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Vyjádřeni k návrhu koncepce „Progrwn zkpšování kvality ovzduší Agio IIIL‘ľUCL‘

(‘701 — Praha “, kód MZP232K, a VOSO ‘,ZCIZÍ vlivů koncepce na životní prostředí (I

veřejné zdraví

Vážený patic magistře,

Městská část Pt-abc, 11 se thnto njadřuje k návrhu koncepce ‚‚Program zlepšování

kvaliri‘ ovzduší Aglomerace CZOI — Praha‘‘ a posouzeni vlivu koncepce na životní

prostředí a veřejné zdraví. kren pro předkladatele Česká republika — Ministerstvo

životního prostředí zpracovala spoleČnost Integra Consul/ing s.r.o. Veřejné projednání

se uskzíteč;zilo dne 4.12.2015 i rámci procesu SEA — posz;zování vlivů návrhů

programu zlepšování halin ovzchtši pro zónu a aglomerace ČR na životní prostředí a

veřejné zdraví, které probíhá poct/e zákona Č. /0072001 Sb., o posuzováni v/ivú

;za životní prostředí, ve znění pozdějších předpisu. Veřejné projednání se «kalo i

Progranzzi zlepšování kvalitv ovzduší Zóna CZO2 — Střechu Čechu

Připomí,zlcv k návrhu koncepce „PZKO Azlwnerace CZOI — Praha‘ a k vyhodnocení

vlivů koncepce na živo tni prostředí a veře/né zdraví:

Dne 26.8.2015 se Městská Část Praha 11 vijádřUa ke zjišvachnit řízeni a měla dvě

připomính‘. První připomínka navrhovala přmout opatřeni týkající se vi‘EnanzězÝch

kapacitních záměrů nové vť‘stavbv. které svým vlivem mohou negativně zasáhnout

do haliti‘ ovzduší v Praze a obsahovala doporučení, aki‘ tato opatření byla
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adn,jnistrariiního a legislatňizího charakteru, tf taková, která umožni přislušnýnz

dotčeným orgánzi;;z chránícím veřejné zájmy zabránit výstavbě, která negativně

zasáhne do hrdlív ovzduší v Praze. Druhá připomínka navrhovala iibudování nových

certifikovat;ých nzěřzcích sta/zle kvality ovzdušL zejména podél páteřních komunikací ti

v zatížených lokalitách Městské částí Pt-aha 11.

Vítáme, že naše první připomínka bila částečně zohledněna i-e vvhodnocezzí vlivů

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (ED] Úzenmí plánovázzí,). Druhá

připomínka týkající se vybudování měřících stanic kvality ovzduší bohužel nebyla

akceptována důvodu údajné dostatečného m;zožsfl‘i dopravních s;a;zic, které c,%ktň;zé

»zapuji znečištění ovzduší: dopravy na území celé metropole.

Jak nhodizoceni vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví několikrát

zdůrazňuje, •je ‚zskuteč,zěni většinl- stanovených cílit, zejnzé;m významné s;zížení

imisních koncentrací do roku 2020 vysoce nepravděpodobné. Nicméně pokud budou

dodržena doporučení stanovená v kapitole 15 — Závěty a doporučení včetně návrhu

stanoviska ke koncepci, pak ;zemná Městská část Praha 11 dalších připomínek.
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