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Vyjádření městské části Praha 11 k zahájenému zjišťovacímu řízení ke koncepci „Program 
zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020“ 

Vážený pane řediteli, 
 
Ministerstvo životního prostředí oznámilo v procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci 
„Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020“. Oznámení 
koncepce zpracovala spol. Ecological Consulting a. s. v červenci 2020.  
 
Koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020“ (dále 
PZKO 2020+) je aktualizací koncepce z roku 2016, kterou aktualizuje s ohledem na nové skutečnosti 
a vyhodnocení účinnosti stávajících opatření. Účelem koncepce je aktualizovat opatření, jejichž 
realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění, a to na základě 
aktualizovaných podkladů o příčinách znečištění ovzduší a vyhodnocení efektivity stávajících 
opatření. 
 
PZKO 2020+ je strukturován do tří na sebe navazujících částí – A. Základní informace, B. Analýza 
situace a C. Podrobnosti o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší. Oznámení koncepce konstatuje 
následující problémy životního prostředí v řešeném území: 
Klimatický systém 

 Zvyšování podílu zastavěných a zpevněných ploch → zvyšování efektu tepelného ostrova. 

 Vývoj teplotních a srážkových poměrů v posledních letech → rozvoj hydrologického  
a půdního sucha. 

 Nepříznivá struktura spotřeby primárních energetických zdrojů. 

 Přetrvávající vysoká intenzita silniční dopravy (s velkým podílem tranzitní dopravy) s vysokou 
produkcí emisí skleníkových plynů. 

Ovzduší 

 Překračování imisních limitů pro 24hodinovou koncentraci suspendovaných částic PM10. 
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 Nárůst průměrných ročních koncentrací pro PM10 a PM2,5 na některých stanicích. 

 Překračování imisního limitu pro roční průměrnou koncentraci NO2. 

 Překračování imisního limitu pro roční průměrnou koncentraci benzo[a]pyrenu. 

 Emise znečišťujících látek z malých stacionárních zdrojů (domácích topenišť). 

 Emise znečišťujících látek z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší (zejména osobní silniční 
dopravy). 

Voda 

 Nedosažení dobrého ekologického a chemického stavu útvarů povrchových vod. 

 Nedosažení dobrého chemického stavu útvarů podzemních vod. 

 Nízké využití přirozeného potenciálu krajiny zadržovat vodu. 

 Přetížení vodních toků dešťovými kanalizacemi → nedostatečná retenční opatření. 

 Malý podíl zasakování nebo opětného využití srážkových vod. 

 Přetrvávající neuspokojivý technický stav části vodovodní a kanalizační sítě. 

 Vysoké množství odpadních vod a vysoká míra jejich znečištění. 

 Narůstající množství odpadních vod z nové zástavby na okrajích hl. m. Prahy. 

 Technické úpravy koryt vodních toků z minulosti. 
Živočichové, rostliny, ekosystémy, biologická rozmanitost a krajina 

 Celkové snižování biodiverzity, vymírání některých druhů volně žijících živočichů. 

 Významné snižování početnosti některých taxonomických skupin živočichů. 

 Úbytek vhodných biotopů a ekosystémů v důsledku nevhodného využívání krajiny. 

 Špatný zdravotní stav lesních ekosystémů. 

 Šíření nepůvodních a invazních druhů rostlin a živočichů. 

 Úbytek nezastavěných ploch, zejména přírodě blízkého charakteru. 
Půda 

 Zábory zemědělské (a z toho orné) půdy pro potřeby výstavby a rozšiřování ostatních ploch. 

 Obsahy rizikových látek v půdě (např. PAH, DDT) stále překračují přípustné limity. 

 Ohrožení zemědělské půdy vodní a větrnou erozí. 
Odpady a materiálové toky 

 Zvyšování celkové produkce odpadů a v rámci toho i komunálních odpadů. 
Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

 Velký podíl obyvatelstva, které je vystaveno nadměrné hlukové zátěži, pocházející z převážné 
části z dopravy, zejména silniční. 

 
Koncepce dále definuje nová opatření programu: 

 Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem  
o ochraně ovzduší 

Ke snížení emisí z vytápění domácností pevnými palivy mají sloužit programy na výměnu kotlů  
a kontrola dodržování právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší. Zákaz provozu spalovacích 
stacionárních zdrojů zařazených do nižší než 3. třídy, případně kotlů nezařazených, je účinný  
od 01.09.2022, proto veškeré aktivity směřující k podpoře plnění tohoto opatření je třeba směřovat 
nejpozději k tomuto datu. 
 

 Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu 
správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva 

Cílem opatření je zvýšit povědomí provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva,  
o podílu na celkové úrovni znečištění ovzduší a faktorech, které ke zvýšenému znečišťování 
přispívají, dále je motivovat k používání pouze kvalitních paliv k vytápění. 
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V oblasti dopravy je navrhované opatření: 

 Kompletní dostavba Pražského okruhu (PO) 
Jedná se o klíčovou stavbu z hlediska jejího pozitivního dopadu na kvalitu ovzduší, která měla být 
dokončena do konce roku 2020. Jedná se o úseky: „D0 511 Běchovice-D1“, „D0 518 Ruzyně – 
Suchdol“, „D0 519 Suchdol – Březiněves“ a „D0 520 Březiněves - Satalice“. Nejzazším termínem  
pro dokončení celého Pražského okruhu je dle usnesení vlády č. 978 ze dne 02.12.2015 rok 2030. 
 
Podpůrná opatření na snižování emisí znečišťujících látek v ovzduší jsou zaměřená především  
k omezení emisí ze silniční dopravy (zavedení mýtného systému, zlepšení služeb veřejné dopravy, 
nebo minimalizaci umísťování dalších zdrojů znečišťování). 
 
Městská část Praha 11 plně podporuje aktualizaci navržené koncepce a výše zmíněná opatření a 
konstatuje, že koncepce bude mít významný vliv na životní prostředí, tudíž je nutné, aby byla 
předmětem posuzování vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 
by se mělo zaměřit zejména na: 

 Vyhodnocení  souladu PZKO 2020+ s relevantními  koncepcemi  na národní úrovni a  
na úrovni hl. m. Prahy v oblasti ochrany životního prostředí a územního plánování. 

 Posouzení,  zda  a  jakým  způsobem PZKO 2020+ zohledňuje  stávající imisní zatížení 
dotčeného území a jak přispívá k odstranění nadlimitní imisní zátěže obyvatelstva. 
Vyhodnotit dopady ve vztahu k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

 Vyhodnocení  vlivu navrhovaných  opatření na předměty a cíle ochrany zvláště chráněných 
území. 

 Vyhodnotit rizika spojená s nerealizací navržených opatření. 
 

S pozdravem 

 

 
Ing. Martin Sedeke 
místostarosta pro územní rozvoj 
 
 
 
 


