9. 2007. Zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 17/43 ze dne
29. 5. 2008. V říjnu 2008 bylo dokončeno tzv. 1. čtení konceptu, které bylo v první polovině roku 2009
projednáno s jednotlivými městskými částmi. Na základě jejich připomínek byl koncept Územního plánu
hl. m. Prahy upraven a do srpna 2009 dopracován. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy a vyhodno-
cení udržitelného rozvoje území byly vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 2. 11. 2009 do 9. 12. 2009,
veřejné projednání proběhlo 23. 11. 2009.
Po projednání konceptu ÚP a vyhodnocení připomínek a eventuelních dohadovacích jednáních a po
odstranění rozporů budou stanoveny pokyny pro zpracování návrhu ÚP. Po zpracování návrhu bude
následovat opět veřejné projednání.
Cílem zpracovávané dokumentace je vytvořit nový územní plán pro hl. m. Prahu, který nahradí stávající
platný plán a bude odpovídat požadavkům nového stavebního zákona a odstraní nedostatky shledávané na
současném územním plánu. Plán bude prezentovat koncepci rozvoje města a jeho systémů (např. dopravy)
pro příštích 10–15 let. Koncept územního plánu je zpracován s dílčími variantními řešeními.
Pořizovatelem ÚP hl. m. Prahy je Odbor územního plánu MHMP.
Projektantem ÚP hl. m. Prahy je Útvar rozvoje hl. m. Prahy.
Kontakt, informace: OÚP MHMP – http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj.
Útvar rozvoje hl. m. Prahy – www.urm.cz/cs/novy_uzemni_plan.
Koncept Územního plánu hl. m. Prahy a vyhodnocení udržitelného rozvoje území jsou rovněž v digitální
podobě k nahlédnutí na internetových stránkách www.uppraha.cz.
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E3 EKONOMICKÉ NÁSTROJE

V ochraně životního prostředí jsou uplatňovány vedle jiných nástrojů (administrativně právní, koncepční,
informační, dobrovolné) rovněž nástroje ekonomické. Může jít o daňové úpravy, sankce ve formě po-
platků a pokut (např. za znečišťování), či naopak o různé formy cílených veřejných výdajů a finanční
podpory. Z větší části jsou tyto nástroje řízeny na úrovni státu, jen některé z nich pak na úrovni kraje
nebo města při výkonu přenesené působnosti nebo v rámci samosprávných činností. Na úrovni hl. m.
Prahy, resp. Magistrátu hl. m. Prahy je zajišťována např. agenda poplatků za znečišťování ovzduší, jsou
realizovány investiční i neinvestiční aktivity financované z rozpočtu hl. m. Prahy, dále projekty realizo-
vané s využitím finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a ze Strukturálních fondů EU. Hl.
m. Praha od roku 1996 vypisuje každoročně granty na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí
a od roku 1994 financuje program dotací v oblasti energetiky, od roku 2009 pod názvem Čistá energie
Praha (viz kapitoly E5 a D2). Na tomto místě jsou uvedeny údaje o výdajích na ochranu životního pro-
středí na území hl. m. Prahy podle sledování Českého statistického úřadu.

E3.1 STATISTICKY SLEDOVANÉ VÝDAJE NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Údaje o výdajích na ochranu životního prostředí zjišťuje ČSÚ od roku 1986. Oddíl o pořízení dlouho-
dobého hmotného majetku (DHM) byl součástí jiných výkazů ČSÚ. Požadavek na zavedení zjišťování
neinvestičních nákladů vedl v roce 2003 ke vzniku samostatného výkazu, který byl určen podnikatelské
sféře. Data z veřejného sektoru byla získávána jiným výkazem, sledujícím pouze DHM na ochranu ŽP.
Od roku 2006 došlo k sjednocení výkaznické povinnosti pro podnikatelský a veřejný sektor a oba sektory
jsou obesílány stejným výkazem ŽP 1-01. Tento výkaz je rozesílán vybraným ekonomickým subjektům,
obcím nad 500 obyvatel, rozpočtovým organizacím, organizačním složkám státu a státním fondům.

Výdaje na ochranu životního prostředí zahrnují investice a neinvestiční náklady na ochranu životního
prostředí, které se vztahují k aktivitám na ochranu životního prostředí (technologie, procesy, zařízení nebo
jejich části), jejichž hlavním účelem je zachycení, odstranění, monitorování, kontrola, snižování, pre-
vence nebo eliminace znečišťujících látek a znečištění nebo jakékoliv jiné poškození životního prostředí,
ke kterému dochází při činnosti podniků.

Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí zahrnuje tržby z prodeje služeb na ochranu ŽP,
tržby z prodeje vedlejších produktů, které vznikly při činnostech spojených s ochranou životního pro-
středí a úspory z opětovného využití vedlejších produktů. Kromě úspor z vlastního opětovného využití
vedlejších produktů se jako přínos zahrnují také úspory nákladů, kterých podnik dosáhl díky opatřením
na ochranu životního prostředí v daném roce.

Poznámka k tabulkám a grafům: Kategorie „ostatní“ zahrnuje – omezování hluku a vibrací; ochrana biodiverzity
a krajiny; ochrana proti záření; výzkum a vývoj na ochranu ŽP; ostatní aktivity na ochranu životního prostředí.

Tab. E3.1.1 Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha
(v tis. Kč běžné ceny)

2005 2006 2007 2008 2009

Celkem 3 969 761 4 949 965 3 525 215 3 336 715 5 334 578

v tom

ochrana ovzduší a klimatu 586 463 568 235 596 509 532 313 594 967

nakládání s odpadními vodami 551 556 305 131 277 801 161 177 344 662

nakládání s odpady 496 957 955 625 914 855 930 315 892 605

ostatní 1 734 785 3 120 974 1 736 020 1 712 910 3 502 344

Zdroje financování [%]

vlastní zdroje a rozpočtové prostředky 88,6 89,6 84,0 73,1 96,4

granty a dotace z veřejných rozpočtů 3,0 0,3 1,3 6,6 i.d.

ostatní granty a dotace 0,3 8,5 11,3 16,3 i.d.

úvěry, půjčky a finanční výpomoci 8,1 1,6 3,4 4,0 3,1

Zdroj: ČSÚ
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Tab. E3.1.2 Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha
(v tis. Kč běžné ceny)

2005 2006 2007 2008 2009

celkem z toho
vnitřní celkem z toho

vnitřní celkem z toho
vnitřní celkem z toho

vnitřní celkem z toho
vnitřní

Celkem 7 538 283 3 545 608 11 320 065 4 641 197 12 871 438 6 536 048 11 333 401 6 060 335 9 523 777 3 696 645

v tom

ochrana ovzduší
a klimatu

758 994 164 376 752 958 145 605 784 832 174 261 628 895 143 923 717 305 176 046

nakládání s odpadními
vodami

990 235 611 224 770 288 307 198 1 238 213 528 502 924 807 452 642 569 466 219 731

nakládání s odpady 3 972 254 2 450 982 7 279 936 3 851 075 9 880 238 5 581 845 8 985 411 5 264 685 7 188 126 2 960 845

ostatní 1 816 800 319 026 2 498 883 337 319 968 155 251 440 794 288 199 085 1 048 880 340 023

Podíl vnitřních nákladů [%]

Celkem 47,0 41,0 50,8 53,5 38,8

v tom

ochrana ovzduší
a klimatu

21,7 19,3 22,2 22,9 24,5

nakládání s odpadními
vodami

61,7 39,9 42,7 48,9 38,6

nakládání s odpady 61,7 52,9 56,5 58,6 41,2

ostatní 17,6 13,5 26,0 25,1 32,4

Zdroj: ČSÚ

Tab. E3.1.3 Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha
(v tis. Kč běžné ceny)

2005 2006 2007 2008 2009

Celkem 6 995 086 8 118 921 8 965 022 9 004 735 8 476 999

v tom

ochrana ovzduší a klimatu 107 718 137 866 6 373 68 966 14 210

nakládání s odpadními vodami 300 782 485 558 522 216 544 142 634 083

nakládání s odpady 6 175 349 6 610 939 7 628 181 7 833 931 7 294 329

ostatní 411 237 884 558 808 252 557 696 534 377

Zdroj: ČSÚ

Obr. E3.1.1 Výdaje na ochranu životního prostředí v hl. m. Praze

Zdroj: ČSÚ

PRAHA – Životní prostředí 2009 259

EKONOMICKÉ NÁSTROJE E3
[m

il.
K

č]

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

ostatní
nakládání s odpady

nakládání s odpadními vodami
ochrana ovzduší a klimatu

20052004 2006 2007 2008 2009
investice neinvest. investice neinvest. investice neinvest. investice neinvest. investice neinvest. investice neinvest.



EKONOMICKÉ NÁSTROJE

Zdroj: ÈSÚ

Zdroj: ÈSÚ

Obr. E3.1.2 Investice na ochranu �ivotního prostøedí podle krajù, 2009

Obr. E3.1.3 Neinvestièní náklady na ochranu �ivotního prostøedí podle krajù, 2009
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E4 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, INTEGROVANÁ
PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ

E4.1 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění – dále jen zákon, podléhají
posuzování vlivů na životní prostředí záměry (projektová EIA) a koncepce (strategická EIA), jejichž
provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. EIA je používaná zkratka z anglického názvu
pro posuzování vlivů na životní prostředí: Environmental Impact Assessment.

V roce 2009 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP) jako příslušný
úřad 81 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona. Na základě zjišťovacího řízení bylo
v roce 2009 9 procesů EIA ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 69 zjišťo-
vacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. V tomto období bylo vy-
dáno 6 stanovisek dle § 10 zákona, na žádost investora bylo ukončeno 9 procesů EIA a 1 proces byl
předán k dokončení na Ministerstvo životního prostředí v souladu s § 23 odst. 4 zákona (viz tab. E4.1.1).

Od nabytí účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2009, obdržel MHMP celkem
690 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení.

Ze záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení byly nejvíce zastoupeny záměry ve smyslu bodu 10.6 kate-
gorie II přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště
nebo garáže), tzn. různé polyfunkční objekty, kde vedle obchodní funkce je zastoupena funkce admi-
nistrativní, kulturní, sportovní apod. (viz tab. E4.1.2). Členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení
dle správních obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce E4.1.3.

Ode dne 22. 8. 2007, tj. od nabytí účinnosti novely zákona, do 31. 12. 2009 bylo na MHMP celkem
podáno 882 podlimitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, z toho bylo v roce 2009 podáno
365 oznámení. Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 bylo pro 373 záměrů vydáno sdělení, že nepodléhají
zjišťovacímu řízení a pro 5 záměrů sdělení, že podléhají zjišťovacímu řízení.

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2009 6 oznámení
záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. Prahy. Dále byl MŽP postoupen
1 spis, kde příslušným úřadem je MHMP, protože si MŽP vyhradilo dle § 23 odst. 4 zákona jeho posu-
zování. Ve sledovaném období byly 3 procesy ukončeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude
dále posuzován dle zákona, 4 záměry byly ukončeny závěrem, že záměr bude dále posuzován, byla
vydána 2 stanoviska dle § 10 zákona a 1 záměr byl ukončen na žádost investora (viz tab. E4.1.4).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2009, obdrželo MŽP celkem 49 oznámení
záměrů týkajících se území hl. m. Prahy.

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad obdržel ve sledovaném období 2 záměry podlé-
hající zjišťovacímu řízení, které by svými vlivy zasahovaly na území hl. m. Prahy, z nich 2 procesy EIA
byly ukončeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona a bylo vydáno
1 stanovisko (viz tab. E4.1.5).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2009, bylo Krajským úřadem Středočeského
kraje projednáváno celkem 10 záměrů podléhajících závěru zjišťovacího řízení s vlivy zasahujícími
na území hl. m. Prahy.

Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací
o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na inter-
netových adresách: www.cenia.cz/eia nebo http://envis.praha-mesto.cz/eia.
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Tab. E4.1.1 Přehled záměrů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad OOP MHMP,
posuzovaných v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

Pořad.
č. Název akce Datum

oznámení EIA
Závěr

zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA

052 Podzemní garáže Klárov v Praze 1 -
Malá Strana, ul. U Železné lávky

15. 5. 2003 16. 7. 2003 EIA ano zpracovává se dokumentace

081 Administrativní budova X-POINT,
ul. Vyskočilova, Praha 4

5. 1. 2004 23. 2. 2004 EIA ano zpracovává se dokumentace

105 Polyfunkční centrum Grafická,
Praha 5 - Smíchov

18. 8. 2004 18. 10. 2004 EIA ano zpracovává se dokumentace

112 Tiskárna MATRIX Media, s. r. o.,
Přístavní 29, Praha 7

25. 10. 2004 4. 1. 2005 EIA ano zpracovává se dokumentace

158 Polyfunkční budova Poutník, Praha 11, k.ú. Háje 12. 9. 2005 8. 12. 2005 EIA ano zpracovává se dokumentace

168 Hornická činnost v dobývacím prostoru
Zbraslav IV na výhradních ložiscích štěrkopísku
Lahovice a Lahovice I, Praha 16

22. 12. 2005 5. 4. 2006 EIA ano souhlasné stanovisko
10. 7. 2009

171 Recyklační středisko minerálních stavebních
odpadů, k.ú. Třeboradice (WECO)

2. 1. 2006 2. 3. 2006 EIA ano zpracovává se dokumentace

174 Lahovičky, k.ú. Lahovice, k.ú. Radotín, Praha 16 6. 1. 2006 9. 3. 2006 EIA ano zpracovává se dokumentace

176 Mobilní betonárna Stetter M 1,5 – Praha 15,
k.ú. Hostivař

18. 1. 2006 17. 3. 2006 EIA ano dokumentace vrácena
k přepracování 6. 12. 2006

180 Pražský veletržní areál 25. 11. 2005 19. 5. 2006 EIA ano zpracovává se dokumentace

189 Recyklační závod minerálních stavebních
odpadů, k.ú. Ruzyně

14. 4. 2006 19. 9. 2006 EIA ano zpracovává se dokumentace

208 Libeňská spojka, st. č. 8313, Praha 8 24. 7. 2006 3. 11. 2006 EIA ano 10. 10. 2008 dokumentace
vrácena k přepracování; MŽP

si vyhradilo posuzování dle
§ 23 odst. 4 zák. a 1. 4. 2009

mu MHMP postoupilo spis

209 Obalovna živičných směsí, Praha 15 -
Dolní Měcholupy

27. 7. 2006 8. 11. 2006 EIA ano zpracovává se dokumentace

244 VITEK CENTER, mezi ul. Na Poříčí
a Na Florenci, Praha 1 - Nové Město (září 2006)

4. 10. 2006 22. 1. 2007 EIA ano zpracovává se dokumentace

253 Komunikační propojení MČ Praha 12
s Pražským okruhem, stavbou SOKP 513 –
křižovatka s SOKP Komořany, stavba č. 8560

18. 10. 2006 2. 3. 2007 EIA ano souhlasné stanovisko
7. 9. 2009

263 Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM –
Smíchov, Praha 5, Praha 13

7. 11. 2006 21. 3. 2007 EIA ano 10. 7. 2009
souhlasné stanovisko

389 Stavba č. 0138 – TV Kunratice, etapa č. 0008 –
Kanalizace IV

16. 5. 2007 25. 9. 2007 EIA ano proces EIA ukončen na
žádost investora 21. 4. 2009

397 Stavba č. 8559 – Komunikační propojení
Evropská–Svatovítská, Praha 6

25. 5. 2007 26. 11. 2007 EIA ano veřejné projednání
20. 10. 2009

398 Hromadné podzemní garáže v lokalitě
Škroupovo náměstí, Praha 3

28. 5. 2007 30. 10. 2007 EIA ano zpracovává se dokumentace

399 Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot –
Obchodní areál Vídeňská, Praha - Kunratice

30. 5. 2007 11. 1. 2008 EIA ano zpracovává se dokumentace

433 TV Libuš, etapa 0012, obchvatová komunikace
stavba č. 0088, k.ú. Písnice, Cholupice,
Kunratice

30. 7. 2007 22. 1. 2008 EIA ano souhlasné stanovisko
15. 7. 2009

464 Obchodní centrum PLUS, Praha - Braník 3. 9. 2007 25. 7. 2008 EIA ano zpracovává se dokumentace

471 Kotelna na biomasu, Na Slupi 2, Praha 2 -
Nové Město

17. 7. 2007 28. 12. 2007 EIA ano zpracovává se dokumentace

504 Prague Point Building, ul. Budějovická, Praha 4 21. 11. 2007 27. 6. 2008 EIA ano zpracovává se dokumentace

513 Bydlení Nad Přehradou I, Praha 15,
k.ú. Horní Měcholupy

11. 1. 2008 16. 4. 2008 EIA ano souhlasné stanovisko
12. 8. 2009

531 Dočasná deponie výkopového materiálu,
lokalita Na Kameni, k.ú. Písnice, Praha 12

10. 3. 2008 24. 9. 2008 EIA ano zpracovává se dokumentace

542 Rozvojové území Ruzyně, Praha 6 29. 4. 2008 30. 1. 2009 EIA ne

548 Stavba prodejní a skladové haly, parc. č. 413/1,
413/3–5, 415/2–4, k.ú. Stodůlky

14. 5. 2008 proces EIA ukončen na
žádost investora 18. 2. 2009

556 Obytný soubor „Nad Modřanskou roklí“,
Praha 12, k.ú. Kamýk

20. 6. 2008 14. 1. 2009 EIA ne
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Pořad.
č. Název akce Datum

oznámení EIA
Závěr

zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA

570 Dostavba a rekonstrukce areálu
U Starého mlýna, Praha 22, k.ú. Uhříněves

30. 7. 2008 13. 5. 2009 EIA ne

574 Výstavba garáží na Dvořákově nábřeží,
Praha 1, k.ú. Staré Město

15. 8. 2008 14. 1. 2009 EIA ne

576 Stavba č. 0092 TV Zličín, etapa 0008 –
komunikace Zličín (obvodová komunikace
Na Radosti–Hrozenkovská); Stavba č. 0092
TV Zličín, etapa 0011 – obchvatová komunikace
Zličín (úsek Hrozenkovská–Strojírenská)

15. 9. 2008 20. 4. 2009 EIA ne

577 Bytové domy „NOVÉ KOLOVRATY“,
Praha - Kolovraty

10. 9. 2008 27. 11. 2008 EIA ano zpracovává se dokumentace

578 Bytový dům Plzeňská, u hotelu Golf,
parc. č. 387/2, 4, 5; Praha 5, k.ú. Motol

12. 9. 2008 26. 11. 2008 EIA ano proces EIA ukončen na
žádost investora 21. 9. 2009

579 Správní budova archivace dat, Praha 18 -
Letňany

17. 9. 2008 23. 4. 2009 EIA ne

580 Viladomy Dubeč, Praha - Dubeč,
k.ú. Dolní Měcholupy a k.ú. Dubeč (září 2008)

23. 9. 2008 27. 11. 2008 EIA ano 25. 5. 2009 dokumentace
vrácena k přepracování

581 Dostavba kanalizace MČ Praha 22
(úsek ČOV Uhříněves–K Netlukám)

26. 9. 2008 1. 4. 2009 EIA ne

583 Silnice II/243 – Obchvat Březiněvsi 7. 10. 2008 9. 12. 2008 EIA ano 30. 10. 2009
zadán posudek

584 Obytný soubor U Michelského mlýna,
parc. č. 875/2,4,5, 877, 878/1,2, 879, 880, 881,
k.ú. Michle

9. 10. 2008 20. 3. 2009 EIA ne

585 Rezidence Veselská, Praha 18 - Letňany 15. 10. 2008 proces EIA ukončen na
žádost investora 29. 9. 2009

586 Dostavba areálu firmy Ital – Auto, s. r. o.,
Praha 5, k.ú. Motol

16. 10. 2008 proces EIA ukončen na
žádost investora 17. 2. 2009

588 Bytový dům STAROKOŠÍŘSKÁ AVENUE,
Praha 5, k.ú. Košíře

17. 10. 2008 19. 8. 2009 EIA ne

589 Bytový dům Tulipa, ul. Pernerova, Praha 8,
k.ú. Karlín

20. 10. 2008 30. 1. 2009 EIA ne

590 IKEA WEST Praha 13 - Třebonice 16. 10. 2008 26. 2. 2009 EIA ne

591 Novostavba polyfunkčního domu Kindergarten,
Nekvasilova ulice, Praha 8 - Karlín

23. 10. 2008 25. 5. 2009 EIA ne

592 Obchodní centrum Michle, při komunikaci
Chodovská a Záběhlická, Praha 10, k.ú. Chodov

31. 10. 2008 8. 4. 2009 EIA ano 16. 11. 2009
zveřejněn posudek

593 Garážový dům, Praha 4 - Lhotka 30. 9. 2008 23. 1. 2009 EIA ne

594 Modřanská alej, Praha 12, k.ú. Modřany 31. 10. 2008 9. 2. 2009 EIA ne

595 Obytný soubor Písečná - Troja, Praha 8,
k.ú. Troja

4. 11. 2008 25. 2. 2009 EIA ne

596 Bytový dům Plzeňská třída, Praha 5 5. 11. 2008 18. 3. 2009 EIA ne

597 Podniková ČS PHM H + S BUSSI,
k.ú. Kunratice

6. 11. 2008 6. 2. 2009 EIA ne

598 Obytný soubor Benice, k.ú. Benice,
k.ú. Uhříněves, Praha 22

7. 11. 2008 14. 1. 2009 EIA ano proces EIA ukončen na
žádost investora 18. 2. 2009

599 RUSTONKA, Praha 8 - Karlín 10. 11. 2008 15. 4. 2009 EIA ne

600 Stavba č. 3295 TV Horní Počernice,
etapa 0014 – kanalizace Otovická, část II. –
Zásobování vodou Podsychrovského rybníka

11. 11. 2008 6. 3. 2009 EIA ne

601 Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea 13. 11. 2008 2. 3. 2009 EIA ano zpracovává se dokumentace

602 Obytné domy Kytínská, parc. č. 2742/86, 87, 93,
k.ú. Hostivař

14. 11. 2008 20. 4. 2009 EIA ne

603 Centrum rekreačních aktivit Sedlec - Suchdol,
k.ú. Sedlec

2. 12. 2008 18. 3. 2009 EIA ne

604 Bytový dům EL DORADO, Praha 18,
k.ú. Letňany

3. 12. 2008 15. 5. 2009 EIA ano zpracovává se dokumentace

605 Hromadné garáže Záběhlice, Praha 4 10. 12. 2008 20. 5. 2009 EIA ne

606 Hotel Petynka, parc. č. 576, 577, 578, 579, 580,
581 a 2214, k.ú. Střešovice, Praha 6

10. 12. 2008 13. 5. 2009 EIA ne
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Závěr

zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA

607 Stavba číslo 9394 – Plavecký areál Šutka 12. 12. 2008 26. 1. 2009 EIA ne

608 Q5 WALTROVKA OFFICES, Praha 5 - Jinonice 19. 12. 2008 11. 6. 2009 EIA ne

609 Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o.,
Praha 14, k.ú. Kyje

22. 12. 2008 7. 4. 2009 EIA ne

610 Administrativní budova Eleven Building,
Praha 11, k.ú. Chodov

7. 1. 2009 2. 7. 2009 EIA ano zpracovává se dokumentace

611 Rekreační zóna, terénní úpravy, těžba
štěrkopísku – Radotín přístav, Praha 16

9. 1. 2009 27. 7. 2009 EIA ne

612 Revitalizace stávajícího skladového areálu
na obchodně administrativní centrum Hostivař,
Praha 15

21. 1. 2009 30. 4. 2009 EIA ne

613 Velkotržnice Lipence, K Radotínu 492,
Praha 16, k.ú. Lipence a Zbraslav

19. 1. 2009 12. 3. 2009 EIA ne

614 Obytný soubor Čakovický park,
Praha - Čakovice

26. 1. 2009 11. 5. 2009 EIA ne

615 BB Centrum – Objekt Delta II, Praha 4 - Michle 29. 1. 2009 1. 9. 2009 EIA ne

616 Polyfunkční dům Harfa City, ulice Poděbradská/
K Žižkovu, Praha 9, k.ú. Vysočany

28. 1. 2009 11. 5. 2009 EIA ano zpracovává se dokumentace

617 Logistické centrum odpadů – SITA Praha,
mezi ul. Ke Kablu a Průmyslová,
k.ú. Dolní Měcholupy, Praha 15

6. 2. 2009 20. 4. 2009 EIA ne

618 Skladová hala M + N + L, ul. Kutnohorská 359,
Praha 15

9. 2. 2009 11. 5. 2009 EIA ne

619 Hotel Křižíkova, Praha 8, k.ú. Karlín 11. 2. 2009 10. 4. 2009 EIA ne

620 Objektové parkoviště P + R Zličín III.,
Praha - Zličín, k.ú. Třebonice

12. 2. 2009 § 6 odst. 5 (místo
oznámení předložena

dokumentace
podle př. č. 4)

souhlasné stanovisko
16. 12. 2009

621 Zasíťování území a výstavba 20 viladomů
v lokalitě Beranov, Praha - Dolní Chabry

24. 2. 2009 27. 5. 2009 EIA ne

622 Bytový dům Tomická, Praha 10, k.ú. Strašnice 26. 2. 2009 proces EIA ukončen na
žádost investora 15. 6. 2009

623 Výstavba hromadných garáží Praha 4 –
na rohu ulic Štúrova–Hurbanova

5. 3. 2009 22. 4. 2009 EIA ne

624 Boromeum – dům pro seniory, mezi ulicemi
K Šancím, Engelmüllerova a Žalanského,
Praha 17, k.ú. Řepy

13. 3. 2009 23. 6. 2009 EIA ne

625 Garážový dům Telefónica O2, Praha 3,
k.ú. Žižkov

19. 3. 2009 3. 6. 2009 EIA ne

626 Bytové domy „VILAPARK UHŘÍNĚVESKÁ
OBORA“, Praha 22, k.ú. Uhříněves

31. 3. 2009 10. 9. 2009 EIA ne

627 Obytný soubor „Trojmezí“, Praha 10 a 11,
k.ú. Chodov a Záběhlice

1. 4. 2009 17. 6. 2009 EIA ne

628 CTY Průmyslová sever, Praha 15, k.ú. Hostivař 2. 4. 2009 8. 6. 2009 EIA ne

629 Obytný soubor Benice, Praha 22 - Benice,
Uhříněves (březen 2009)

7. 4. 2009 15. 7. 2009 EIA ne

630 PRAGUE CITY GOLF CLUB – změna stavby
veřejného 18 jamkového hřiště; k.ú. Lipence,
Zbraslav

7. 4. 2009 9. 6. 2009 EIA ne

631 INDUSTRIE PARK SEVER – dostavba I.
a II. etapy, Praha 20, k.ú. Horní Počernice

16. 4. 2009 5. 8. 2009 EIA ne

632 Rekonstrukce části vnitrobloku č. p. 852, 835,
837, 896, 900, 1480, Praha 1 - Nové Město

17. 4. 2009 9. 6. 2009 EIA ano 10. 9. 2009
zveřejněna dokumentace

633 OBCHODNÍ CENTRUM VÍDEŇSKÁ,
PRAHA - KUNRATICE

29. 4. 2009 10. 11. 2009 EIA ne

634 PČOV Uhříněves - Dubeč – dostavba objektů 6. 5. 2009 2. 7. 2009 EIA ne

635 Stavba č. 3145 – TV Vinoř, etapa 0012 –
ČOV Vinoř, Praha 19

7. 5. 2009 16. 9. 2009 EIA ne

636 Stavební dvůr Metrostav, a. s., Hala povrchových
úprav, Praha 20 - Horní Počernice

27. 5. 2009 3. 8. 2009 EIA ne

637 Revitalizace nádraží Žižkov - Sever, Praha 3 2. 6. 2009 30. 9. 2009 EIA ne
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638 Stavba č. 0057 – Prodloužení stoky A2,
etapa 0004 – Gravitační stoka z Cholupic do A2
(květen 2009)

5. 6. 2009 30. 9. 2009 EIA ne

639 Obytný soubor Nová Michle, ulice U Plynárny,
Praha 4, k.ú. Michle

9. 6. 2009 12. 11. 2009 EIA ne

640 Soubor staveb TESLA, k.ú. Hloubětín, Praha 9 10. 6. 2009 30. 10. 2009 EIA ne

641 ČVUT – Revitalizace objektu Jugoslávských
partyzánů 1580/3, 2. fáze, Praha 6

20. 5. 2009 29. 10. 2009 EIA ne

642 Skladová hala H II, areál SAPARIA, a. s.,
k.ú. Písnice

22. 6. 2009 16. 9. 2009 EIA ano zpracovává se dokumentace

643 Nákupní centrum Krakov, Praha 8, k.ú. Troja 22. 6. 2009 21. 8. 2009 EIA ne

644 Obytný soubor VIVUS Uhříněves, Praha 22 24. 6. 2009 7. 12. 2009 EIA ne

645 Stavba č. 3295 – TV Horní Počernice,
etapa 0006 – komunikace Robotnice
(červen 2009)

26. 6. 2009 16. 11. 2009 EIA ne

646 Optimalizace traťového úseku Praha hl. n.–
Praha - Smíchov

29. 6. 2009 22. 10. 2009 EIA ne

647 Lipence – Statek a Clubhouse – soubor
polyfunkčních a rodinných domů,
Praha - Lipence

30. 6. 2009 18. 9. 2009 EIA ne

648 Stavba č. 3145 TV Vinoř,
etapa 0013 – Dražkovská

1. 7. 2009 30. 9. 2009 EIA ne

649 Polyfunkční dům Střížkov, ul. Střelničná,
Praha 8, k.ú. Libeň

2. 7. 2009 23. 10. 2009 EIA ne

650 Stavba č. 7499 TV Dolní Měcholupy,
etapa 0003 – východní

3. 7. 2009 13. 10. 2009 EIA ne

651 Neveřejná čerpací stanice PHM v areálu
firmy ELPO, Za Mototechnou 1375/7, Praha 13,
k.ú. Stodůlky

16. 7. 2009 9. 11. 2009 EIA ne

652 Centrum INPROX – Třebonice 22. 7. 2009 probíhá zjišťovací řízení

653 Obytný a sportovní soubor Tři věže, Praha 20,
k.ú. Horní Počernice

29. 7. 2009 probíhá zjišťovací řízení

654 Bytový dům ul. Odlehlá a veterinární klinika
ul. Novovysočanská, Praha 9

29. 7. 2009 probíhá zjišťovací řízení

655 Revitalizace Klementina 29. 6. 2009 18. 9. 2009 EIA ano proces EIA ukončen na
žádost investora 19. 10. 2009

656 Instalace digitálního velkoformátového tisku
včetně zařízení na snižování emisí VOC,
Praha 18, k.ú. Letňany

3. 8. 2009 13. 10. 2009 EIA ne

657 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, k.ú. Karlín,
Nové Město, Žižkov, Holešovice

3. 8. 2009 23. 10. 2009 EIA ne

658 Záměna paliva v kotelně IKEM,
Praha - Kunratice

6. 8. 2009 18. 11. 2009 EIA ne

659 OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA,
Praha 6, k.ú. Dejvice

11. 8. 2009 3. 11. 2009 EIA ne

660 Polyfunkční soubor Rezidence Nové Stodůlky,
Praha 13

10. 8. 2009 probíhá zjišťovací řízení

661 Villa Park Barrandov, ul. Kurandové
a K Barrandovu, Praha 5, k.ú. Hlubočepy

12. 8. 2009 25. 11. 2009 EIA ne

662 Stavba č. 3119 – TV Čakovice,
etapa 0018 – Jižní obchvat

14. 8. 2009 probíhá zjišťovací řízení

663 Hromadné garáže v areálu ČZU v Praze,
k.ú. Suchdol, Praha 6

26. 8. 2009 probíhá zjišťovací řízení

664 Rozšíření zpevněných ploch – Prakab,
k.ú. Hostivař, Praha 15

2. 9. 2009 14. 10. 2009 EIA ne

665 Bytové domy – rezidence Čertousy,
k.ú. Horní Počernice, Praha 20

8. 9. 2009 probíhá zjišťovací řízení

666 Tramvajová trať Podbaba–ČD Podbaba –
1. etapa, Praha 6

10. 9. 2009 probíhá zjišťovací řízení

667 Bytové domy „PANORAMA KYJE II“,
Praha 14, k.ú. Kyje

15. 9. 2009 probíhá zjišťovací řízení
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668 Obytný soubor Červený dvůr, Praha 3 17. 7. 2009 probíhá zjišťovací řízení

669 Bytový dům Plzeňská, u hotelu Golf,
parc. č. 387/2, 4, 5; Praha 5, k.ú. Motol

23. 9. 2009 7. 12. 2009 EIA ne

670 Stavba č. 8781 – Prodloužení sběrače „P“
do Třebonic

24. 9. 2009 probíhá zjišťovací řízení

671 Obytný soubor Kbely, Praha 19, k.ú. Kbely 25. 9. 2009 probíhá zjišťovací řízení

672 K Dálnici, 3. etapa, OK Žampionová –
OK Zábavní centrum, Praha 22 a 11,
č. akce 999 596/3

29. 9. 2009 probíhá zjišťovací řízení

673 Nové Měcholupy II, Praha 15,
k.ú. Horní Měcholupy

30. 9. 2009 proces EIA ukončen na
žádost investora 7. 12. 2009

674 VGP Park Horní Počernice, IV. etapa, Praha 20 14. 10. 2009 probíhá zjišťovací řízení

675 Pavilony Jablonecká, Praha 9, k.ú. Prosek 16. 10. 2009 probíhá zjišťovací řízení

676 Přemístění nádrže Bencalor 16 m3 –
Zentiva, k. s., Praha - Dolní Měcholupy

20. 10. 2009 probíhá zjišťovací řízení

677 EXPLORA Business Centre – fáze 2,
Administrativní objekt Neptune I, II, III
Bucharova ul., Praha 13, k.ú. Stodůlky

21. 10. 2009 probíhá zjišťovací řízení

678 Změna využití 3. podzemního podlaží v budově
Kulturního a obchodního centra – Nový Smíchov,
Praha 5

4. 11. 2009 probíhá zjišťovací řízení

679 Karlínské dvory, mezi ulicemi Sokolovská
a Křižíkova, Praha 8, k.ú. Karlín

5. 11. 2009 probíhá zjišťovací řízení

680 Bytový dům Novodvorská, Praha - Libuš 12. 11. 2009 probíhá zjišťovací řízení

681 Nové Traumacentrum Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady, Praha 10, k.ú. Vinohrady

19. 11. 2009 probíhá zjišťovací řízení

682 SIKO KOUPELNY – VZORKOVNA,
Praha 13 - Třebonice (listopad 2009)

12. 11. 2009 probíhá zjišťovací řízení

683 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi –
číslo stavby 40019

1. 12. 2009 probíhá zjišťovací řízení

684 Cyklostezka Běchovice–Horní Počernice,
Praha 9

7. 12. 2009 probíhá zjišťovací řízení

685 Depozitář Národní knihovny v Hostivaři,
Praha 15

15. 12. 2009 probíhá zjišťovací řízení

686 Stavební úpravy ulice Jablonecké, Praha 9,
k.ú. Prosek

14. 12. 2009 probíhá zjišťovací řízení

687 Obytný soubor CTR Kobylisy – II.etapa,
parc. č. 1604/3, 1604/17, 1830/1, 1522/5,
k.ú. Kobylisy, Praha 8

10. 12. 2009 probíhá zjišťovací řízení

688 Hotel Diplomat Praha – nová křídla a veřejné
podzemní garáže, Praha 6

15. 12. 2009 probíhá zjišťovací řízení

689 Logistický areál APB Plzeň, při ulici Tiskařská,
Praha 10, k.ú. Malešice

27. 11. 2009 probíhá zjišťovací řízení

690 Rozšíření stávajícího objektu IKEA Černý Most,
k.ú. Černý Most, Praha 14

29. 12. 2009 probíhá zjišťovací řízení

Zdroj: OOP MHMP
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Tab. E4.1.2 Bilance podaných oznámení v roce 2009, příslušný úřad OOP MHMP,
členění podle druhu posuzovaných záměrů

Druh posuzovaného záměru Počet Podíl

Čistírny odpadních vod, kanalizace nebo průmyslové kanalizace (dle bodu 1.9 kategorie II příl. č. 1 zákona) 5 6,17 %

Těžba nerostných surovin; těžba rašeliny (dle bodu 2.5 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,23 %

Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven (dle bodu 4.2 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,23 %

Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických
přípravků nad 1 t.rok-1 (dle bodu 5.6 kategorie II příl. č. 1 zákona)

1 1,23 %

Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic (dle bodu 9.1 kategorie II příl. č. 1 zákona) 5 6,17 %

Železniční dráhy (dle bodu 9.2 kategorie II příl. č. 1 zákona) 2 2,47 %

Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek (dle bodu 9.3 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,23 %

Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické
úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů (dle bodu 10.1 kategorie II příl. č. 1)

1 1,23 %

Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(dle bodu 10.4 kategorie II příl. č. 1)

3 3,70 %

Skladové nebo obchodní komplexy vč. nákupních středisek, parkoviště nebo garáže
(dle bodu 10.6 kategorie II příl. č. 1 zákona)

55 67,90 %

Sportovní areály, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály
(dle bodu 10.8 kategorie II příl. č. 1 zákona)

1 1,23 %

Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných
podle zvláštních právních předpisů (dle bodu 10.10 kategorie II příl. č. 1 zákona)

2 2,47 %

Tématické areály na ploše nad 5000 m2 (dle bodu 10.13 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,23 %

Záměry uvedené v příloze č. 1 zákona, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny
(podlimitní záměr) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení (dle § 4 odstavec 1 písmeno d)

1 1,23 %

Stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního
právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti (dle § 4 odstavec 1 písmeno e)

1 1,23 %

Celkem 81 100,00 %

Zdroj: OOP MHMP

Tab. E4.1.3 Bilance podaných oznámení v roce 2009, příslušný úřad OOP MHMP,
členění podle správních obvodů

Správní obvod Počet záměrů

Praha 1 2

Praha 2 0

Praha 3 1

Praha 4 4

Praha 5 3

Praha 6 5

Praha 7 0

Praha 8 5

Praha 9 3

Praha 10 2

Praha 11 0

Praha 12 1

Praha 13 3

Praha 14 1

Praha 15 7

Praha 16 4

Praha 17 1

Praha 18 4

Praha 19 1

Praha 20 6

Praha 21 0

Praha 22 3

Akce zasahující do více správních obvodů 25

Celkem 81

Zdroj: OOP MHMP
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Tab. E4.1.4 Přehled záměrů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění,  příslušný úřad MŽP,
posuzovaných v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

Název akce Datum
oznámení EIA

Závěr
zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA

Krematorium pro zvířata chovaná v zájmových
chovech

24. 3. 2004 31. 5. 2004 EIA ano zpracovává se dokumentace

Modernizace trati Praha–Kladno s připojením
na letiště Ruzyně (projekt PraK), II. etapa

12. 1. 2005 18. 3. 2005 EIA ano zpracovává se dokumentace

Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně 22. 8. 2005 2. 12. 2005 EIA ano 13. 3. 2008 dokumentace
vrácena na doplnění

Městský okruh, stavba č. 0081 Pelc Tyrolka–
Balabenka

9. 9. 2005 9. 12. 2005 EIA ano 26. 9. 2008 dokumentace
vrácena na doplnění

Městský okruh, stavba č. 0094 v úseku
Balabenka–Štěrboholská radiála

9. 9. 2005 30. 11. 2005 EIA ano 26. 9. 2008 dokumentace
vrácena na doplnění

Praha–Beroun – nové železniční spojení 8. 11. 2005 30. 12. 2005 EIA ano zpracovává se dokumentace

Břevnovská radiála – č. 7553 12. 1. 2006 16. 3. 2006 EIA ano 5. 6. 2009 dokumentace
vrácena k dopracování

Libeňská spojka, st. č. 8313, Praha 8 24. 7. 2006 3. 11. 2006 EIA ano MŽP si vyhradilo posuzování
dle § 23 odst. 4 zák. a 1. 4. 2009

mu MHMP postoupil spis

Špičkový zdroj 45 MW – zdroj energie – plynová
turbína (Špičkový zdroj 50 MW – zdroj energie –
plynová turbína; nový název)

10. 12. 2007 22. 1. 2008 EIA ano 12. 8. 2009
souhlasné stanovisko

Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční
zóny Průhonice

10. 4. 2008
předložena

dokumentace
místo oznámení

dokumentace byla
8. 7. 2008

vrácena  k přepracování

VESTECKÁ SPOJKA v úseku Západní komerční
zóna Průhonice – silnice II/603

5. 5. 2008
předložena

dokumentace
místo oznámení

dokumentace byla
24. 7. 2008

vrácena k přepracování

Výstavba golfového hřiště Praha - Klánovice 2. 5. 2008 4. 7. 2008 EIA ano 6. 10. 2009 proces EIA
ukončen na žádost investora

Modernizace trati Praha–Kladno s připojením
na letiště Ruzyně – I. etapa

7. 5. 2008 11. 7. 2008 závěr,
že oznámení není třeba
dopracovat, považuje

se za dokumentaci

26. 1. 2009
souhlasné stanovisko

Výrobna betonových směsí zařízení staveniště 5
Troja, 2. etapa

31. 10. 2008 14. 1. 2009 EIA ne

SOKP – Stavba 510 Satalice–Běchovice 27. 11. 2008 28. 1. 2009 EIA ano zpracovává se dokumentace

MÚK Beranka na D11 a komunikační spojka 18. 12. 2008 16. 2. 2009 EIA ano zpracovává se dokumentace

Vývodové tunely pro TR Karlín 20. 5. 2009 13. 7. 2009 EIA ne

Rekreační park U Čeňku 23. 6. 2009 24. 8. 2009 EIA ne

MÚK Aviatická 7. 7. 2009 2. 9. 2009 EIA ano zpracovává se dokumentace

Optimalizace železniční trati Lysá n. L.–
Praha Vysočany, 2. stavba

3. 9. 2009 28. 12. 2009
ZZŘ – oznámení
se nepovažuje

za dokumentaci,
je ji třeba dopracovat

zpracovává se dokumentace

Připojení TR Uhříněves kabely 110 kV,
Praha 22 - Uhříněves

30. 11. 2009 probíhá zjišťovací řízení

Modernizace traťového úseku Praha Běchovice–Úvaly 23. 12. 2009 probíhá zjišťovací řízení

Zdroj: OOP MHMP, MŽP

Tab. E4.1.5 Přehled záměrů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad Krajský úřad
Středočeského kraje, posuzovaných v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

Název akce Datum
oznámení EIA

Závěr
zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA

III/0031 Dolní Břežany – obchvat (k.ú. Dolní Břežany,
Cholupice, Hodkovice u Zlatníků, Zlatníky u Prahy)

14. 5. 2008 24. 6. 2008 EIA ano 9. 12. 2009
souhlasné stanovisko

II/244 Přezletice, přeložka silnice (k.ú. Přezletice,
Veleň, Sluhy, Brázdim, Mratín)

2. 3. 2009 6. 4. 2009 EIA ne

PČOV Miškovice, rekonstrukce a rozšíření, k.ú. Veleň 7. 9. 2009 2. 11. 2009 EIA ne

Zdroj: OOP MHMP, KÚ STČK
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E4.2 INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ (IPPC)

Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC z anglického Integrated Pollution Prevention
and Control) je základním kamenem harmonizace české legislativy v oblasti životního prostředí s legisla-
tivou Evropské unie.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťo-
vání a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), nabyl účinnosti dne 1. 1. 2003. Sou-
časně byly přijaty prováděcí předpisy k zákonu: vyhláška MŽP č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor
žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění a nařízení vlády č. 63/2003 Sb.,
o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Integrované povolení – rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení včetně provozu
činností přímo spojených s provozem zařízení v místě. Vydává se namísto rozhodnutí, stanovisek, vy-
jádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů zejména v oblasti ochrany životního
prostředí a ochrany veřejného zdraví.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci stanoví

• postup podání žádosti, zveřejnění, projednání a vydání integrovaného povolení a jeho změn, náležitosti
integrovaného povolení

• systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách

• výkon státní správy při integrované prevenci a omezování znečištění

• ukládání pokut (za správní delikty pokuta od 500 000 do 7 000 000 Kč podle závažnosti porušení
zákona, pořádková pokuta do 100 000 Kč – může být uložena i opakovaně do výše 1 000 000 Kč).

Provozovatelé stávajících zařízení uvedených do provozu do 30. 10. 2000, jehož provozovatel podal
žádost o stavební povolení do 30. 10. 1999, měl povinnost získat integrované povolení k 30. 10. 2007.

Provozovateli zařízení uvedeného do provozu po datu 30. 10. 2000 (a jehož provozovatel podal žádost
o stavební povolení po datu 30. 10. 1999) uložil zákon povinnost do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti
zákona podat žádost o vydání integrovaného povolení příslušnému úřadu.

Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení pro zařízení do 31. 12. 2002 a do tohoto
data nebylo pro zařízení vydáno stavební povolení, musí doložit integrované povolení současně s ná-
vrhem, na základě kterého má být započato s užíváním stavby podle zvláštního právního předpisu. Tímto
návrhem se rozumí žádost o povolení k předčasnému užívání stavby, žádost o souhlas se zkušebním
provozem a návrh na zahájení kolaudačního řízení.

Stavební povolení pro nová zařízení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení. Provo-
zovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a jestliže
do tohoto data nebylo pro toto zařízení vydáno stavební povolení, je povinen doložit integrované povo-
lení současně s návrhem na zahájení kolaudačního řízení.

Podstatná změna v provozu zařízení může být uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené
změny integrovaného povolení podle § 19a.

Provozovatel zařízení nespadajícího do působnosti zákona o integrované prevenci může požádat o integro-
vané povolení dobrovolně.

Další informace: www.mzp.cz/ippc, www.ippc.cz, www.cenia.cz.

IPPC v Praze

V hl. m. Praze bylo od účinnosti zákona (2003) do konce roku 2009 vydáno 31 pravomocných integro-
vaných povolení a 84 jejich změn. Z toho 3 povolení zanikla z důvodu ukončení provozu. Ke konci
roku 2009 tak bylo v Praze evidováno 28 zařízení s vydaným integrovaným povolením.
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Tab. E4.2.1 Přehled stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., Praha, 2009

Kategorie Zařízení IČ

Kategorie 1.1 PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Třeboradice 45273600

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Veleslavín 45273600

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Juliska 45273600

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Krč 45273600

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Holešovice 45273600

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Malešice 45273600

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Michle 45273600

Kategorie 2.6 Avia Ashok Leyland Motors, s. r. o., dříve DAEWOO AVIA, a. s. 27422356

České aerolinie, a. s. – Povrchové úpravy pro generální opravy podvozků 45795908

LETOV LETECKÁ VÝROBA, s. r. o. – Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů
s použitím elektrolytických nebo chemických postupů

26131820

TK GALVANOSERVIS, s. r. o. – Povrchové úpravy galvanickým pokovováním a lakováním 25608738

Kategorie 3.1 Českomoravský cement, a. s., závod Radotín 26209578

Kategorie 3.5 Jan Fiala – cihelna Štěrboholy 16573188

Kategorie 4.1 a) LINDE GAS, a. s. – Výroba acetylenu 00011754

Kategorie 4.1 b) BARVY A LAKY Praha, s. r. o.1) 48584533

Kategorie 4.1 h) FinTherm Praha – KWH Pipe, a. s. – Výroba předizolovaného potrubí vypěňováním
polyuretanové pěny

60192224

Kategorie 4.5 INTERPHARMA PRAHA, a. s. 44265409

ZENTIVA, a. s. 49240030

Kategorie 5.1 Purum, s. r. o. – Neutralizační stanice I. v areálu Transfer Energy, a. s. 62414402

VAKABRNOCZ, s. r. o. – Zařízení k využívání nebezpečného odpadu 25523236

EKOM CZ, a. s. – Sklad odpadů a nebezpečných odpadů 26462061

A.P.E., s. r. o. – Čistící stanice vybraných kapalných odpadů 25748777

Purum, s. r. o. – Deemulgační stanice v areálu ZKL-VRL Praha, a. s. 62414402

Kategorie 5.2 Pražské služby, a. s. Spalovna Malešice 60194120

Kategorie 5.4 A.S.A., spol. s r. o. – Skládka odpadů S – OO3 se sektorem S – OO1 Ďáblice 45809712

Kategorie 6.4 b) Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o. 41189698

GENERAL BOTTLERS CR, s. r. o. – Výroba nápojů 48587354

Pivovary Staropramen, a. s. – Pivovar Staropramen 45273693

Kategorie 6.4 c) Mlékárna Pragolaktos, a. s. – Mlékárna Pragolaktos 27133079

1) provoz ukončen k 31. 8. 2009 Zdroj: OOP MHMP
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E5 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA (EVVO)
V HL. M. PRAZE

Hl. m. Praha vyvíjí aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v návaznosti na
celostátní koncepční dokumenty, platné právní předpisy a mezinárodní dokumenty. Téma EVVO je sou-
částí programového prohlášení Rady HMP na léta 2006–2010 a bylo rovněž součástí i programového
prohlášení na léta 2002–2006. V roce 2002 schválila Rada hl. m. Prahy (dále Rada HMP) svým usne-
sením č. 1741 ze dne 22. 10. 2002 cíle a hlavní úkoly EVVO na území hl. m. Prahy v návaznosti na
Státní program EVVO v ČR. V únoru roku 2005 byl schválen zásadní krajský dokument EVVO, Krajská
koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy. Koncepce je základním
strategickým dokumentem v této oblasti do roku 2015. Pro realizaci cílů a úkolů byl v srpnu roku 2006
zpracován a Radou HMP schválen Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2007. V únoru
roku 2007 bylo zřízeno pracovní místo Koordinátora EVVO v Praze a v září 2007 ustavena poradní
skupina EVVO.

Poradní skupina má 12 členů a sestává se ze zástupců interesovaných skupin k EVVO. Koncem roku 2008
byl zpracován a v březnu 2009 Radou HMP schválen Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha
na období 2009–2010.

(Pozn. k 10/2010: v srpnu 2010 byl Radou HMP schválen Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2011.)

Řadu dílčích aktivit v oblasti EVVO realizují již delší dobu jednotlivé odbory MHMP. Problematiku
EVVO mají ve své působnosti zejména Odbor ochrany prostředí – OOP, Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy – SMT a Odbor informatiky – INF.

E5.1 AKTIVITY HL. M. PRAHY V RÁMCI EVVO

Odbor ochrany prostředí MHMP

Ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťuje odbor přípravu informačních a osvětových materiálů a akcí
s tématikou ochrany životního prostředí (se zaměřením zejména na ochranu přírody a městské zeleně,
energetiku a odpadové hospodářství). V souladu s Krajskou koncepcí EVVO a Akčním plánem EVVO
podporuje ekovýchovné projekty na území hl. m. Prahy rovněž v ostatních tématických oblastech.

Odbor zabezpečuje také agendu spojenou s granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního
prostředí hl. m. Prahy, kde jednou z tématických oblastí je také EVVO a podílí se na realizaci Výstav
s tématikou životního prostředí a jeho ochrany.

Vybrané aktivity v roce 2009:

Naučné stezky – nově byla vytvořena NS Kunratickým lesem a byla spuštěna internetová podoba NS Vinořský
park – Satalická bažantnice (na www.prazskestezky.cz). Ve spolupráci se stanicí přírodovědců Domu dětí a mládeže
hl. m. Prahy v Praze 5 probíhala pravidelná každoroční kontrola stavu tabulí i tras naučných stezek.

Na stránkách města (http://envis.praha-mesto.cz/studanky) pokračovalo publikování informací o pražských přírod-
ních vodních zdrojích – studánkách (zprovoznění kompletní sady popisů na začátku roku 2009, dále průběžná
dílčí aktualizace včetně doplňování orientačních rozborů kvality vody).

Pokračovala instalace informačních tabulí o pražských rybnících a vodních tocích, jejich historii a současnosti,
přírodních a kulturních hodnotách nejbližšího okolí.

Pokračovala příprava a instalace nových informačních tabulí do zvláště chráněných území současně se zveřejně-
ním informací na internetových stránkách města; byla vydána třetí sada 6 brožur v rámci souboru informačních
materiálů o lesích a lesoparcích v Praze; probíhaly odborné exkurze do maloplošných ZCHÚ (volně přístupné,
pod vedením odborného průvodce); pokračovala pastva ovcí a koz ve zvláště chráněných územích Prahy (akce
podporující povědomí o významu biologické rozmanitosti /diverzity/ krajiny a způsobech její ochrany probíhá již
desátým rokem); proběhly přípravné práce k založení miniarboreta „Albrechtův vrch“ s ukázkami původních
dřevin rostoucích v Praze a ukázkami užitkových a ovocných odrůd vysokokmenných dřevin, které pěstovali naši
předkové a které již z krajiny takřka vymizely.
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Oddělení OPK OOP MHMP zorganizovalo v dubnu a říjnu 2009 dva odborné semináře věnované problematice
pražské přírody (součást dlouhodobého cyklu přednášek určených profesionálním pracovníkům ochrany přírody
městských částí hl. m. Prahy, strážím ochrany přírody a dalším zájemcům). Doprovodným programem prvního
semináře byla výstava fotografií s vodní tématikou ve vestibulu stanice metra trasy B Karlovo náměstí.

Realizovány byly dále projekty zaměřené na podporu třídění odpadů ve spolupráci s obalovou společností
EKO-KOM, a. s. – ekologicko výchovná akce pro žáky 1. tříd pražských ZŠ (březen 2009, poskytnutí infor-
mačních a propagačních materiálů týkajících se problematiky odpadového hospodářství a čistoty města, akce pro-
bíhající již šestým školním rokem, zapojeno 214 ZŠ s počtem cca 8934 prvňáčků); série přednášek pro učitelé
pražských základních a mateřských škol na téma „Problematika vzniku odpadů a jejich třídění“ (MŠ – duben 2009,
účast 59 učitelů ze 53 základních škol, ZŠ – říjen 2009, účast 77 učitelů ze 66 základních škol); Informační kampaň
pro veřejnost v rámci oslav Dne Země na téma ochrany životního prostředí (proběhla již pátým rokem v rámci
oslav „Dne Země“, realizována na území 18 městských částí od 16. 4. do 16. 5. 2009); Ve spolupráci s Českými
sběrnými surovinami probíhal již 15. ročník Sběrových ekologických soutěží na pražských MŠ, ZŠ a Spec. ško-
lách pod názvem „Velká cena Nestlé a Českých sběrných surovin“ (počet soutěžících škol 78, realizace školní
rok 2008/2009); každoroční akce ke Dni dětí, byla tento rok spojena spolu s akcí Den Životního prostředí a
1. 6. 2010 tak akce s názvem Mezi Stromy nabídla dětem z MŠ a ZŠ HMP širokou škálu převážně environmentální
zábavy a osvěty v Královské oboře Stromovka. V roce 2009 zprostředkoval OOP MHMP žákům základních škol
na území hl. m. Prahy návštěvu provozů na využití a likvidaci odpadů formou exkurzí (celkem 405 exkurzí,
kterých se zúčastnilo přes 7200 žáků ze 69 pražských škol).

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP

Odbor zabezpečuje agendu spojenou s celoměstskými programy podpory vzdělávání, a celoměstskými
programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy, které každoročně vyhlašuje
hl. m. Praha. V rámci těchto programů jsou podávány a podporovány rovněž projekty související s EVVO.

Odbor informatiky MHMP

Odbor zabezpečoval i v roce 2009, zejména po stránce technické a ve spolupráci s ÚRM a OOP MHMP,
provoz informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP), zahrnujícího mj. přípravu ročenky
Praha životní prostředí, internetové aplikace pro veřejnost Atlas ŽP, PREMIS, WebGIS a webové stránky
města k problematice ŽP (ENVIS). Po stránce obsahové byla správa Atlasu ŽP zajišťována Útvarem
rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s OOP MHMP a obsahová správa serveru ENVIS odborem ochrany
prostředí MHMP. V průběhu roku 2009 pokračovala úzká spolupráce INF MHMP, OOP MHMP a ÚRM
na dalším rozvoji systému IOŽIP (činnost Koordinační pracovní skupiny pro IOŽIP).

Vybrané aktivity v roce 2009:

Vydání a distribuce Ročenky Praha životní prostředí 2008/Prague Environment 2008 (česko-anglické vydání, ná-
klad 1500 ks), provoz internetových serverů pro veřejnost s odbornou gescí převážně OOP MHMP: ENVIS – Infor-
mační servis o životním prostředí v Praze (http://envis.praha-mesto.cz) s dílčími aplikacemi Po Praze podél po-
toků (http://envis.praha-mesto.cz/podelpotoku), Pražské studánky (http://envis.praha-mesto.cz/studanky) a Eko-
logická výchova v Praze (http://ekovychova.praha-mesto.cz), Atlas životního prostředí v Praze (v gesci ÚRM,
www.premis.cz/atlaszp), ENVIS4 (Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy,
www.premis.cz/envis4) a PREMIS (Pražský ekologický a monitorovací informační systém, www.premis.cz).

Hl. m. Praha se v roce 2009 aktivně připojilo k celoevropskému projektu s názvem EVROPSKÝ TÝDEN
MOBILITY, který se konal v září. Součástí programu byly mj. akce Den otevřených dveří DP, Den Eska
(výstava o městské železnici, jízdy po Novém spojení, závod z Radotína), Den pěších a cyklistů (pre-
zentace cyklopruhů na Vršovické, aktualizovaná cyklomapa), prezentace dopravních staveb (Městský
okruh), Den bez aut (dočasná živá pěší zóna Smetanovo nábřeží + Křižovnická), Pražské cyklozvonění
a velká „cyklojízda“.

Aktivity v oblasti EVVO vyvíjí také další organizace v působnosti města, např. Botanická zahrada hl. m.
Prahy, Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Dům dětí a mládeže
hl. m. Prahy, nově od ledna 2008 Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy. Významná část aktivit
je zaměřena i na dospělou veřejnost.
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Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy (SEV LHMP) vzniklo počátkem roku 2008 u Lesů
hl. m. Prahy za podpory hl. m. Prahy.

Smysl práce zaměstnanců SEV LHMP spočívá především v seznámení široké veřejnosti s lesním a vodním hospo-
dářstvím a přírodními zákonitostmi. Věkové zaměření je od dětí v mateřských školách přes rodiny s dětmi až po
seniory. Středisko zajišťuje aktivity zahrnující environmentální vzdělání, výchovu a osvětu s tematickým zaměře-
ním na les a vodu. Z pořádaných aktivit např.: osvětové akce pro veřejnost, ekologické výukové programy pro
školy, terénní exkurze pro školy, semináře pro učitele a pedagogické pracovníky, tvorba naučných materiálů a infor-
mačních letáků a tabulí, a jiné.

Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy využívá především zázemí organizace Lesy hl. m. Prahy, a proto
realizuje své aktivity po celé Praze. Přes 90 % všech aktivit se realizuje v pražské přírodě.

Vybrané aktivity v roce 2009:

• osvětové akce pro veřejnost, dílničky, hry – celkem cca 15 000 návštěvníků (Den Země, Sázení stromků, Ekoden,
Po stopách lesní zvěře, Zelené srdce Prahy, Stromovka dětem, Dětský den, Les plný zvířátek, Den otců a další)

• ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a speciální školy z Prahy a okolí (více než 430 výukových pro-
gramů pro cca 10 500 dětí)

• dlouhodobé ekovýchovné projekty pro školy (8 projektů, 2500 dětí)
• terénní procházky a exkurze (8 exkurzí pro celkem 210 účastníků)
• teambuilding pro firmy, publikační činnost a další aktivity.

K základním pilířům systému EVVO na území hl. m. Prahy patří školy a školská zařízení.

Mateřské školy: Realizace environmentální výchovy v pražských mateřských školách probíhá na zá-
kladě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, který se zaměřuje i na tuto výchovně vzdělávací
oblast. Smyslem je vytvořit u dítěte zejména elementární povědomí o okolním světě a jeho dění a vlivu
člověka na životní prostředí. Některé mateřské školy mají EVVO přímo ve svém hlavním zaměření, jiné
pak využívají pouze určité prvky (pozn.: Od školního roku 2004/2005 působí v areálu Ekologického
centra hl. m. Prahy Toulcův dvůr Ekologická mateřská škola Semínko). Mateřské školy zařazují do
svých školních vzdělávacích programů tématické okruhy činností, které směřují k porozumění souvislostí
mezi člověkem, přírodním a sociálním prostředím, ochranou životního prostředí a budováním pozitivních
vztahů formou různých výtvarných nebo pracovních činností. Jsou také uskutečňovány výjezdy do škol
v přírodě, návštěvy středisek ekologické výchovy na území Prahy, ekologické soutěže, sběr papíru atd.
Část mateřských škol je zapojena do projektů zaměřených na EVVO (např. do projektu „MRKVIČKA“ –
Síť pedagogů mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu), resp. projektů EVVO blízkých
(např. „Zdravá mateřská škola“).

Základní školy: Od roku 2007 je uváděn do školní praxe schválený Rámcový vzdělávací program základ-
ního vzdělání, ve kterém je EV věnována značná pozornost. Školy si podle tohoto dokumentu vytvářejí
své vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP), jejichž nedílnou součástí je také EV, a to jednak jako
součást jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů (předmětů), jednak ve formě průřezového tématu
Environmentální výchova, které je možno řešit jak v součinnosti jednotlivých předmětů, tak i pro-
střednictvím projektů zaměřených k vytypovaným oblastem problematiky EV a s důrazem na rozvíjení
integrovaného přístupu. Není opomenuta ani spolupráce škol s mimoškolním prostředím, především
se zdůrazňují přímé kontakty s okolním prostředím. Jedním z úkolů školních koordinátorů EVVO je
rovněž zpracování školních programů ekologické výchovy (ŠPEV).

Na základě Metodického pokynu z roku 2008 vydaného MŠMT jsou ředitelé škol a školských zařízení
informováni o EVVO o doporučených postupech při realizaci ekologických aktivit ve školách, a mino
jiné je tímto dokumentem vymezena i role koordinátora EVVO.

Téměř polovina pražských základních škol je zapojena do dlouhodobých programů a projektů (mezi-
národních či celostátních) zaměřených na EVVO (projekt M.R.K.E.V. – SSEV Pavučina, programy
GLOBE a EKOŠKOLA – Sdružení TEREZA, projekt Za NATUROU na túru – REC ČR, projekt Zvyšo-
vání manažerských dovedností koordinátorů EVVO – Klub ekologické výchovy /KEV/ aj.), příp. EVVO
blízkých (projekt Zdravá škola koordinovaný SZÚ) nebo je členy Klubu ekologické výchovy (KEV).
Školy využívají také ekologické výukové programy nabízené středisky ekologické výchovy (Sdružení
TEREZA, Ekocentrum Podhoubí, Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr aj.).
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Některé pražské školy se stávají samy Centry vzdělávání pro udržitelný rozvoj a začínají působit i v oblasti
celoživotního vzdělávání. Důležitou úlohu sehrávají také jako komunitní centra v městských částech
Prahy. Jako příklad je možno uvést Základní školu generála Janouška v Praze 9, škola je prezentována
i SEV jako příklad aktivní činnosti škol v oblasti EVVO na území Prahy.

Střední školy: Na gymnáziích bývá vzdělávací obsah EVVO realizován především disperzně v rámci
jednotlivých předmětů. Ve středním odborném vzdělávání je zařazeno průřezové téma „Člověk a pro-
středí“ do RVP OV (rámcový vzdělávací program odborného vzdělávání). Efektivita se odvíjí především
od podpory ze strany vedení škol a pedagogů k této problematice. Rovněž SOŠ mají veškeré předpo-
klady pro fungování jako Centra vzdělávání pro UR v oblasti středního školství, a to zejména při vy-
užití jejich profesní profilace a v propojení ekogramotnosti s prvky ekonomickými (např. obchodní
akademie v kontextu realizace finanční gramotnosti a základů podnikání).

Část pražských středních škol se účastní dlouhodobých programů a projektů Sdružení TEREZA se za-
měřením na EVVO. Např. programy GLOBE (16 škol), Ekoškola (30 škol) a Les ve škole – škola v lese
(23 škol). V roce 2009 proběhly na pražských středních školách ekologické olympiády organizované
ČSOP – Sdružením mladých ochránců přírody a také středoškolská ekologická konference organizo-
vaná Klubem ekologické výchovy (účast 3 pražských škol).

Pedagogové všech škol mají možnost účastnit se odborných seminářů a kurzů pořádaných pro školní
koordinátory, specializačního studia pro školní koordinátory EVVO a dalších akcí pořádaných různými
organizacemi a institucemi, např.: středisky ekologické výchovy (Sdružení Tereza, Ekocentrum Podhoubí,
SEV Toulcův dvůr, …), Klubem ekologické výchovy, Národním institutem dalšího vzdělávání, a dalšími.
S podporou MŠMT zrealizoval Klub ekologické výchovy také 1. setkání koordinátorů EVVO ve 4 kra-
jích ČR a  setkání ve Středočeském kraji se účastnilo také 30 učitelů z Prahy.

Pro účely dalšího vzdělávání pedagogů a předávání aktuálních informací, metodiky výchovy a vzdělá-
vání aj. existují v Praze rozličné sítě pedagogů v oblasti EVVO. Pro učitele MŠ to je síť Mrkvička, pro
učitele ZŠ a SŠ pak sítě M.R.K.E.V. a v rámci Klubu ekologické výchovy Krajská skupina koordiná-
torů EVVO pro Prahu.

Funkce školního koordinátora EVVO je zatím ustavena pouze na některých základních a středních
školách v Praze (část z nich již prošla kvalifikačním specializačním studiem EVVO).

E5.2 AKTIVITY REALIZOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH ORGANIZACÍ

Vysoké školy

Praha je důležitým centrem také pro oblast terciárního vzdělávání. Na jejím území v současné době
působí přibližně 26 vysokých škol nejrůznějšího zaměření a profilace studentů. Téměř všechny vysoké
školy již přešly nebo postupně přecházejí na strukturované studium: bakalářské, magisterské a doktorské.

Na problematiku životního prostředí jsou zaměřeny školy vzdělávající odborníky nejrůznějších oborů –
přírodovědných, lesnických, zemědělských, i technických. V poslední době je to i oblast společensko-
vědních oborů včetně teologických, která se též zaměřuje na problematiku životního prostředí. Vzdělá-
vání odborníků k problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje se účastní v různém rozsahu
a s různým zaměřením většina vysokých škol. Jako příklad specializovaných vysokoškolských pracovišť
na problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje je možné uvést Centrum pro otázky život-
ního prostředí Univerzity Karlovy v Praze nebo Ústav životního prostředí na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Také Česká zemědělská univerzita se profiluje jako instituce, jejíž některé
fakulty se zaměřují na environmentalistiku nebo problematiku životního prostředí. Pozadu nezůstávají
ani technické a další obory.

Podrobné informace o studijních programech a studijních plánech jednotlivých VŠ lze nalézt na webo-
vých stránkách jednotlivých vysokých škol.

Problematice ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a EVVO se v rámci přípravy pedagogic-
kých pracovníků věnují v různém rozsahu fakulty připravující učitele, a to nejen Pedagogická fakulta UK,
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jejíž stěžejní profilací je vzdělávání učitelů všech stupňů a typů, ale také další fakulty jako např. Přírodo-
vědecká, Filosofická či Matematicko fyzikální. Dokonce i Fakulta tělesné výchovy a sportu má ve
svých studijních plánech kurzy směřující ke zvyšování povědomí budoucích učitelů o problematice život-
ního prostředí. Při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze působí Centrum ekologického vzdě-
lávání a výchovy.

Na území hl. m. Prahy působí také řada výzkumných a odborných institucí resortu MŠMT s celostátní
působností. Jako příklad lze uvést Národní institut dalšího vzdělávání, Institut dětí a mládeže MŠMT či
resortní výzkumné ústavy jakými jsou Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Národní ústav odborného
vzdělávání v Praze, řešitelé evropských projektů mimo jiné zaměřených také na reformu vzdělávání
na základních a středních školách.

Aktivity nestátních neziskových organizací (NNO):

Významná část aktivit v oblasti EVVO se zaměřením na veřejnost, děti a mládež je realizována nestát-
ními neziskovými organizacemi. V Praze působí přibližně 26 celostátních nebo místních organizací,
zabývajících se EVVO dětí a mládeže buď jako hlavním předmětem své činnosti, nebo jako jednou
z aktivit. Zvláštní skupinu významnou pro EVVO v Praze tvoří mezi NNO střediska ekologické vý-
chovy a ekocentra. V Praze funguje několik profesionálních specializovaných organizací pro EVVO –
členové celorepublikového sdružení SSEV Pavučina (Sdružení TEREZA, Ekocentrum Podhoubí, Stře-
disko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr a občanské sdružení Ekodomov), ekocentra ČSOP
(Ekocentrum – Dům ochránců přírody, Sdružení Mladých ochránců přírody a jeho Centrum pro děti a
mládež a další akreditovaná ekocentra ČSOP) a také celostátní profesní občanské sdružení škol a peda-
gogů Klub ekologické výchovy (KEV).

Vybrané aktivity v Praze v roce 2009
(organizace v abecedním pořadí):

Ekocentrum Koniklec je složkou občanského sdružení 01/71 ZO ČSOP Koniklec, které funguje od roku 1981.
Posláním ekocentra je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního
dědictví v Praze. V současné době máme 14 členů a mnoho externích spolupracovníků a příznivců.

Okruhy činnosti:

• Environmentální vzdělávání a výchova: realizace 219 vnitřních a terénních ekologických výukových programů
pro 3915 žáků ze ZŠ v Praze, příprava ekologických výukových programů pro MŠ a SŠ, tvorba výukových
pomůcek pro školy, příprava dlouhodobého environmentálně vzdělávacího projektu Město do kapsy, zajištění
exkurzí do provozů na zpracování odpadu pro žáky ZŠ, víkendová konference v Louňovicích pod Blaníkem pro
17 pedagogů pražských ZŠ v rámci projektu Pražské KUZLE (KUdy Za Lokální Ekologií), publikace Pražské
KUZLE (seznam doporučených tras a cílových objektů v Praze určený pro pedagogy EVVO).

• Environmentální osvěta: akce pro veřejnost (Ekofestival na Praze 2, Fajn den na Praze 3, Den Vody na Praze 6,
Den životního prostředí na Praze 7, Den Země na Praze 12 atd.), knihovna, videotéka a půjčovna DVD s envi-
ronmentální tematikou.

• Environmentální poradenství: (Ekoporadna Praha, infocentrum ČSOP, informační centrum o klíněnce jírov-
cové, poradenství v oblasti biodiverzity, chráněných území v Praze, odpadového hospodářství), publikační činnost.

• Praktická ochrana přírody: ochrana jírovců proti klíněnce jírovcové, výroba, instalace, čištění a monitoring
ptačích budek v pražských parcích, úklidy a úpravy parků, rekognoskace pražské zeleně, managementové práce
v chráněných územích atd.

• Tvorba naučných stezek a tělocvičen v přírodě na území hl. m. Praha a ve Středočeském kraji: Vrch svatého
Kříže na Praze 3, Modřanská rokle, lesopark Kamýk a fitness u Vltavy na Praze 12, Zahrady v Českém Brodě.

• Občanská platforma NNO na Praze 3 Še3sil.
• 01/71 ZO ČSOP Koniklec kromě Ekocentra na Praze 3 vlastní a spravuje Ekocentrum v Dolní Vidimi na

Kokořínsku (realizace terénních ekologických výukových programů, praktická ochrana přírody, pronájem prostor).

PRAHA – Životní prostředí 2009 275

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA V HL. M. PRAZE E5



Ekocentrum Podhoubí

Občanské sdružení nabízí základním a středním školám z Prahy ekologické výukové programy na 25 zajímavých
a aktuálních témat a rovněž semináře pro učitele, kde mohou získat praktické dovednosti a inspiraci pro realizaci
environmentální výchovy na své škole. Ekocentrum Podhoubí poskytuje školám nové, moderní, netradiční vzdě-
lávání s cílem motivovat lidi k odpovědnému chování k životnímu prostředí a k sobě navzájem.V roce 2009
prošlo výukovými programy a jinými službami více než 3844 žáků a studentů, semináře navštívilo 84 pedagogů
a pedagogických pracovníků.

• Ekologické výukové programy pro ZŠ a SŠ v Praze a okolí (138 programů pro 3620 účastníků)
• Cyklus seminářů pro pedagogy a pedagogické pracovníky „Interaktivní metody v environmentální výchově“,

„Ekopsychologie“; 72 učitelů a pracovníků neziskových organizací věnujících se ekologické výchově se zúčast-
nilo celkem 5 odborných seminářů

• projekt „S TURem tu i zítra budem“
224 dětí a učitelů z prvního stupně základních škol ve Středočeském kraji se zapojilo do celoroční vzdělávací
hry zaměřené na trvale udržitelný rozvoj. Zapojené třídy v září vstoupily do fiktivní země, kde se snaží pomáhat
jejím obyvatelům zemi rozvíjet ohleduplně k životnímu prostředí.

Klub ekologické výchovy, o. s. (KEV) je celostátní profesní občanské sdružení škol a pedagogů, jehož převážná
část aktivit je zaměřena na vzdělávání pedagogů směřující k odbornému a metodickému zvyšování připravenosti
pedagogů pro EVVO a na organizaci akcí pro školní děti a mládež. V posledních několika letech se stávají význam-
nou cílovou skupinou také koordinátoři EVVO a vedení škol (ředitelé a jejich zástupci), kdy jsou realizovány kurzy
zaměřené na oblast environmentálního managementu výchovných zařízení. Národní síť škol KEV tvoří rovněž
23 škol z Prahy.

Aktivity  KEV

• Odborné a metodické zvyšování připravenosti pedagogů pro EVVO – organizace specializačního studia pro školní
koordinátory EVVO akreditované MŠMT; v roce 2007 studium absolvovalo 26 pedagogů z Prahy; v roce 2008
zahájilo v Praze studium 15 koordinátorů EVVO, z toho 5 z Prahy. Studium je realizováno ve spolupráci s vý-
zkumnými ústavy širokého spektra resortů, vysokými školami i pedagogy a řediteli z pražských škol.

• Další vzdělávání koordinátorů EVVO – setkávání koordinátorů EVVO a zvyšování jejich manažerských doved-
ností (úloha středního managementu škol, sestavování školních programů EVVO, strategické plánování rozvoje
EVVO na škole, profil školy v kontextu environmentálních aktivit, publicita škol a jejich fungování jako center
vzdělávání pro UR, evaluace EVVO na školách). Vydávání metodických materiálů pro koordinátory EVVO
např. „Manuál koordinátora EVVO“.

• Realizace vzdělávacích kurzů (seminářů, přednášek, komplexních exkurzí zaměřených na problematiku UR,
workshopů) pro pedagogické pracovníky z pražských škol. Akreditováno MŠMT (18 kurzů).

• Organizace celostátních akcí pro školní děti a mládež 2009 – 12. ročník výtvarné a 7. ročník literární soutěže
ve spolupráci s Českou komisí UNESCO a Zeleným křížem. Z celkového počtu 287 zapojených škol z celé
republiky bylo i 18 škol pražských.

• Ekologické žákovské konference: VII. ročník Středoškolské ekologické konference, IV. ročník Žákovské eko-
logické konference. Konferencí se zúčastnilo 165 žáků a pedagogů ze základních a středních škol, z toho 20
z pražských škol.

V roce 2009 na základě komplexního hodnocení celoročních aktivit získalo 5 pražských škol, členů KEV, titul
Škola udržitelného rozvoje na období 2009–2011.

Kolektivními členy KEV v Praze je v současnosti 28 základních a středních škol. Dále pak Národní ústav odbor-
ného vzdělávání a Institut vzdělávání a poradenství ČZU a dalších 25 členů individuálních, převážně pedagogů
včetně vysokoškolských.

Pokračováním a implementací výstupů systémového projektu MHMP, jehož partnery byl KEV, o. s. a Pedagogická
fakulta UK v Praze je působení Krajské skupiny KEV na území Prahy, jejímž úkolem je předávání aktuálních in-
formací koordinátorům EVVO, kteří ukončili v rámci projektu specializační studium a následně realizovat jejich
setkávání a výměnu zkušeností. 1. setkání se uskutečnilo s podporou projektu MŠMT a ve spolupráci s MHMP
a se Středočeským krajem.

Sdružení TEREZA

Vizí Sdružení TEREZA je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí
a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Posláním je vzdělávat děti, které takovou společnost budou vytvářet.

Od roku 1990 vytváří TEREZA vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení napo-
máhají učitelům s realizací environmentální výchovy na základních a středních školách.
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• Organizace mezinárodních dlouhodobých programů v ČR: Ekoškola (v Praze 30 škol), GLOBE (v Praze 16 škol),
Les ve škole – škola v lese (v Praze 23 škol). Programů se zúčastnilo přes 50 000 žáků v ČR, z toho přes 10 000
v Praze. Dvě pražské školy obhájily (ZŠ Generála Janouška, Praha 9 a ZŠ Nad přehradou, Praha 10) a 3 nově
získaly (MSŠCH Křemencova, Praha 1, ZŠ a MŠ Tyršova, Praha 5 a ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9) mezinárodní
titul Ekoškola, který jim byl slavnostně předán 24. 6. 2009 v Senátu Parlamentu ČR.

• Organizace vzdělávacích projektů v Praze: Děti ve svém živlu (13 + 9 tříd), 3V – vědě a výzkumu vstříc (8 škol);
Ve třídě je užovka – udržitelný život v praxi (9 škol).

• Vedení ekologických výukových programů pro školy z Prahy a okolí: přes 330 převážně tříhodinových programů
pro více než 6273 žáků.

• Vzdělávací akce pro učitele: 61 seminářů pro 971 učitelů z celé ČR, celkem 555 školících hodin v 96 dnech.
20 pedagogů z Prahy obhájilo svůj Školní program EVVO a úspěšně ukončilo studium pro školní koordiná-
tory environmentální výchovy v rozsahu 250 hodin výuky. Dalších 25 pražských pedagogů zahájilo nový cyklus
tohoto studia.

• Tvorba výukových materiálů: v roce 2009 vydání 12 výukových, inspiračních nebo metodických materiálů k envi-
ronmentální výchově (sady pracovních listů, publikace apod.).

• Sdružení TEREZA koordinuje v Praze a Středočeském kraji program Škola pro udržitelný život vyhlášený Nadací
Partnerství a Střediskem ekologické výchovy Sever a podpořený generálním partnerem společností Toyota.

Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr

Historické prostory a osmihektarový přírodní areál hostivařské usedlosti Toulcův dvůr, který je v majetku Magis-
trátu hl. m. Prahy, spravuje a naplňuje rozmanitou činností sdružení neziskových organizací. Jejich cílem je pro-
žitkem vychovávat všechny věkové skupiny obyvatel Prahy k šetrnému vztahu k našemu životnímu prostředí.

Toulcův dvůr je součástí původní zástavby osady Hostivař a je evidován ve Státním seznamu kulturních památek.
Od roku 1993 je statek vyčleněn pro neziskové ekologicko-výchovné účely. Jde o projekt, který slouží pro praktic-
kou environmentální výchovu a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti, zejména obyvatel města Prahy.

• Akce pro veřejnost, účast cca 21 600 návštěvníků (17. Biojarmark a Dožínkové slavnosti, Světový Den Zvířat,
Den Stromů, Evropská noc pro netopýry a mnohé další), výtvarné a řemeslné dílničky, výlety do přírody, před-
nášky, promítání

• Ekologické výchovné programy pro základní, střední i mateřské školy z Prahy a okolí, cca 780 programů pro
13 500 dětí

• Semináře pro pedagogické pracovníky (350 účastníků), pražská konference o ekologické výchově, Pražská
M.R.K.E.V. – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy (200 účastníků), Pražská MRKVIČKA pro
učitele MŠ (50 účastníků)

• Kroužky pro děti, Mateřský klub pro nejmenší (3000 návštěvníků)
• Dobrovolnická činnost a studenti na odborné praxi (740 účastníků)
• Pracovní terapie pro osoby s postižením (pracuje u nás 8 osob), akce pro zájmové kroužky a mnoho dalších aktivit.

Školami a jinými organizacemi z Prahy jsou využívány i služby některých středisek a organizací za-
měřených na EVVO sídlících mimo Prahu (např. SEV Chaloupky, SEVER, Dřípatka aj.). Významné
aktivity se zaměřením na osvětu veřejnosti vyvíjely např. Zelený kruh (Informační centrum pro ve-
řejnost/Ekolinka, kampaň Hra o Zemi aj.) a sdružení ARNIKA. EVVO tvoří důležitou součást náplně
a zaměření České společnosti ornitologické (ČSO) sídlící na v Praze 5 na Smíchově.

K mimoškolní EVVO dětí, mládeže i dospělé veřejnosti významně přispívají i správy chráněných kra-
jinných oblastí v okolí Prahy (SCHKO Český kras, SCHKO Kokořínsko, SCHKO Křivoklátsko).

Více informací o aktivitách NNO v Praze lze nalézt na webových stránkách jednotlivých organizací.
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E5.3 FINANCOVÁNÍ EVVO V HL. M. PRAZE

Tab. E5.3.1 Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy
(agendu zabezpečuje OOP MHMP)

Rok Počet podaných
projektů celkem

Počet přijatých projektů
celkem / počet přijatých projektů

v oblasti EVVO

Přidělené prostředky –
celkem / přidělené prostředky –

projekty v oblasti EVVO [Kč]

2003 145 74 / 34 7 495 100 / 2 916 100

2004 138 78 / 41 8 626 000 / 4 652 000

2005 116 83 / 40 9 740 000 / 5 118 000

2006 123 78 / 41 9 500 000 / 5 390 000

2007 130 93 / 47 10 000 000 / 5 782 000

2008 119 73 / 54 7 328 900 / 5 828 900

2009 153 94 / 67 9 842 000 / 6 883 000

Pozn.: Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní je orientační. Zdroj: OOP MHMP

Tab. E5.3.2 Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy
(agendu zabezpečuje SMT MHMP)

Rok Počet přijatých projektů v oblasti EVVO Přidělené prostředky na projekty
v oblasti EVVO [Kč]

2003 3 234 250

2004 3 296 400

2005 1 500 000

2006 2 616 000

2007 2 124 900

2008 3 196 500

2009 2 125 000

Pozn.: V rámci Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy byly v roce 2009 podpořeny 4 projekty
související s EVVO (přidělená částka činila celkem 95 tis. Kč, v roce 2008 to byly 2 projekty a přidělená částka činila celkem 32 tis. Kč).

Zdroj: SMT MHMP

Poznámka:

Z rozpočtu hl. m. Prahy určeného na realizaci Akčního plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
v Praze pro rok 2008 byly financovány zakázky zadané OOP MHMP v objemu 6 984 169 Kč.

Část projektů v oblasti EVVO realizovaných na území hl. m. Prahy byla financována či spolufinancována také
z dalších zdrojů (grantové programy jednotlivých MČ, výběrové řízení MŽP na podporu projektů předložených
občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi, grantové programy nadací, finanční dary firem
a jednotlivců aj.).
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E6 DOBROVOLNÉ NÁSTROJE

E6.1 MÍSTNÍ AGENDA 21

E6.1.1 Místní Agenda 21 v ČR

Místní Agenda 21 a místní Akce 21 (MA 21) jsou dobrovolné programy a projekty pro udržitelný rozvoj
obcí, měst a regionů. Jsou zaměřené k nastartování udržitelného rozvoje, ke zlepšování kvality života
a na praktickou ochranu životního prostředí. Jsou založeny na spolupráci nejširších zájmových skupin –
občanů, veřejné správy, ziskových a neziskových organizací. Místní Agendy 21 naplňují v lokálním
měřítku tzv. Agendu 21, která je globálním programem pro udržitelný rozvoj, přijatým na Světovém
summitu o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 v Riu de Janeiro.

V ČR podporují místní Agendu 21 Strategie udržitelného rozvoje ČR, Státní politika životního prostředí
(2004) nebo Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s navazujícími akčními
plány. Ministerstvo vnitra zařadilo MA 21 od roku 2006 mezi oficiální metody zvyšování kvality ve ve-
řejné správě. Evropská unie taktéž prosazuje uplatňování environmentální legislativy na lokální úrovni,
přístupy „zdola“ a zprostředkovává informace o udržitelném rozvoji měst a místní Agendě 21.

Koordinátorem v ČR pro tuto problematiku je pracoviště pro místní Agendu 21 CENIA, České infor-
mační agentury pro životní prostředí. To zprostředkovává informace a kontakty, zajišťuje konzultační
činnost, poskytuje metodiku a provozuje databázi subjektů realizujících MA 21, která zahrnuje obce,
města, mikroregiony, kraje, nevládní organizace i firmy. Databáze umožňuje těmto subjektům prokázat,
jakým způsobem a na jaké úrovni realizují MA 21, a zároveň je využívána jako podpůrný prostředek
pro žádosti o podporu z vybraných dotačních titulů (www.ma21.cz, resp. http://ma21.cenia.cz).

Ke konci roku 2009 bylo oficiálně zaregistrováno 134 municipalit, z toho 119 obcí, 4 kraje, 11 mikro-
regionů a 14 dalších subjektů (o. s., o. p. s.), celkově 148 evidovaných projektů MA 21 v ČR. Sku-
tečný počet realizovaných místních Agend 21, místních Akcí 21 a podobných projektů je pravdě-
podobně vyšší. Pracovní skupina pro MA 21, která je poradním orgánem Rady vlády pro udržitelný
rozvoj, koordinovala uplatňování sady kritérií pro měření kvality procesů MA 21 v ČR. Sada je členěna
do čtyř hlavních kategorií kvality (A–D) a zahrnuje také „startovací“ skupinu Zájemci.

Tab. E6.1.1 Kategorie kvality MA 21

Kategorie Charakteristika

Zájemci Startovací skupina. Předběžný zájem o informace. Bez vytváření struktur pro MA 21.

D Aktivity na principu partnerství. Vytvořené organizační zázemí (odpovědná osoba). Komunikace s veřejností
a zapojování do procesů plánování.

C Navíc propracovanější organizační struktura, politické zastřešení, vyšší míra participace obyvatel. Ustanovení
oficiálního orgánu samosprávy pro MA 21, schválení dokumentu (deklarace, charta) a finanční podpory. Pravidelná
setkání (fóra) a informace k udržitelnému rozvoji. Pravidelné sledování a vyhodnocení procesu MA 21.

B Rozšíření předchozí kategorie o tvorbu strategie a dílčích koncepcí respektujících principy udržitelného rozvoje
za účasti expertů, schválení politickou reprezentací. Zahrnutí externích zdrojů do finančního zajištění. Úsilí o výměnu
zkušeností a příklady dobré praxe, sledování indikátorů. Určený koordinátor, zapojený do akreditovaného školení.

A Nejvyšší kategorie. Úsilí o harmonický, strategický a dlouhodobý rozvoj za aktivní účasti veřejnosti, založený
na principech udržitelného rozvoje. Propojení jednotlivých aktivit, strategické plánování, rozhodování a realizace.
Stálý orgán pro MA 21 (komise rady, zastupitelstva). Zavádění certifikovaného systému řízení kvality – např. EMAS,
ISO 14001 nebo 9000.

Podle metodiky Pracovní skupiny pro MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj: Místní Agenda 21 – informace, postupy, kritéria (2006), viz též
http://ma21.cenia.cz/kriteria.

Zdroj: MŽP, CENIA

Nejvýznamnější finanční podporou aktivit MA 21 v ČR je v současnosti Revolvingový fond PHARE
(mimorozpočtové prostředky MŽP), částečně Státní fond životního prostředí, dotace Evropské unie,
Strukturální fondy EU, Evropský sociální fond a některé další zdroje. Celostátně významné jsou dvě sítě
měst a obcí podporujících MA 21 – Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (o. s. TIMUR) pro
sledování indikátorů místního udržitelného rozvoje a Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR).
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E6.1.2 Praha a místní Agenda 21 v roce 2009

Na celopražské úrovni v současné době proces místní Agendy 21 neprobíhá.

K MA 21 se oficiálně hlásí (stav k prosinci 2009) již osmým rokem Městská část Praha 7 a šestým rokem
Městská část Praha - Libuš, od konce roku 2007 městské části Praha 10 a Praha 13, od roku 2008 také
MČ Praha 1, Praha - Běchovice, Praha - Dolní Počernice a od roku 2009 nově MČ Praha - Slivenec
a Praha 18. V letech 1999-2002 probíhal projekt MA 21 v MČ Praha 15.

Městské části registrované v roce 2009 v databázi pro MA 21 spravované CENIA (http://ma21.cenia.cz)
v členění dle metodiky Pracovní skupiny pro MA 21 v ČR jsou uvedeny v tabulce včetně základních
informací. V kategorii B byla evidována MČ Praha - Libuš, v kategorii C MČ Praha 7, v kategorii D
MČ Praha 18, MČ Praha - Běchovice a MČ Praha - Dolní Počernice, další tři pak v kategorii Zájemci.
V kategorii A nebyly v roce 2009 registrovány žádné městské části hl. m. Prahy.

Tab. E6.1.2 MČ zaregistrované v databázi MA 21/CENIA k 31. 12. 2009

Kategorie B

Praha - Libuš Aktivity v oblasti MA 21 zahájeny v roce 2005. Od roku 2006 registrována v kategorii D, v roce 2008
splnění podmínek pro kategorii C, od prosince 2009 v kategorii B. Člen NSZM ČR od roku 2005.
Nejvýznamnější aktivity v roce 2009: Projednán a schválen Strategický plán rozvoje MČ Praha - Libuš
a Energetický plán MČ, na základě nich vytvořen Akční plán pro rok 2010, kulatý stůl a ankety
k tématu „Doprava na Libuši a v Písnici“, činnost Žákovského zastupitelstva, kampaně Den Země,
Národní dny bez úrazů, Den udržitelné energetiky a Dny zdraví, cena Ministerstva vnitra
„Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ za metodu MA 21 v roce 2009.

Kategorie C

Praha 7 MČ se oficiálně přihlásila k MA 21 v roce 2003. V kategorii Zájemci registrována od roku 2007,
od listopadu 2009 v kategorii C. Vstup do NSZM ČR v roce 2008.
Nejvýznamnější aktivity v roce 2009: Veřejná projednání hřiště v Tovární ulici, fórum Projektu Zdravé
město a anketa k výběru 10 prioritních problémů Prahy 7, zpracování komunitního „Plánu zdraví
a kvality života“, kampaň Nes..te na nás! na podporu čistoty ulic, činnost Studentského zastupitelstva.

Kategorie D

Praha 18 V kategorii Zájemci zaregistrována v roce 2009, od prosince 2009 v kategorii D.
Nejvýznamnější aktivity v roce 2009: Den Země zaměřený zejména na problematiku odpadů, akce
v rámci Evropského týdne mobility, beseda s Městskou policií o problémech seniorů na komunikacích,
diskuse k dopravní výchově pro školy, Dny zdraví.

Praha - Běchovice Aktivity v oblasti MA 21 zahájeny v roce 2008. Na konci 2008 zaregistrována v kategorii Zájemci,
od prosince roku 2009 registrována v kategorii D.
Nejvýznamnější aktivity v roce 2009: projekt „Start do MA 21 – komunitní běh pro zelené Běchovice“,
dvě diskusní fóra k MA 21 v Běchovicích, k výstavbě, rozvoji a k sociální oblasti, výsadba stromů
a obnova stromořadí.

Praha - Dolní Počernice Aktivity v oblasti MA 21 zahájeny v roce 2008. Od dubna 2008 registrována v kategorii Zájemci,
v červnu 2009 získala potvrzení o splnění podmínek pro kategorii D. Člen NSZM ČR od roku 2008.
Nejvýznamnější aktivity v roce 2009: setkání zástupců MČ s občany k rekonstrukci lokality V Ráji,
„Svátek sousedů“, zpracování Strategického plánu rozvoje MČ Praha - Dolní Počernice – definování
podmínek a anketa, výstava Velikonoční inspirace, setkání Veterán Car Clubu, Masopustní průvod.

Zájemci

Praha 1 MČ Praha 1 se přihlásila k MA 21 v roce 2008. V kategorii Zájemci je registrována od října 2008.
Nejvýznamnější aktivity v roce 2009: Poradní sbor občanů Prahy 1, panel k tématu „Střelecký ostrov
a jeho budoucnost“, spuštěn systém online kontroly vyřizování podnětů a stížností, zprovozněn
automatizovaný systém poskytování informací, akce „Poznej svého souseda“, Dny evropského dědictví.

Praha 13 Aktivity v oblasti MA 21 zahájeny v roce 2007. Od května 2007 registrována v kategorii Zájemci.
Nejvýznamnější aktivity v roce 2009: revitalizace 6 sídlištních vnitrobloků a rekonstrukce hřiště
Bellušova a Dominova, odpočinkový areál v Centrálním parku a veřejné setkání k projektům revitalizace.

Praha - Slivenec Aktivity odpovídající MA 21 zahájeny v roce 2007. Člen NSZM ČR od léta roku 2008. V kategorii
Zájemci zaregistrována v červnu 2009.
Nejvýznamnější aktivity v roce 2009: nízkoenergetická rekonstrukce a dostavba ZŠ Praha - Slivenec,
anketa k oblasti kultury, služeb a obchodu, spolupráce s neziskovými organizacemi, zorganizován
jarní úklid, akce pro širokou veřejnost: Ozvěny Ekofilmu, masopust, velikonoční jarmark, Slivenecké
letnice, Slivenecký Burčák, vánoční jarmark.

Pozn. k 9/2010: V průběhu roku 2010 se v kategorii zájemci zaevidovaly městské části Praha - Zbraslav, Praha 12, Praha 14, Praha - Petrovice
a MČ Praha - Kunratice, která je od června 2010 registrována v kategorii D. V kategorii D byla v roce 2010 nově zaregistrována také MČ Praha -
Slivenec.

V roce 2009 vyvíjela aktivity související s MA 21 a účastí veřejnosti na rozhodování bez registrace
v databázi CENIA MČ Praha 10.
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Tab. E6.1.3 Další MČ v hl. m. Praze vyvíjející aktivity související s MA 21
(neregistrované v databázi MA 21/CENIA), 2009

Praha 10 Aktivity související s MA 21 zahájeny v roce 2007.
Nejvýznamnější aktivity v roce 2009: příprava Strategie pro veřejné prostory v Praze 10 – představení odborné
veřejnosti, zastupitelům, členům komisí Rady MČ, Výborům ZMČ i veřejnosti, veřejné setkání v KD Barikádníků.

Podrobné informace k aktivitám jednotlivých MČ jsou uvedeny v následujícím textu. Další aktuální infor-
mace jsou publikovány na stránkách jednotlivých MČ, na stránkách CENIA k MA 21 (http://ma21.cenia.cz)
a na webových stránkách HMP k životnímu prostředí (ENVIS) v části Udržitelný rozvoj a MA 21
(http://envis.praha-mesto.cz/ma21).

Podrobné informace k jednotlivým městským částem hl. m. Prahy

Dále uvedené popisy jsou setříděny podle dosažené kategorie a zachycují stav k prosinci 2009. Případný významný
posun (přesun do vyšší kategorie apod.) v roce 2010 je zachycen v poznámce u jednotlivých popisů.

Kategorie B

• Městská část Praha - Libuš, www.praha-libus.cz, http://zdravemesto.praha-libus.cz

S místní Agendou 21 a projektem Zdravá Libuš a Písnice začala městská část v roce 2005, ve stejném roce se stala
členem Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). V roce 2006 byla zaregistrovaná v kategorii D, v roce 2008
splnila podmínky pro kategorii C a v roce 2009 dosáhla výsledků požadovaných pro splnění kategorie B Kritérií
místní Agendy 21. Aktivity související s MA 21 a udržitelným rozvojem řídí Komise pro Zdravou Libuš a Písnici
a místní Agendu 21, jmenovaná Radou MČ a složená ze zástupců veřejného, neziskového a soukromého sektoru.
Od roku 2006 má projekt svého koordinátora, zároveň je jmenován odpovědný politik projektu (starosta MČ).

Hlavní aktivity v roce 2009: V lednu 2009 začal úřad a zastupitelé MČ Praha - Libuš spolupracovat s občany a
zástupci neziskového a soukromého sektoru na tvorbě Strategického plánu rozvoje MČ Praha - Libuš do roku 2015.
Ten byl posouzen i z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA). Veřejně byl s občany dvakrát projednán, v pro-
sinci 2009 jej schválilo zastupitelstvo. Podkladem pro strategický plán byl komunitní Plán zdraví a kvality ži-
vota Libuše a Písnice, doplněný o indikátory dopravy, energetiky a vybrané evropské indikátory udržitelného
rozvoje. Při jejich sledování spolupracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR). Souběžně
byl vytvářen Energetický plán MČ do roku 2020, koordinovaný tzv. energetickým týmem MČ a společností
PORSENNA, o. p. s., který byl v prosinci 2009 také schválen zastupitelstvem MČ Praha - Libuš. Na základě
těchto dvou dokumentů vytvořil strategický tým MČ Akční plán pro rok 2010.

K tématu „Doprava na Libuši a v Písnici“ byl díky zájmu občanů uspořádán kulatý stůl, který se věnoval lin-
kám MHD, obchvatu Lahovic, Vestce a rekonstrukci komunikací v Písnici. Žákovské zastupitelstvo (ŽZ) Libuš
uspořádalo ankety ke změnám v linkách MHD a v rámci Národních dnů bez úrazů zorganizovalo cyklojízdu pro
cca 100 školních dětí, spojenou s plněním úkolů s dopravní tematikou. ŽZ úzce spolupracovalo se Studentským
zastupitelstvem Prahy 7.

MČ Praha - Libuš se zapojila do kampaní Den Země, Národní dny bez úrazů, Den udržitelné energetiky a Dny
zdraví. MČ získala cenu Ministerstva vnitra „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ za metodu místní
Agendy 21 v roce 2009. Snaží se také předávat zkušenosti ostatním městským částem zavádějícím MA 21.

Kontakt: koordinátorka projektu od dubna 2010 – Jana Martínková, ÚMČ Praha - Libuš, martinkova@praha-libus.cz.

Kategorie C

• Městská část Praha 7, www.praha7.cz

MČ Praha 7 se přihlásila k procesu místní Agendy 21 v roce 2003, kdy bylo přijato usnesení
zastupitelstva „Memorandum MČ Praha 7 – Projekt Místní agenda 21“. V kategorii Zájemci
databáze MA 21 je zaregistrována od roku 2007. V roce 2008 byl ustanoven pro místní
Agendu 21 zodpovědný člen samosprávy. Dále byla v rámci úřadu MČ zřízena pozice koordi-
nátora MA 21 a zastupitelstvo MČ Praha 7 schválilo strukturu MA 21 v Praze 7. V prosinci 2008
vstoupila MČ Praha 7 do asociace Národní sítě Zdravých měst přijetím deklarace „Projekt

Městská část Praha 7 – Zdravé město“. Od listopadu 2009 je MČ registrována v kategorii C.

Aktivity spojené s MA 21 v Praze 7 doprovází logo MA 21 Prahy 7 a název „Praha 7 – Místo pro život“, na inter-
netových stránkách Prahy 7 je sekce věnovaná projektům MA 21 v Praze 7, v rámci odboru životního prostředí
je vyhrazeno místo samostatného koordinátora pro tuto oblast.
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Doposavad bylo v Praze 7 realizováno několik úspěšných projektů pro podporu MA 21, které ovlivňují život
jejích občanů – např. „Jedno místo v Praze 7“ pro zapojení veřejnosti do rekonstrukce Řezáčova náměstí, „Žijeme
i mezi domy“ související s obnovou vnitrobloků U Průhonu, sociologický průzkum mezi občany Prahy 7
„Řekněme si, v jaké Praze 7 chceme žít“, projekt „Pěšky po Praze 7“ pro zlepšování podmínek a podporu pěší
dopravy jako udržitelné a zdravé formy mobility a další.

Hlavní aktivity v roce 2009: V únoru 2009 proběhla dvě veřejná projednání podoby nového dětského hřiště
v Tovární ulici. Návrhy a připomínky byly do realizovaného projektu zapracovány.

V červnu 2009 se konalo veřejné fórum Projektu Zdravé město, kde si občané po společně diskuzi zvolili
10 prioritních problémů Prahy 7. V červenci až srpnu proběhla anketa k ověření zvolených problémů. Výstupy
sloužily ke zpracování komunitního plánu – „Plánu zdraví a kvality života“, který umožňuje doplňovat další
témata a sledovat jejich řešení.

V srpnu 2009 se uskutečnila jednodenní kampaň Nes..te na nás!, zaměřená proti neukázněným pejskařům
a na podporu čistoty ulic Prahy 7. Kampaň byla realizovaná ve spolupráci s agenturou EURO RSCG a stu-
dentským zastupitelstvem Prahy 7. V květnu 2009 byl ve spolupráci se studentským zastupitelstvem pro veřej-
nost připraven Den Země.

Kontakt: Adéla Hytychová, ÚMČ Praha 7, koordinátor MA 21 v Praze 7, e-mail: hytychovaa@p7.mepnet.cz.

Kategorie D

• Městská část Praha 18, www.praha18.cz

MČ Praha 18 se k místní Agendě 21 oficiálně přihlásila v květnu 2009 začleněním do asociace Národní sítě
Zdravých měst ČR. Zároveň byla zastupitelstvem schválena „Deklarace Zdravého města“, byl ustaven politik
a jmenován koordinátor projektu. Návazně byla zřízena také skupina pro MA 21. Na konci roku 2009 byla
MČ registrována v databázi MA 21 v ČR v kategorii D.

Hlavní aktivity v roce 2009: V Praze 18 proběhlo z iniciativy radnice několik akcí na podporu rozvoje ko-
munitního života, zaměřených na ochranu životního prostředí, dopravu a s ní související bezpečnost a pohyb
zejména dětí a seniorů.

V rámci Dne Země se občané blíže seznámili s problematikou třídění odpadů – sběrných nádob a svozové tech-
niky (byl přistaven svozový vůz), dalšího využívání vytříděných komodit i se správným nakládáním s nebez-
pečnými odpady. Obdrželi zde informace o městské zeleni, chráněných územích v Praze, cyklostezkách a další.
Pro děti byly zorganizovány informační a vzdělávací programy a soutěže. Akce se zúčastnily společnosti zabý-
vající se systémy zpětného odběru elektrozařízení (Asekol, Elektrowin, Ekolamp, EKO-KOM).

U příležitosti Evropského týdne mobility proběhla jízda městskou částí na kolech a in-linech pro dospělé, malé
i velké děti, spojená se slavnostním otevřením nového dětského hřiště v areálu SK Prosek. Součástí oslav
byla i beseda s Městskou policií o problémech seniorů při pohybu na komunikacích, která se uskutečnila v míst-
ním domě s pečovatelskou službou, a dále setkání se státní policií na téma dopravní výchova, uspořádaná pro
tři třetí třídy. Několik sportovních akcí bylo možné navštívit na hřištích ZŠ Tupolevova a ZŠ Fryčovická v době
konání tzv. Dnů zdraví v říjnu 2009.

Kontakt: koordinátor – tajemník úřadu MČ Praha 18 Ing. Vladislav Gerhard.

• Městská část Praha - Běchovice, www.praha-bechovice.cz

MČ Praha - Běchovice začala s místní Agendou 21 na konci roku 2008, kdy byla zaregistrována v Databázi MA 21
v kategorii Zájemci. V kategorii D je registrována od prosince 2009.

Hlavní aktivity v roce 2009: V dubnu 2009 začal projekt „Start do MA 21 – komunitní běh pro zelené Běchovice“,
podpořený z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Jeho cílem bylo zlepšit životní prostředí,
umožnit občanům účastnit se plánování rozvoje MČ a podpořit jejich angažovanost, a celkově rozvinout proces
MA 21 s ambicí dosáhnout kategorie D v následujícím roce.

Díky projektu proběhla v roce 2009 dvě diskusní fóra, která se věnovala přínosům MA 21, potřebnosti a cílům
strategického plánu MČ, zapojení občanů do jeho přípravy, dále výstavbě a rozvoji městské části dle Územního
plánu hl. m. Prahy, řešení Technologického parku v Běchovicích, zlepšení kvality zdravotní péče a sociálních
služeb, dostupnosti volnočasových aktivit pro mládež a spolupráci s ostatními municipalitami.

Byl také uspořádán komunitní běh pro zelené Běchovice, spojený s výsadbou zeleně a obnovením některých
zapomenutých stromořadí. Při akci Nejkrásnější živý vánoční strom se děti ze základní a mateřské školy Běcho-
vice, NZDM Autobus, o. s. Neposeda, obyvatelé Centra sociálních služeb Běchovice a občané MČ podíleli
na vánoční výzdobě Běchovic.
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• Městská část Praha - Dolní Počernice, www.dpocernice.cz

Městská část Praha - Dolní Počernice se do databáze místní Agendy 21 oficiálně zařadila v roce 2008, v roce 2009
ji byla udělena kategorie D. MČ Praha - Dolní Počernice připravuje a pořádá aktivity, jejichž cílem je poskyt-
nout občanům příležitost spolupodílet se na udržitelném rozvoji MČ a tím přispět ke zvýšení spokojenosti a kva-
lity života.

Hlavní aktivity v roce 2009: V březnu a červnu 2009 se uskutečnila dvě setkání zástupců MČ s obyvateli
Dolních Počernic k rekonstrukci ulic v lokalitě V Ráji. Diskutovány byly možnosti výsadby zeleně, úpravy
vchodů a vjezdů do nemovitostí, harmonogram stavby a její průběh.

V květnu 2009 proběhl tzv. Svátek sousedů. Formou společenské akce byly s veřejností projednány základní
podmínky a důvody pro zpracování Strategického plánu rozvoje MČ Praha - Dolní Počernice. Diskutovaným
tématem byly zejména výsledky ankety zveřejněné v příloze Dolnopočernického zpravodaje. Anketa zjišťovala
různé oblasti veřejného života, které byly uvedeny v materiálu „Podklady pro definování Strategického plánu
MČ Praha - Dolní Počernice“.

MČ Praha - Dolní Počernice žije bohatým kulturním a společenským životem, do některých akcí se zapojují
místní podnikatelé. V roce 2009 měli občané možnost navštívit výstavu Velikonoční inspirace, zúčastnit se set-
kání členů a příznivců Veterán Car Clubu či Masopustního průvodu.

MČ má zpracovaný územní plán, plán rozvoje, generel cyklostezek a společný komunitní plán s Prahou 14.

Kontakt: Zbyněk Richter, starosta MČ Praha - Dolní Počernice, e-mail: starosta@dpocernice.cz.

Kategorie zájemci

• Praha 1, http://praha1.cz

MČ Praha 1 se přihlásila k MA 21 v roce 2008, je registrována v kategorii Zájemci.

Hlavní aktivity v roce 2009: MČ Praha 1 ustavila Poradní sbor občanů MČ Prahy 1, v březnu 2009 proběhlo
jeho první jednání. Ve sboru zasedá 28 občanů Prahy 1, kteří jednou za čtvrt roku hovoří na schůzkách se sta-
rostou první městské části o svých zkušenostech se životem v centru Prahy.

V listopadu 2009 proběhl diskusní panel pracovní skupiny architektů, zástupců nevládních ekologických orga-
nizací a občanů Prahy 1 i jiných městských částí spolu se zástupci obce k tématu „Střelecký ostrov a jeho
budoucnost“.

Byl spuštěn nový systém online kontroly vyřizování podnětů a stížností, který umožňuje sledovat prostřed-
nictvím webových stránek postup vyřizování podnětů a stížností, podaných občany prostřednictvím infolinky
„800 PRAHA 1“ resp. „800 111 333“. Každý volající obdrží 6-ti místný číselný kód, s jehož pomocí může
detailně sledovat postup vyřizování svého podnětu nebo stížnosti.

MČ zprovoznila automatizovaný systém poskytování informací, který umožňuje přístup k informacím posky-
tovaným městskou částí prostřednictvím SMS zpráv, přehráváním hlasových informačních zpráv a emailem.

Proběhla také kulturní akce „Poznej svého souseda“, zaměřená na sousedská setkávání obyvatel Prahy 1.
MČ se připojila ke konání Dnů evropského dědictví (EHD). Návštěvníci měli již podvanácté možnost prohléd-
nout si běžně nepřístupné objekty.

MČ Praha 1 vydala „Průvodce systémem sociální pomoci pro občany Prahy 1“, který umožňuje zorientovat se
v systému sociálního zabezpečení a v nárocích z něj plynoucích.

• Městská část Praha 13, www.praha13.cz

Zapojení MČ do programu místní Agenda 21 odsouhlasila Rada MČ Praha 7 v roce 2007, včetně personál-
ního složení ustavené pracovní skupiny v rámci úřadu. V databázi realizovaných MA 21 se nachází se v kate-
gorii „Zájemci“.

Hlavní aktivity v roce 2009: V roce 2009 proběhla revitalizace 6 sídlištních vnitrobloků, realizovaná s finanční
dotací z fondů EU. Podařilo se celkově zrekonstruovat dětská hřiště ve vnitrobloku Bellušova a ve vnitrobloku
Dominova, fontánu „Rusalka“ ve Stodůlkách a vybudovat odpočinkový areál v Centrálním parku. V únoru 2009
proběhlo veřejné setkání, na kterém byli občané s těmito projekty seznámeni.

• Městská část Praha - Slivenec, www.praha-slivenec.cz

V roce 2008 se Slivenec připojil k projektu Zdravá městská část v rámci NSZM, od roku 2009 je registrován
v databázi CENIA. Uplatňování MA 21 je zakotveno ve Strategickém plánu rozvoje MČ. Městská část Praha -
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Slivenec dlouhodobě usiluje o ochranu zdraví a životního prostředí, soustředí se mimo jiné na úspory energie
v budovách patřících městské části.

Hlavní aktivity v roce 2009: Proběhla úspěšná nízkoenergetická rekonstrukce a dostavba ZŠ Praha - Slivenec,
na kterou městská část získala finance z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Projekt je svou komplexností a uceleným ekologickým řešením v ČR poměrně ojedinělý a zahrnuje zateplení,
výměnu oken, zelenou střechu, slunolamy, zasakování dešťové vody, vzduchotechniku s rekuperací tepla i pro-
pracovaný systém větrání.

Občané Slivence měli možnost zapojit se do ankety na téma „Co v MČ Praha - Slivenec postrádáte v oblasti
kultury, služeb a obchodu?“ Z vyplněných dotazníků bylo zřejmé, že lidem nejvíce chybí kavárna a cukrárna.
K tomuto faktu MČ přihlédla při výběru nového nájemce v obecním objektu, který tyto služby nabízel.

V rámci spolupráce MČ s místní neziskovou organizací Habeš se v roce 2009 podařilo vysázet několik nových
stromů, nově vzniklému rodinnému centru Pecka poskytla MČ prostory pro fungování. Z podnětu MČ bylo také
vybudováno dětské hřiště v ulici Za Farou.

V roce 2009 proběhla řada akcí pro širokou veřejnost – Ozvěny Ekofilmu, masopust, velikonoční jarmark, dvou-
denní festival Slivenecké letnice, Slivenecký Burčák, Svatojánská pouť v Holyni, vánoční jarmark, besedy, před-
nášky a vycházky do přírody. V dubnu byl zorganizován i jarní úklid, do něhož se zapojilo více než 90 lidí.

Pozn. k 9/2010: V září 2010 byla MČ Praha - Slivenec zaregistrována v kategorii D.

Kontakt: RNDr. Jana Plamínková, starostka MČ Praha - Slivenec, e-mail: starosta@praha-slivenec.cz.

Další MČ v Praze, které vyvíjejí aktivity na bázi MA 21 a nejsou registrovány v databázi CENIA

• Městská část Praha 10, www.praha10.cz

Městská část Praha 10 realizuje významné aktivity související s MA 21 a účastí veřejnosti na rozhodování.
Od roku 2007 usiluje o promyšlený systematický a udržitelný způsob nakládání s veřejnými prostory na svém území.

Hlavní aktivity v roce 2009: Na začátku roku 2009 inicioval Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 10 pří-
pravu Strategie pro veřejné prostory v Praze 10. Ta je politickým dokumentem definujícím obecné přístupy a
zásady pro nakládání s veřejnými prostory v Praze 10 a je zpracovávána pro desetiletý časový horizont, tj. do
roku 2020. Autorem strategie je Pracovní skupina, kterou tvoří Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 10 a zástupci
tří neziskových organizací Agora CE, o. p. s., Partnerství, o. p. s. a Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Pracovní verze strategie byla v roce 2009 postupně představena odborné veřejnosti, zastupitelům, členům ko-
misí Rady MČ a Výborů ZMČ. Zkrácená verze byla doručena každému obyvateli Prahy 10 jako příloha Novin
Praha 10 a v prosinci 2009 k ní proběhlo veřejné setkání v KD Barikádníků. Cílem takového postupu bylo na-
bídnout občanům možnost zapojit se do diskusí a přetváření veřejných prostorů v této části Prahy. Průběh akcí
potvrdil opravdový zájem obyvatel a nutnost přistupovat k veřejným prostorům uceleně a koncepčně.

Kontakt: Odbor územního rozvoje MČ Praha 10, e-mail: spolecne@praha10.cz.

E6.2 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO ŘÍZENÍ (ISO 14001 A EMAS)

Systém environmentálního řízení organizace představuje systematický přístup k ochraně životního pro-
středí ve všech aspektech její činnosti, jehož prostřednictvím organizace začleňuje péči o životní prostředí
do své strategie i běžného provozu. Cílem je identifikace environmentálních aspektů, tedy činností, které
mají dopad na životní prostředí, jejich řízení, monitorování a neustálé zlepšování. Smyslem systému
je podávat svému okolí trvale důkaz o tom, že organizace plní své environmentální závazky, a navíc si
dobrovolně klade cíle ke zlepšování negativních vlivů svých činností na životní prostředí a ke splnění
těchto cílů naplňuje vlastní konkrétní programy. Tento přístup je dobrovolný, ale získání příslušných cer-
tifikátů může být i jedním z kriterií veřejných obchodních soutěží podle zákona o veřejných zakázkách
č. 137/2006, čímž organizace může dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti. Certifikace může organizaci
přinést zvýšení kreditu, úsporu nákladů, vyšší důvěryhodnost a přehled v provozní dokumentaci.

V podmínkách hl. m. Prahy mohou být tyto nástroje uplatňovány v úřadech, městem zřizovaných orga-
nizacích, ale i v podnicích s městem spolupracujících.
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ISO 14001

Mezinárodní norma ISO 14001 zaměřená na management životního prostředí je určena pro aplikaci
v řízení jakékoliv organizace. Hlavním cílem je podporovat ochranu životního prostředí, prevenci zne-
čištění a ochranu lidského zdraví (viz www.iso.org).

Systém certifikací ISO 14001 a EMAS přímo na úřadech města zatím není příliš uplatňován, některé
městské části však k principům environmentálního řízení přihlížejí v rámci svých rozhodovacích procesů.

Postavení České republiky v zavádění systémů environmentálního managementu je velmi dobré. V celo-
světovém srovnání absolutního počtu vydaných certifikátů byla na konci roku 2009 s počtem 4684 vy-
daných certifikátů ISO 14001 na 10. místě.

Příspěvkovou organizací hl. m. Prahy, která je držitelem tohoto certifikátu jsou např. Lesy hl. m. Prahy.
Zavedení systému ISO 14001 a EMAS plánuje úřad městské části Praha 10 (v roce 2012).

Certifikace ISO 14001 je uplatňována i v organizacích s majetkovou účastí města, mezi které patří např.:

• Pražská energetika, a. s.
• Pražská plynárenská, a. s.
• Pražská teplárenská, a. s.
• Pražské služby, a. s.
• Pražská vodohospodářská společnost, a. s.

Poznámka: Úřady měst a obcí se v systému certifikací a řízení orientují spíše na certifikáty řady ISO 9001 – systém
managementu kvality. V Praze je držitelem tohoto certifikátu několik úřadů městských částí (např. MČ Praha 2,
MČ Praha 5, MČ Praha 10, MČ Praha 11, MČ Praha 14, MČ Praha 18). Další úřady jeho získání připravují
(MČ Praha 12, MČ Praha 13). Některé úřady městských částí (např. MČ Praha 3, MČ Praha 4, MČ Praha 13)
zavedly jiný nástroj řízení jakosti vytvořený pro veřejný sektor – CAF (Common Assessment Framerwork, Společný
hodnotící rámec), který je založen na vlastním hodnocení.

Certifikace podle normy ISO 9001 je uplatňována i u organizací, jež zřizuje hl. m. Praha, patří mezi ně např.: Kon-
gresové centrum; Kolektory Praha, a. s.; Dopravní podnik hl. m. Prahy; Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy.

Přestože se ISO 9001 ani CAF nejsou systémy zaměřené primárně na životní prostředí, lze je pokládat za krok
v systematickém dobrovolném úsilí o zlepšování řízení a dosažení určitých standardů.

EMAS

Program EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), neboli systém environmentálního řízení a auditu,
představuje další ze způsobů, který může organizace k zavedení systému environmentálního řízení vy-
užít. EMAS je součástí celkového systému řízení organizace, jejímž cílem je zahrnutí požadavků na
ochranu životního prostředí do celkové strategie organizace i jejího každodenního provozu. Základ-
ním předpisem je nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací
v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit. V České republice byl zaveden
tzv. Program EMAS, jehož součástí je registr společností, které si systém EMAS zavedly a postupují
v souladu s uvedeným nařízením.

Odpovědným orgánem Programu EMAS je Ministerstvo životního prostředí, registraci organizací za-
jišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí (viz www.cenia.cz/emas).

V národním registru EMAS bylo k 31. 8. 2010 registrováno celkem 26 organizací s 52 samostatnými
organizačními jednotkami. Mezi ty nejvýznamnější, které mají své sídlo v hlavním městě, patří:

• Subterra, a. s.; HOCHTIEF CZ, a. s.; Metrostav, a. s.; VCES, a. s.; STRABAG, a. s. odštěpný závod
Pozemní stavitelství Praha a České Budějovice; KONSTRUKTIVA KONSIT, a. s.

• Chemoprojekt, a. s. (chemický průmysl)
• Ministerstvo životního prostředí (organizace státní správy)
• CENIA, česká informační agentura životního prostředí (organizace veřejné správy)
• RELIMEX, spol. s r. o. (odpadové hospodářství)
• GEMA ART GROUP, a. s. (restaurátorství).
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Ministerstvo životního prostředí je první organizací státní správy v programu EMAS v České republice,
a tím se v rámci nových členských zemí Evropské unie stalo prvním ministerstvem, které si zavedlo
systém environmentálního řízení dle EMAS.

Jiné

Dobrovolné nástroje, tedy takové aktivity, které směřují ke snižování negativních dopadů činností na
životní prostředí, jsou zaváděny a realizovány na základě dobrovolného rozhodnutí, nad rámec požadavků
platných legislativních norem. V praxi českých organizací je nejrozšířenějším dobrovolným nástrojem již
popsaná certifikace systému environmentálního řízení podle mezinárodní normy ISO 14001. V menším
měřítku je aplikován evropský systém EMAS. Zavedení environmentálního systému řízení může usnadnit
využití dalšího dobrovolného nástroje, kterým je hodnocení možností čistší produkce. Čistší produkce
je preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů a snižující rizika vůči člověku
a životnímu prostředí. Hlavní význam této strategie spočívá v tom, že se jedná o ekonomicky výhodný
způsob snižování negativních dopadů výroby či poskytování služeb na životní prostředí.

Významným dobrovolným nástrojem uplatňovaným v České republice je i environmentální značení a dále
např. „Zelené úřadování“ nebo společenská odpovědnost (CSR).

Ekoznačení je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně
šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Na českém trhu se můžeme nejčastěji
setkat s výrobky označenými značkami Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačka EU, ale také s ně-
meckou ekoznačkou Modrý Anděl nebo skandinávskou Severskou labutí. Na území hl. m. Prahy jsou
držiteli Ekoznačky např. Hotel Adria Praha, Hotel PLAZA ALTA HOTEL, a. s.; Meffert ČR, spol. s r. o.
(nátěrové hmoty ředitelné vodou); INTERIOR PFD, spol. s r. o. (kancelářský nábytek); Vodafone Czech
Republic, a. s. (služby poskytované ve Vodafone Centru Praha) a mnoho dalších (viz www.ekoznacka.cz).

Přispět k ochraně životního prostředí mohou svým environmentálně příznivým chováním úřady a další
veřejné instituce tzv. Zeleným úřadováním, které zahrnuje systémová opatření zaměřená jak na provoz
a chování, tak na oblast nakupování. Zelené nakupování je takový způsob nákupu (a zadávání veřejných
zakázek), při kterém je brán ohled na dopad vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Mezi zá-
kladní kritéria výběru patří například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická
náročnost výroby, zdravotní nezávadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli a podobně
(viz www.zeleneuradovani.cz).

Mezi konkrétní opatření, která mohou být na úřadech a organizacích města (např. školy, školky, nemoc-
nice apod.) uplatňována, patří např.:

• Nakupovat pouze to, co opravdu potřebujeme, kupovat výrobky na více použití.
• Používat výrobky, které jsou biologicky rozložitelné nebo recyklovatelné – recyklace tonerů do tiskáren

a kopírek, třídění odpadů.
• Minimalizovat obalový materiál, a tím i množství odpadů – nakupovat větší balení, upřednostňovat

vratné obaly a koncentrované prací a čisticí prostředky.
• Vybírat výrobky s co nejnižším obsahem látek poškozujících životní prostředí a lidské zdraví.
• Nakupovat místní produkty, čímž se zvyšuje prosperita regionu, ale i snižuje nutnost dálkové dopravy.
• Upřednostňovat výrobky šetřící zdroje a energie – nákup nízkoenergetických elektrických spotřebičů,

využívání obnovitelných zdrojů energie.
• Preferovat produkty, jejichž způsob výroby je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje – produkty

ekologického zemědělství, požadovat certifikaci ISO u dodavatelů apod.

Do popředí se stále více dostává také CSR (Corporate Social Responsibility) neboli společenská odpověd-
nost. Společensky odpovědné organizace se chovají tak, aby zohlednily potřeby svého vnitřního i vnějšího
prostředí, aby přispívaly k udržitelnému rozvoji, byly transparentní a obecně napomáhaly celkovému
zlepšování stavu společnosti v rámci, i nad rámec svého působení. Ocenění Společensky odpovědná orga-
nizace získala např. v roce 2009 MČ Praha 10 v rámci soutěže Národní cena ČR za CSR, organizované
v rámci vládního programu Národní politika kvality. Návod v oblasti zavádění společenské odpovědnosti
poskytuje organizacím norma ISO 26000, jejíž finální verze byla schválena k publikování v říjnu 2010.
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E7 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

E7.1 SOUHRNNÉ INFORMACE

Praha dlouhodobě usiluje o posilování svého významného postavení na evropské i světové scéně a o pro-
hloubení mezinárodní spolupráce. Praha rozvíjí aktivní vztahy s partnerskými městy, zapojuje se do čin-
nosti mezinárodních organizací a asociací samospráv, podílí se na výměně zkušeností a realizaci mezi-
národních projektů, usiluje o prestižní ocenění a realizuje řadu dalších aktivit. Jednou z oblastí meziná-
rodní spolupráce je i problematika životního prostředí. Mezinárodní spolupráce se uskutečňuje jak na
úrovni politické (např. prostřednictvím účasti představitelů hl. m. Prahy ve Výboru regionů), tak na úrovni
administrativy a odborných organizací města.

Činnost v asociacích

V problematice životního prostředí je významnou platformou pro výměnu zkušeností organizace
EUROCITIES a její Fórum pro životní prostředí (EUROCITIES Environment Forum). Tato
organizace sdružuje celkově 140 velkých evropských měst, v 36 zemích. Praha je členem od roku 1993
(více na www.eurocities.org). Do práce v EUROCITIES Environment Forum se aktivně zapojuje v sou-
časné době 95 měst. Jejich aktivity se soustřeďují na ovlivňování procesu tvorby legislativy a politik EU,
spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti ochrany prostředí a udržitelného rozvoje měst, tvorbu a realizaci
koncepcí, využití indikátorů a poměřování, přípravu a realizaci společných projektů, zajištění spolupráce
různých zainteresovaných stran aj. Specifické aktivity jsou zaměřeny na ochranu klimatu a adaptaci na
jeho změny, úlohu měst v realizaci Strategie udržitelného rozvoje EU a implementaci 6. Akčního pro-
gramu EU pro životní prostředí. Spolupráce hl. m. Prahy je zajišťována Odborem ochrany prostředí MHMP.
Pozn.: Praha se připojila k Deklaraci Eurocities o klimatických změnách v prosinci 2010.

Mezinárodní srovnání, příklady dobré praxe, ocenění

V letech 2006 a 2007 se Praha zúčastnila mezinárodního projektu „Urban Ecosystem Europe“ s účastí 25
(v roce 2006), resp. 32 (v roce 2007) velkých evropských měst. Výstupem byly publikace porovnávající
životní prostředí a politiku životního prostředí prostřednictvím sady indikátorů. Pozn.: Další navazu-
jící etapa srovnávacího projektu byla zahájena v roce 2010 v rámci iniciativy INFORMED CITIES,
resp. projektu PRIMUS – Policies and Research for an Integrated Management of Sustainability. Projekt
podpořený Evropskou komisí v 7. rámcovém programu (7th FP) koordinuje mezinárodní asociace samo-
správ ICLEI. Praha se projektu účastní formou aktualizace hodnot sledovaných indikátorů.

V roce 2008 byl Evropskou komisí vyhlášen první ročník soutěže o titul Evropské zelené město
(European Green Capital Award, www.europeangreencapital.eu). Cílem soutěže pro města s více
než 200 tisíci obyvateli je ocenit města aktivní v systematickém přístupu k péči o životní prostředí a
přispět k výměně zkušeností a propagaci příkladů dobré praxe. V prvním ročníku soutěže byly uděleny
tituly Evropské zelené město: 2010 – Stockholm (Švédsko), 2011 – Hamburg (Německo). Praha se
prvního ročníku zúčastnila, zpracovala obsáhlou dokumentaci k přihlášce. Přestože nebyla vybrána mezi
finalisty, získala možnost výměny zajímavých zkušeností. Pozn.: V roce 2010 proběhla druhá etapa
soutěže. Jejími vítězi a nositeli titulu Evropské zelené město se stala města 2012 – Vitoria – Gasteiz
(Španělsko), 2013 – Nantes (Francie).

Rok 2009 byl na mezinárodní scéně výrazně ovlivněn přípravou a konáním konference OSN ke klima-
tickým změnám v Kodani (COP 15). Při této příležitosti zveřejnila společnost Siemens v prosinci 2009
srovnávací studii European Green City Index, která hodnotila 30 měst Evropy. V žebříčku podle hod-
noty „zeleného indexu“ zvítězila Kodaň, následovala města Stockholm, Oslo, Vídeň, Amsterodam a další.
Praha se ocitla na 24. místě mezi ostatními městy střední a východní Evropy. Hodnocení provedla britská
poradenská společnost Economist Intelligence Unit podle metodiky založené na 30 indikátorech sdruže-
ných v tématech: emise skleníkových plynů, resp. CO2, budovy a jejich spotřeba energie, doprava, odpady,
vodní hospodářství, ale také postoje vedení měst k problematice životního prostředí. Autoři čerpali údaje
z veřejně dostupných informačních zdrojů bez součinnosti s městem.
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V oblasti informatiky o životním prostředí si Praha vytváří podmínky pro mezinárodní spolupráci již
řadu let. V roce 1992 byla vydána první ročenka i v anglické verzi. V následujících letech byly navazo-
vány kontakty, byla zahájena systematická distribuce výstupů ze systému IOŽIP zahraničním partnerům
města a systém byl prezentován na mezinárodní scéně. Dostalo se mu významného uznání a byl publi-
kován mezi „vzorovými příklady“ (Good/Best Practices) při různých příležitostech (publikace ENWAP
a CAPE vydané v rámci aktivit Evropské komise, DG Information Society, databáze HABITAT Best
Practices Hub aj.). Server ENVIS získal v červnu 2003 ocenění na 3. místě v mezinárodní soutěži webo-
vých stránek o životním prostředí (UNEP/GRID).

Útvar rozvoje hl. m. Prahy získal v březnu 2009 na konferenci Towards eEnvironment ocenění za akti-
vity v oblasti vyhodnocení dálkového průzkumu země. Přednáška Urban Atlas helps urban planners
in Prague získala v mezinárodní konkurenci ocenění jako nejlepší přednáška v sekci GMES (Monitoring
for Environment and Security).

Další aktivity

V uplynulých letech se v Praze uskutečnila řada mezinárodních konferencí a seminářů k tématům ži-
votního prostředí a udržitelného rozvoje, kterých se účastnili zástupci města. Např. jednání Eurocities
Environment Committee (X/2003), konference Sustainable Urban Management – From Policy to Practice
(VII/2004), organizovaná Evropskou komisí (DG Research) ve spolupráci s magistrátem, dále konference
k hlukové problematice INTERNOISE (VIII/2004) aj.

V březnu 2009 se v Praze konala konference Towards eEnvironment (www.e-envi2009.org) jako akce
v rámci předsednictví ČR v EU. Pořadatelem byla Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s Mi-
nisterstvem životního prostředí, Evropskou komisí, Evropskou agenturou životního prostředí, Evrop-
skou kosmickou agenturou a dalšími subjekty. Na konferenci byly mj. prezentovány aktivity realizované
v rámci evropských iniciativ Single Information Space in Europe for the Environment (SISE), Shared
Environmental Information System (SEIS), Global Monitoring for Environment and Security (GMES),
Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE) aj. Praha měla příležitost k propagaci a po-
rovnání svých aktivit v oblasti informatiky o životním prostředí (Informační systém IOŽIP) a odnesla
si ocenění za aktivitu Urban Atlas (viz výše).

Praha se účastní mezinárodní spolupráce i v dalších oblastech souvisejících s problematikou životního
prostředí. Příkladem z oblasti energetiky je účast v kampani Udržitelná energie Evropa (Sustainable
Energy Europe Campaign, www.sustenergy.org). V rámci kampaně byly do databáze partnerských pro-
jektů zařazeny příklady dobré praxe realizované v Praze (podrobněji viz kapitola D2 Energetika).

Rovněž jsou monitorovány nové iniciativy jako Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors),
Smart Cities, stejně jako aktivity EUROCITIES Deklarace ke klimatickým změnám (Declaration
on Climate Change) a Zelená digitální charta (Green Digital Charter).

Projekty

Jedním z prvních mezinárodních projektů v oblasti životního prostředí a práce s informacemi, do něhož
se Praha zapojila (v roce 1999), byl projekt CEROI (Cities Environment Reports on the Internet,
www.ceroi.net, resp. http://ceroi.net, program UNEP, koordinace GRID – Arendal). Praha společně s dal-
šími městy zpracovala pilotní prezentaci podle stanovené metodiky. V dalších letech (2000–2002) se
Praha účastnila projektů EU v oblasti informatiky o životním prostředí – INTERACT (Interactive Services
and Management Support for Environment Impact Assessment and Permitting Procedures) a HEAVEN
(Healthier Environment through Abatement of Vehicle Emission and Noise, http://heaven.rec.org). V po-
sledních několika letech se Praha zapojila ve spolupráci s jinými městy EU i do příprav dalších projektů
v tematických oblastech informatika, životní prostředí, územní plánování, doprava aj. (např. Air For
Europe, CITEAIR, INTELCITY, INSPIRE, SURE, BOOCLA). Projekty byly představeny podrobněji
v minulých ročenkách. Novějšími projekty jsou např. CITEAIR II a GSE Land/Urban Atlas (viz též
minulá ročenka 2008), dále PROMOTE a HENVINET.
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E7.2 VYBRANÉ PROJEKTY

Zpracováno podle podkladů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, který zajišťuje spolupráci Prahy na uvedených projektech.

Projekt CITEAIR II v roce 2009

Projekt CITEAIR II, Společná informace o kvalitě ovzduší v Evropě (Common Information to European Air II),
byl schválen v rámci programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC pro období 2008–2011, jako pokračo-
vání úspěšného projektu CITEAIR.

Hlavními výstupy projektu jsou definované indexy kvality ovzduší pro dopravně zatížené oblasti (Roadside
Index) a pro pozaďové oblasti v rámci města (Background Index). Dále zprovoznění aplikace na stránkách
www.airqualitynow.eu, kde jsou prezentovány informace včetně aktuálních hodnot indexů v různých evropských
městech podle údajů z monitorovacích systémů kvality ovzduší.

Porovnání kvality ovzduší pomocí indexu CITEAIR v Paříži, Praze a Rotterdamu byly v dubnu roku 2009 presen-
továny na Mezinárodní konferenci o kvalitě ovzduší – věda a aplikace v Istanbulu (7th International Conference
on Air Quality – Science and Application).

Hlavním záměrem pokračování projektu CITEAIR II (www.citeair.eu) v letech 2008–2011 je dále prohlubovat
spolupráci evropských měst a regionů při zavádění evropské legislativy v oblasti kvality ovzduší a účinných opatření
na zlepšení stavu ovzduší v evropských městech a regionech. Partnerská města Paříž, Praha, Rotterdam, Řím,
Sevilla, Burgas a Maribor spolupracují na vyhodnocování vlivů dopravy na kvalitu ovzduší a na společné metodice
informování odborníků a veřejnosti o situaci v oblasti mobility a kvality ovzduší. Na projektu spolupracují od-
borné instituce INERIS Francie a ČHMÚ Praha a EGMASA – Andalusian Environment Agency (další informace
o projektu viz ročenka 2008).

Počet evropských měst, jejichž údaje jsou prezentovány na společné webové stránce www.airqualitynow.eu
se rozrostl v průběhu let 2009 a 2010 zdvojnásobil. V roce 2010 bylo do projektu zapojeno celkem 100 měst
ze 14 zemí Evropy (nejvíce z Francie). Z ČR je do projektu zapojeno kromě Prahy také Brno.

Obr. E7.2.1 Ukázka prezentace informací o kvalitě ovzduší v evropských městech
(www.airqualitynow.eu)
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Projekt PROMOTE a navazující aktivity

Projekt PROMOTE (2006–2009, 6. Rámcový programu EU) byl zaměřen na vyhodnocení družicového snímání
Evropy. Mimo jiné také z hlediska kvality ovzduší a dálkového přenosu znečištění. Na projektu spolupracovali
význačné evropské výzkumné instituty a university, jako University of Hertfordshire, University of Stuttgart, NILU,
TNO a další.

ÚRM v roce 2009 spolupracoval v projektu PROMOTE v rámci smlouvy o uživatelské spolupráci s výzkumným
ústavem VITO v Belgii na vytvoření on line modelu kvality ovzduší v rámci celoevropské sítě. Model kvality
ovzduší v reálném čase AURORA byl přizpůsoben na komplikovanou morfologii na území Prahy a umístěn na
webové stránky projektu PROMOTE. Jak ukázalo závěrečné vyhodnocení výsledků, v dalším výzkumu bude
nutno zajistit podrobnější rozlišení vstupních údajů a výpočtových bodů.

Proto byla navržena další spolupráce výzkumného ústavu VITO a ÚRM Praha v pokračování projektu v rámci
7. Rámcového programu EU pro vědu a výzkum pod názvem PASODOBLE. Dalším řešeným úkolem bude vy-
hodnocení spolehlivosti výsledků modelování kvality ovzduší v Praze v rámci navrženého pokračování projektu
PROMOTE pod názvem TRANSPHORM.

Projekt HENVINET

Projekt HENVINET (2007–2010, 6. Rámcový program EU) je zaměřen na vyhodnocení vlivu znečištěného život-
ního prostředí na lidské zdraví, vyhodnocování rizik a přijetí nápravných opatření. Projekt je orientován na vytvoření
spolupráce mezi odborníky z epidemiologie a toxikologie a s pracovníky státní, regionální a místní samosprávy.

Dokumenty o vlivu ovzduší na respirační onemocnění, zejména dětí v urbanizovaném prostředí s vysokým po-
dílem exhalací z dopravy, alergie, rakoviny, neurodegenerativní nemoci a endokrinologické poruchy jsou uveřej-
něny na portálu www.henvinet.nu.

Pro vyhodnocení rizik znečištěného prostředí na zdraví jsou soustředěny údaje o nástrojích pro podporu rozho-
dování, zejména pro vyhodnocení strategií na zlepšování kvality prostředí a vyhodnocení účinku na zasaženou
populaci. Projekt se zaměřil na zlepšení komunikace mezi vědci a politiky, na vytváření společné terminologie,
výměnu dosavadních zkušeností mezi jednotlivými projekty a pracovníky z oblasti životního prostředí. V rámci
projektu byl vypracován portál na výměnu zkušeností a pro lepší informovanost obou stran. Na tomto portálu
www.HENVINET.nu jsou vytvořeny další diskusní skupiny, informace o konferencích a workshopech v dané
oblasti apod.

ÚRM se v roce 2009 účastní na konzultacích a na posuzování výsledků projektu HENVINET z hlediska posu-
zování vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví a připomínkováním závěrů a doporučení odborných komisí
a pracovních skupin.

GSE Land/Urban Atlas v hl. m. Praze

V letech 2006–2009 byl zpracováván projekt GSE Land (www.gmes-gseland.info) financovaný Evropskou
kosmickou agenturou ESA v rámci evropské iniciativy GMES (Global Monitoring of Environment and Security) –
společné platformy ESA (European Space Agency) a Evropské komise (EC) pro využívání dat Dálkového prů-
zkumu Země (DPZ) pro informační podporu rozhodování. Projekt byl zaměřený na služby monitoringu krajiny
a je následovníkem či předchůdcem řady dalších aktivit ve směru operačních evropských služeb pro sledování
krajiny (např. CLC, Moland/Murbandy, GSE SAGE, GSE GUS, GEOLAND, B4G, FTSU, GEOLAND2, Urban
Atlas aj.).

V České republice, se GSE Land zaměřil na podporu Rámcové směrnice pro vodní politiku ES (WFD), Tematické
strategie pro městské životní prostředí (UTS) a předpisy spojené s Tematickou strategií na ochranu půdy (STS).
Partnerem služby GSE Land v ČR je společnost Gisat. Útvar rozvoje hl. m. Prahy byl za Prahu referenčním partne-
rem pro téma využití dat dálkového průzkumu Země pro hodnocení změn využití území v metropolitním území.
Konkrétně bylo v rámci Prahy testováno mapování M11 – produkt Urban Atlas.

Ukázky z výstupů projektu byly již uvedeny v ročence Praha životní prostředí 2008.
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E8 INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Práce s informacemi a jejich poskytování je jedním z důležitých nástrojů ochrany prostředí a to v několika
úrovních. Odborníci a vedení města využívají informace při zpracování kvalifikovaných podkladů pro
hodnocení stavu a vývoje životního prostředí, rozhodování o území a investičních akcích, posuzování
dopadů na prostředí apod. Úřady provozují informační systémy k agendám a evidencím, jimiž jsou ze
zákona pověřeny. Informování veřejnosti je pak v zájmu politiky otevřenosti a vstřícnosti, lepší orientaci
v úředních postupech při vyřizování životních situací, stejně jako v zájmu environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty.

Problematika životního prostředí je velmi rozsáhlá a zpracováním potřebných informací se zabývá velké
mnoho úřadů, institucí, odborných i nevládních organizací. Ilustrativním příkladem je i tato ročenka a
množství zdrojů dat využitých pro její zpracování. Přestože i v dnešní době internetu nelze podceňovat
klasické způsoby zpracování a prezentace informací (tištěné, odborné semináře, video apod.), je po-
chopitelné úsilí o využití webových stránek či dalších elektronických komunikačních nástrojů, za jejichž
výstupy stojí mnohdy rozsáhlé informační systémy. V následujícím textu je stručná informace o vybra-
ných informačních systémech realizovaných hl. m. Prahou v oblasti životního prostředí a péče o území.

E8.1 INFORMAČNÍ SYSTÉM O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V PRAZE (IOŽIP)

Hlavní město Praha má dlouholetou tradici v oblasti soustřeďování, zpracování a poskytování informací
o životním prostředí. Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP) soustřeďuje a zpracovává
údaje o vybraných složkách prostředí na území hl. m. Prahy. Cílem systému IOŽIP je:

• shromažďování a zpracování dat o stavu jednotlivých faktorů ŽP v Praze, pořizovaných různými orga-
nizacemi

• hodnocení rozsahu dostupných dat a iniciace pořizování údajů, pro něž neexistují jiné zdroje
• poskytování informací orgánům městské správy, odborníkům a veřejnosti.

Počátky tvorby Informačního systému o životním prostředí v Praze spadají do poloviny 80. let, kdy byl
vyvíjen jako jeden z tematických okruhů Městského informačního systému. Z té doby pochází zavedená
zkratka IOŽIP, počátky systematického sledování vybraných složek životního prostředí a přejímání údajů,
které tvoří základ datového fondu systému.

Za dobu svého trvání systém prošel některými organizačními a technologickými změnami (do roku 1994:
PÚDIS, REL, ČEÚ; 1994–2000: IMIP). V letech 2000–2007 zajišťoval koordinaci provozu a rozvoje
systému Odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy. Od roku 2008 se na jeho zajištění společně podí-
lejí Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor informatiky MHMP a Odbor ochrany prostředí MHMP. Tyto
subjekty tak nově definovaly své role v oblasti zajištění vstupních dat a jejich zpracování, využití tech-
nologií a odborné garance za jednotlivé části systému.

Systému IOŽIP i produktům jako je Atlas ŽP a server ENVIS se dostalo uznání na domácí scéně
(např. soutěž o Geoaplikaci, CAGI) i v mezinárodním měřítku.

Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP) je řešen na základě schématu zahrnujícího
aktivity na zajištění vstupních dat, zpracování dat a tvorbu a poskytování výstupů. Hlavními informač-
ními výstupy vytvářenými v rámci systému IOŽIP je i tato ročenka, dále CD/DVD, leták (miniročenka)
a sada různých webových aplikací (ENVIS, PREMIS, Atlas ŽP aj.).

Nová koncepce IOŽIP (2009)

V roce 2009 byla zpracována nová koncepce dalšího rozvoje systému. Důvody byly následující: rozvoj
informačního obsahu, potřeba vyhovět potřebám různých cílových skupin uživatelů, zlepšit přehlednost
a dostupnost informací integrací dílčích výstupů, reagovat na vývoj technologií, zohlednit nové trendy
v oblasti zpracování a prezentace celoměstsky významných dat (centrální datová základna, mapové
služby, Portál hl. m. Prahy).
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Uvedenými otázkami se v roce 2009 zabývala Koordinační pracovní skupina složená ze zástupců ÚRM,
INF MHMP a OOP MHMP, která mj. iniciovala vytvoření dokumentu Analýza a návrh koncepce
Informačního systému o životním prostředí v Praze (dále jen Koncepce IOŽIP, MHMP, 2009). Tato
Koncepce IOŽIP byla schválena Radou hl. m. Prahy usnesením č. 1963 ze dne 15. 12. 2009, a to včetně
záměru na tvorbu Portálu životního prostředí v Praze.

Široký tematický záběr, schéma Vstupy – Zpracování – Výstupy bylo respektováno i v této Koncepci
IOŽIP. Koncepce přinesla inventuru datových zdrojů a aktualizovaný návrh sady informačních výstupů
(s preferencí elektronických), zohlednila různou úroveň potřeby přehledných nebo detailních informací
různými skupinami uživatelů. V souladu s principy vstřícnosti a zapojování občanů do veřejné správy
(e-participace) byl v Koncepci zohledněn i narůstající význam využití informačních technologií pro
obousměrnou komunikaci a sdílení informací, včetně obsahu vytvářeného uživateli. Koncepce navrhuje
mj. vytvoření nového Portálu o ŽP v Praze, který by byl založen na využití nových technologií, správy a
sdílení dat a především na integraci dosud samostatných aplikací. (Pozn.: Realizace portálu nebyla
v průběhu roku 2010 zatím zahájena z důvodů finančních a organizačních. Byly však realizovány dílčí
aktivity – tvorba ročenky, revize ENVIS.)

Obr. E8.1.1 Základní schéma navrhovaného pojetí systému IOŽIP (podle koncepce z roku 2009)

Zdroj: MHMP, ÚRM
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Tab. E8.1 Přehled výstupů IOŽIP (podle koncepce z roku 2009)

Výstup Typ Frekvence Podrobnost Poznámka, jazyk

Ročenka Praha ŽP tištěný 1x za rok přehled Stručný souhrn CZ + EN

Leták („miniročenka“) tištěný 1x za rok přehled Propagační souhrn CZ + EN

CD jako příloha ročenky elektronický off-line 1x za rok více informací Podrobný souhrn, PDF CZ

Samostatné CD/DVD elektronický off-line 1x za 4–5 let přehled + více informací Reprezentační účely
Jazyk CZ + EN

Web/Portál ŽP elektronický on-line průběžně přehled + více informací Integrovány různé informace,
služby, nástroje CZ + EN
(jen vybrané informace)

Služby pro PDA, mobilní
telefony, obrazovky

elektronický on-line průběžně přehled + více informací Vybrané informace a služby CZ

Webové služby elektronický on-line průběžně více informací Např. pro weby MČ

Výběry dat elektronický off/on-line na vyžádání
(eShop)

detail Podle přijatých pravidel
pro poskytování

Zdroj: MHMP, ÚRM

Hlavní informační výstupy systému IOŽIP, rekapitulace

• Nejznámějším publikačním výstupem ze systému se stala tato ročenka Praha životní prostředí vydávaná tiskem
pravidelně od roku 1989, později i v anglické verzi a v elektronické formě (zveřejněno na webových stránkách
a na CD/DVD). V roce 2000 byla rozšířena struktura ročenky a rozsah zpracovávaných informací s respekto-
váním schématu vliv-stav-odezva. Pro zpracování publikace za rok 2008 byly na základě nové koncepce systému
IOŽIP přijaty další dílčí úpravy členění informací a byla doplněna nová témata (použito i pro zpracování této
ročenky 2009). Spolu s ročenkou je vytvářen propagační leták (miniročenka). Od roku 2008 je detailní ročenka
zpracovávána pouze v elektronické verzi (PDF) v češtině. Tiskem je vydávána zestručněná dvojjazyčná verze
a přílohou tištěné ročenky je CD s celou sadou informačních výstupů (detailní CZ, stručná CZ + EN, leták CZ + EN).

• Od roku 1997 bylo vydáno sedm CD/DVD Praha životní prostředí, které v každém vydání obsahují poslední
ročenky, Atlas životního prostředí, Statistickou ročenku Numeri Pragenses (ČSÚ), případně další specializované
publikace k problematice ovzduší (REZZO, ATEM), ochrany přírody (Vegetační mapa, Ptáci, Motýli, Chráněná
území), hlukové mapy Prahy, Datové a informační zdroje (ÚEP) aj. DVD Praha životní prostředí 8 bylo vydáno
v roce 2008.

• Rozvoj systému je veden snahou o přizpůsobení prudkému vývoji informačních technologií včetně GIS a Internetu.
Na webových stránkách města byla ještě v 90. letech minulého století prezentována sada ročenek, později byly
vytvořeny tematické informační výstupy na internetu.

• Od roku 2002 je v provozu internetový server ENVIS – Informační servis o životním prostředí v Praze
(http://envis.praha-mesto.cz) integrující do té doby odděleně řešené aplikace pro poskytování informací o život-
ním prostředí v Praze (faktografie z ročenek, informace z odborů MHMP, mapy, databáze, monitoring ovzduší,
aktuality, odkazy aj.).

• Dalším výstupem na internetu je Atlas životního prostředí v Praze (www.premis.cz/atlaszp nebo www.wmap.cz/
atlaszp) obsahující množství map s připojenými údaji z databází, zpracovaný jako interaktivní aplikace GIS.
Atlas ŽP byl zveřejněn na webu již v roce 1999 a záhy získal uznání odborné veřejnosti.

• Systém IOŽIP je dnes pojímán jako širší soubor aktivit navazujících na další projekty v oblasti informatiky
o životním prostředí. V rámci specifického projektu vznikly webové stránky PREMIS – Pražský ekologický
monitorovací a informační systém (www.premis.cz), které od konce 90. let poskytují operativní údaje o kvalitě
ovzduší, hydrologických poměrech a meteorologických podmínkách i další informace (upozornění, výstrahy),
převážně ve vazbě na systémy ČHMÚ.

• Systém IOŽIP se neobejde ani bez výstupů dalších specifických projektů zaměřených na modelování složek ŽP
(ovzduší, hluk) a inventarizaci potřebných vstupních údajů. Například hodnocení kvality ovzduší s využitím
modelových výpočtů (ATEM), aktualizace a správa údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (REZZO), zpraco-
vání výpočtové Hlukové mapy apod. Mezi těmito projekty jsou datové i technologické vazby, výstupy jsou pak
prezentovány v ročence i v Atlasu životního prostředí.

• Další faktografické informace přinášejí webové stránky vytvořené v rámci projektu ENVIS4 – Informační servis
o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy (http://envis4.praha.eu). Projekt ENVIS4 byl realizován
v roce 2008 odborem informatiky MHMP s využitím dotace ze strukturálních fondů EU v rámci programu JPD2
(Jednotný programový dokument pro Cíl 2). Projekt se zabýval informacemi o čtyřech složkách prostředí: Ovzduší,
Hluk, Krajina a Zeleň, a to v dosud chybějícím územním detailu. Informace jsou zpracovány s ohledem na pod-
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Zdroj: MHMP

Zdroj: MHMP

Obr. E8.1.2 Ukázky publikaèních výstupù IO�IP

Obr. E8.1.3 Ukázky webových stránek IO�IP a souvisejících projektù

ENVIS – Informaèní servis o �ivotním prostøedí v Praze
http://envis.praha-mesto.cz

Atlas �P – Atlas �ivotního prostøedí v Praze
http://www.premis.cz/atlaszp

PREMIS – Pra�ský ekologický monitorovací a informaèní systém
http://www.premis.cz

ENVIS4 – Informaèní servis o (P ve vybraných MÈ hl. m. Prahy
http://envis4.praha.eu
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mínky programu JPD2 pouze pro třetinu (24 MČ, převážně severovýchodní část). Byly využity nástroje mode-
lování (ovzduší, hluk), průzkumy v terénu i data z evidencí MHMP. Projekt umožnil zpracovat výstupy zaměřené
pouze na území jednotlivých městských částí, které pak mohou být zařazeny na webové stránky těchto MČ. Pilotně
bylo toto řešení realizováno pro MČ Praha 12.

E8.2 INFORMAČNÍ SYSTÉM O ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ISU)

Problematika životního prostředí souvisí s územím, proto je stručně představen i Informační systém
o území (ISU), který realizuje a spravuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy (www.urm.cz/cs/souhrnne_
informace). ISU je průběžně vytvářený systém dat, aplikací a služeb určených pro správu, sdílení a
publikování dat a informací popisujících jednotlivé složky území hl. m. Prahy. ISU se tedy zabývá
i problematikou životního prostředí.

Informační systém o území není z technologického hlediska jednotný aplikační systém, ale je tvořen
řadou dílčích systémů, mezi nimiž jsou úzké obsahové, datové a technologické vazby. Součásti ISU tvoří:
1. Data, 2. Systémy pro správu a zpracování dat a informací, 3. Aplikace pro sdílení a prezentaci dat
a informací.

Data a datové úložiště – Jádrem informačního systému je soubor dat o území. Data sloužící k popisu jevů v území
jsou pořizována přímo činností ÚRM a nebo získávána z externích zdrojů. Základními požadavky na data jsou
aktuálnost, obsahová úplnost, technická jakost a garance původu. Data jsou využívána např. pro aktualizaci Digi-
tální mapy Prahy, Územně analytických podkladů, Územního plánu hl. m. Prahy a slouží zároveň jako podklad
pro rozhodování v území, investiční přípravu a další aktivity.

Systémy pro správu a zpracování dat a informací – Aplikace a systémy zajišťující vytváření a aktualizaci dat
a provoz datového úložiště jsou vytvářeny s využitím robustních systémů pro práci s geografickými daty a data-
bázových systémů. Pro správu a zpracování geodat jsou využívány pokročilé technologie GIS a CAD a vyspělé
databázové systémy pro správu geodat.

Aplikace pro sdílení a prezentaci dat a informací – Prezentace dat a informací a jejich sdílení pro potřeby
veřejnosti, veřejné správy a partnerských subjektů je základní úlohou ISU. Obecně jsou poskytovány dva druhy
služeb: publikace on-line mapových prezentací a informačních výstupů vytvářených analýzou zdrojových dat
a služby zajišťující poskytování nebo přístup k vlastním zdrojovým geodatům ISU.

Data a nástroje ISU jsou využívány mj. při tvorbě Územně analytických podkladů hl. m. Prahy a dalších
dokumentů v oblasti územního a strategického plánování, dále pro vytváření specifických informačních
výstupů (mapových služeb).
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