
městská část Praha 11
Ing. Jiří Štyler ‘ /.‘ ‘.‚ Ý - - / j_

starosta

Ministerstvu životn í/w prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí ct integrované prevence
Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
Vršovická 1442/65
100 l0Praha JO

Praha 4. května 2015
čj. MP1 J/i 5/025032/STA

Vjjádření k zahájeizénitt zjišt‘ovacírnu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.,

o posttzování vtivů fl fl život,tí prostředí a o zrněně některýclt so ttvisejíctch zákonů,

ke koncepci „Integrované strategie pro iittegrovan é územní iii vestice (1T1) Pražské

metropolitní oblasti“, kód MZP2O2K

Vážený pane magistře,

městská část Praha 11 se tímto vijadřuje k zahájenému zjišťovacímu řízení podle

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

souvisejících zákonů (SEA), ke koncepci „Integrované strategie pro integrované

i2ze,nní investice (ITI) Pražské metropolitní oblasti kterou pro předkladatele hlavní

město Praha zpracovat v únoru 2015 IPR hlavního města Pra/ii.

Z dokumentace oznámení vyplývá, že předkládaná strategie (koncepce) má tři dílčí cíle

zaměřené na inteligentní dopravu, ochranu před přírodními riziky a dostupné kvalitní

školství. Sta,zovené cíle budou dále upřesřzovám a realizovány prostřednictvím

konkrétních projektů, které mohou být v případě potřeby podrobeny pos ttzování jejich

vlivu na životní prostředí (FIA). Hodnocená koncepce představuje strategickv

dokument hl. nu. Prahy, dle kterého budou stanoveny stěžejl?í prioritní oblasti apiioriiv

/7nancovatelné z Evropsk—ch struktttrálních a investičních fondů v programovém

období 2014-2020.
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Jako jedna z okrajových městských částí hl. m. Prahy vítáme ochotu spotupráce

hl. ni. Prahy a Středočeského kraje.

Připomínky k CÍLŮm koncepce:

1) Lze předpokládat, že zejména realizace opatření uvedených v dílčím cítí 1. 1.

fZiychtit a zkvalitnit přepravu osob uvnitř Pražské metropolitní oblasti,) by mohla

nÝt negativní vliv na životní prostředí v okrajových městských částech hl. m. Prahy.

Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy je často spjata s budování

a rozšiřováním parkovacích ploch P + R. To přináší do území zvýšené množství

osobních automobilů a tím i možnost zhoršení životního prostředí. Z tohoto důvodu

je nutné komplexně řešit dopravní infrastrttktunt vázanou na tyto terminál, včetně

vyhovující propustnosti křižovatek. Dáte považujeme za nutné tyto terminály

umisťovat mimo zastavěné obydlené oblasti s tím, že by spolehlivě fungovala

veřejná hromadná doprava mezi těmito terminály a centrem města, jejíž preJrenci

považujeme za samozřejmost.

2) Domníváme se, že by bylo vhodné rozšíření cíle 2 (Ochrana před přírodními rizik).

V tomto cíli například postrádáme opatření proti rizikům požárů, mimořádně

silných větrů (‘vichřice, orkám‘ atd.) a vysoušení krajiny, které je nejčastěji

způsobeno zastavěním propustného povrchu a odvodem srážkových vod m uno

ú:emí.

3) Vítáme cíl 3 (DosttĹpné a kvalitní školství) včetně jeho dílčích cílů a opatření.

Domníváme se, že by tato problematika měla bÝt směřována především do rychle

rostottcích obcí v zázemí hl. ni. Prahy a okrajových městskvch částí hl. ni. Prahy,

na jejichž území vznikají tzv. obytné satelity. Obyvatelé těchto území, která nemají

dostatečnou občanskott vybavenost, a tedy ani dostatek školskvch zařízení, užívají

zařízení vjmvch městských částech či obcích. To má za následek nejen zatížení

hospodaření těchto institucí, ale také obecné zvýšení osobní automobilové dopravy,

kterou dojíždějící hojně využívají.
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Závěrem doporučujeme, aby se vyhodnocení zpracovávané a posuzované koncepce

zaměřilo zejmena na oblast ochrany ovzduší a z hlediska ochrany veřejného zdraví

na hlukové poměry.
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