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Vyjádřeni‘ k zahájenénnt zjišt‘ovactmit řízeni‘ podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na Životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
ke koncepci „Prograiit zlepšování kvality ovzdutší aglomerace (‘ZO] - Praha“, kód
MZP232K

Vážený pane magistře,

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

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

souvisejících zákonů (SEA), ke koncepci Progrwn zlepšování kvality ovzduší

aglomerace CZOJ - Praha “, kterou pro předkladatele Česká republika — Ministerstvo

životního prostředí zpracovala spol. Integra Consulting s.r.o. v červenci 2015.

Z dokumentace oznámení vyplývá, že předkládaná koncepce je připravena dle 9

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduši, v platném znění. Navrhovaná opatření

koncepce, která slouží ke splnění účelu Program zlepšování kvality ovzduší

aglomerace CZOJ - Praha (tedy k dodržení imisních limitů,) jsou navržena

do roku 2020.
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Přtpomínky ke koncepci.

V současné době dochází v Praze kpřekračování imisních limitů u oxidů dusíku,

suspendovaných částic FMZO, benzofajpvrenu a také přízemního ozónu, přičemž

překročení limitů zasahuje především hustěji osídlené oblasti. Za hlavní determinanty

kvality ovzduší v Praze je v současnosti považována automobilová doprava a rozvoj

v komerční sféře. Vkapitole „E. SEZNAM A POPIS NOVĚ NAVRHOVANÝcH

OPATŘENÍ jsou uvedeny skupiny opatření, díky kterým budou dodrženy imisní

limity. Opatření, které bychom navrhovali doplnit je opatření v komerční sféře týkající

se zejména významných kapacitních záměrŮ nové výstavby, které svÝm vlivem mohou

negativně zasáhnout do kvality ovzduší v Praze. Doporučujeme, aby toto opatření bylo

administrativního a legislativního charaktent, tedy aby se jednalo o takové opatření,

které umožní příslušným dotčeným orgánům chránícím veřejné zájmy zabránit

výstavbě, která negativně zasáhne do kvality ovzduší v Praze.

Za vhodné dále považujeme, aby uvedená koncepce podpořila vybudování nových

certif7kovaných měřících stanic kvality ovzduší — především podél páteřních

komunikací a v dalších zatížených lokalitách městské části Praha 1!.
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