
: tčP4ltirĺ 1%‘ŮL-
96c7 €0, Ir]

městská část Praha 11 Ol?,ř

Ing. Jiří Šty‘er
starosta

Ministerstvu životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
Vršovická 1442/65
100 I0Praha 10

Praha 17. prosince 2015
ČJ. MCPI 1/15/069226‘STA

J‘jjádřeiuí k návrh,, koncepce „Integrovaná strategie pro integrované územiií

investice (JTI) Pražské metropolitní oblasti “ a k vvhod,wcení vlivů této koncepce

na životní prostředí a veřejné zdraví, kód MZP2O2K.

Vážený pane magistře,

Městská část Pra/za 11 se tímto njadřuJe k ;zchrhzt koncepce .. Integrovaná strategie

pro integrované územní investice (ITh Pražské metropolitní oblasti a k nizodnocení

vlivu této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. které pro Institut plánování

a rozvoje hl. In. Pra/n zpracovala Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta

žn‘ot;uiho prostředí.

Předkládaný návrh koncepce má tři prioritní oblasti zaměřené ;za inteligentní

dopravu, ochranu před přírodními z‘izikv a dostupné kvalitní škoívtvf Každá

prioritních oblastí má své specifické cíle a konkrétní opatření Hodnocená koncepce

představuje strategickv dokument hL ni. Pra/n a dí/cv nástroji JTL kte;ý umožňuje

slučovat jinanční zdroje z několika prioritních os nebo zjet/noho či vice operačních

programů EU, umožní pro programové období 2014 — 2020 financovat opatření

uvedená v koncepci.

Vyhodnocení koncepce zpracované dle zákona č. 100100! Sb., o posuzování vlivů

na životní prostředí, v platném znění (SEAL bilo zpracováno v listopadu 2015

a posuzuje vliv opatření v koncepci na životní prostředí a vypořádává se s vyjádřeními

ze strany dotčených orgánů a územních celků.
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Připomhzkt‘ k návrhu koncepce a k vyhodnocení jejích vlivů:

Městská část Pra/rn 11 se 1.5.2015 vjjádřila k oznámení koncepce a ;;zěla tři

připominki‘ k cílům koncepce.

První připomínka se lýka/cz cíle J. J (Zn‘chli( a zh-i‘alitnit přepravit osob uv;,itf Pražské

metropolitní oblasti) a upozorňovala na budování a rozšiřování pat-kovacích ploch

P ± R v okrajových ‚nústslcých částech hl. ni. Pra/n, které do dotčeného území přináší

zvýšené množství automobilů. Dále bv/o zmíněno, že je nutné P + R umistovczt zuzino

zastavěné obydlené oh/osiř Komentář k připomínce ve vvzodnocení koncepce,

že výstavba P + R nepřináší nové množství automobilu, ale naopak část jich odklání

od individuálních Jízd k preferenci multimodábu‘ch systémů. je ;idsledně popřen

;za straně 73 ve vyhodnoceni koncepce: „ S ohledem zrn charakter staveb lze očekávat

územně hraniční zvýšenou primární i sekundární prašnost Jak při zemních pracích

běhej,, realizace, tak i při standardním provozu. Vzhlede,,i k obecnému popisu typově

podporovaných aktivit lze taktéž předpokládal i lokální navť‘šení emisního zatížení

v daných lokalitách ‘‘. Nicznézzě vítáme připomínku, abi‘ při výstavbě P 4 R bili‘

zípřednostúová;n plochi‘ brown/le/ds před záborem zele;zich ploc/z a veřejnvch

prostranstvích.

S prioritní oblastí zczzněřezzou na c/opravit celkově souhlasíme, cz/e budování P + R

upřednostňzjezzze spLe v regionech přec1 Prahou. Jak je uvedeno v opatřeni J.!.!

( ýstczvbcz a modernizace tern,i,rnlu veřejtie dopravy a svsténn‘ pro přes!itj;

na veřejnou c/opravit i zázemí Prahi‘) a nikoli v okrajových ;nčstskýc/z částech

hl. mn. Prahi, kde bi prokazatelně zhoršovaly kvalitu životcz místních obyvatel.

iVaše druhá připomínka se týkala rozšířeni cíle 2 (Ochrana před přírodními ri:iki)

o opatření proti rizikům požárú, mimořádně silných větru (vichřice. orkány atd.)

cz vysoušení krajini-, které je nejčastěji zpúsobeno zastavěníztt propustného povrchu

a odvodem srážkových vod nzuno uzenu. Naše připomínka nebila v návrhu koncepce

:ohlechzěna a ve vil odnocení koncepce to bilo zduvodněno tak, že následující opczrřeni

je možné řešit prostřednictvím individuálních projekri a nikoli integrovanými

opatřeními s nadregionálním dopadem.
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Vítáme, že návrh koncepce obsahuje v toni/o cíli / opatření týkající se trvale

udržitelných odvodňovacích systénzů, které loká/ně vsakuji a zadržují vodit, dokud ;zení

opětovně niť/ta. Dále navrhujeme, aby k opatření 2.1.1 t‘Budováníprotípovodňovich

opatřeni) k bodu Zprůtočnění koni vodních toků bilo přidáno opatření zaměřené

tzn obnovení přirozetzé/zo vodní/jo režimu antropogenně modifikovaných vodních toků,

ze/mé;za obnovu říčních ramen, tvorbu přírodě blíz/ďch koni, tvorbu tůni v iurách

loků a výsadbu vhodné/zo vegetačního doprovodu. Zároveň požadujeme, aby výsledná

koncepce ‚zálež/tě zohledňovala a zapracovávala opatřeni uvedená v dokwnentu

Strategie přizpůsobení se zzzzěně klinzatu v podmínkách ČR‘• zpracovaném

Ministerstvem životního prostředí v roce 2015 a schváleném usnesenínz v/ády dne

26.10.2015.

Třetí příponzinka uvítala cil 3 (Dostupné a kvalitní školství) včetně je/zo dílčích cilú

ci opatřeni a konstatovala, že tato prob/ezzzatikci kv mě/a bt směřována předevšínz

do z-vc/zle rostoucídz obcí i‘zázenzí hL ;n. Prahy a okrajových nzěstských částí

hL ni. Prahy, ‚za jej/c/už ůzemí vznikají tzv. obytné satelkv. Pro Městskou část Prahu

11, jako okrajovou část hl. ni. Pra/n, je problémem dovoz dětí a žákú do našich

zařízení ze Středočeské/zo kraje, které tzemají dostatečné vlastni kapacity.

Za nzěstskou část považujeme rento cíl za pozitivní. niczzzézzé je zde pcztnzý akcent

zLJnzéno na navýšeni kopaní pro předškolní vzclě/ává;zL Z demografické studie, kterou

si nzěstská část nechala n‘pracovat v prosinci 2015 nplÝvá. že prohlénz na úzenzí

Městské části Pz-aha 1! bude v bucloztc;zu (nu/ii. do roku 20182019) spíše nedostatečná

kapacita ZŠ. Z to/zoro dz,vodu bvchonz uvítczli více zohlednit potřebzz ‚ztzvýšení kapacit

základnic/z škot

S pozdravenu

Ing. Jiří Šti‘ler

starostdz MČ Prczhcz 11
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