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V Praze dne 18. 10. 2013 

  Č. j.:  74733/ENV/13 

 

 

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

 

 

Identifikační údaje: 

 

Název:  Operační program Praha – pól růstu ČR 

 

Charakter koncepce:  

Operační program Praha – pól růstu ČR (dále jen „OP PPR“) představuje strategický 

dokument Kraje Hlavní město Praha. Jedná se o celokrajskou koncepci, navazující na řadu 

dalších materiálů, přijatých na komunitární i národní úrovni. 

Hlavním cílem OP PPR pro programové období 2014 – 2020, jako jednoho z nástrojů 

strategie Evropa 2020, je zajistit plnění tematických cílů Nařízení Společného strategického 

rámce. Přitom je třeba zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení 

konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života 

obyvatel. Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí a podpora vzdělání a vědy tak musí 

směřovat k naplnění role Prahy jako hlavního inovačního centra republiky. Přitom je nezbytné 

zajistit efektivní hospodaření se všemi formami zdrojů - pozemky, nemovitostmi 

a infrastrukturou, energiemi i financemi ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a vyvažování 

jejich vzájemných vazeb. 

OP PPR představuje multifondový systém podpor z EU, orientovaný na podporu vědy 

a výzkumu, malých a středních podniků, nízkouhlíkového hospodářství, podporu sociálních 

služeb a vzdělávání. Financování programu se strany EU bude probíhat jak z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj, tak z Evropského sociálního fondu. Program bude zčásti 

kofinancován i z tuzemských zdrojů. 

Záměrem OP PPR je dále podpora fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného 

trhu práce, zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatel Prahy a propojení vysokých škol 

s vědeckovýzkumnými pracovišti. Součástí OP PPR je podpora úsporného a udržitelného 

využívání zdrojů energií, zajištění trvale možného souladu městského a přírodního prostředí 

a udržitelné městské mobility. Podpořen musí být i účinný systém rozvoje a plánování 

sociálních služeb, preferování moderních způsobů poskytování sociálních služeb, 
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odstraňování bariér pro znevýhodněné skupiny obyvatel, zajištění podpory rovných 

příležitostí mužů a žen v pracovním a rodinném životě. 

 

Umístění: Česká republika 

 

Předkladatel: Hlavní město Praha 

 

Průběh zjišťovacího řízení: 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 13. 9. 2013 zveřejněním informace o oznámení 

koncepce na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Oznámení koncepce bylo též zveřejněno 

v Informačním systému SEA: http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód koncepce 

MZP164K. Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním 

úřadům. 

 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo vyjádření celkem od 16 subjektů. 

Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání 

tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech obdržených vyjádření budou předány 

předkladateli koncepce k využití.  

 

Závěr: 

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce 

provedlo Ministerstvo životního prostředí podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona 

zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím závěrem:  

Operační program Praha – pól růstu ČR je koncepcí, která naplňuje dikci 

ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona, proto bude zpracováno vyhodnocení vlivů této 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona. 

Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků 

daných § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona, ale také se zaměřením na aspekty plynoucí 

ze zjišťovacího řízení, zejména: 

 

1. Vyhodnotit, zda je OP PPR v souladu s relevantními krajskými a celostátními 

koncepcemi, zejména s koncepcemi ochrany přírody a krajiny (např. Státní politikou 

životního prostředí, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR, Aktualizací 

Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií udržitelného rozvoje ČR, 

Strategií regionálního rozvoje ČR na období 2014 – 2020) a zda přispívá k naplňování 

cílů uvedených koncepcí. 

2. Vyhodnotit, jak OP PPR přispěje k naplňování cílů Národního programu snižování 

emisí ČR a nových cílů, k nimž se ČR přihlásila v revidovaném Göteborském 

protokolu. 
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3. Vyhodnocení dopadů jednotlivých velkých projektů na životní prostředí (v případě, že 

jsou v operačním programu zahrnuty). 

4. Vzhledem ke skutečnosti, že na území Hlavního města Prahy nejsou plněny imisní 

limity, požadujeme posouzení, do jaké míry navrhovaná koncepce preferuje projekty 

přínosné pro ovzduší, (příp. nastavení hodnocení projektů s preferencí záměrů dle 

dopadů do ovzduší). 

5. Vyhodnotit vliv OP PPR (opatření a navrhované záměry) na cíle ochrany přírody 

stanovené zákonem pro jednotlivé kategorie zvláště chráněných území (zda v důsledku 

realizace OP PPR nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany zvláště 

chráněných území) a skladebných částí ÚSES. S ohledem na uvedené vyhodnotit 

návrh opatření k předcházení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů na zvláště 

chráněná území a dále porovnání a vyhodnocení případných variant řešení ve vztahu 

k zájmům ochrany přírody a krajiny. 

6. Vyhodnotit, zda a jak naplnění cílů OP PPR přispěje ke zlepšení či zhoršení problémů 

životního prostředí identifikovaných v oznámení koncepce, především negativní 

dopady pozemní dopravy (hluk, emise) na zdraví obyvatelstva, obytnou zástavbu 

a chráněné objekty. 

7. Vyhodnotit, zda OP PPR řeší dopravu komplexně, včetně možnosti rozvoje pěší 

a cyklistické dopravy a zda podporuje budování oddělených stezek pro pěší a cyklisty. 

8. Vyhodnotit, zda a jak je do OP PPR zahrnuta podpora environmentálně šetrné 

dopravy, snižování zatížení tranzitní a nákladní silniční dopravou. 

9. Vyhodnocení, zda a jak OP PPR podporuje zřizování vodních ploch přirozeného 

charakteru s doprovodnou vegetací jako zásadních refugií fauny v intravilánu města 

a rozšiřování, obnovu a ochranu ploch veřejné zeleně ve městě a ÚSES. 

10. Vyhodnotit, jak jsou do OP PPR promítnuty principy ochrany zemědělského půdního 

fondu. 

11. Posouzení, zda a jak OP PPR přispívá k zavedení komplexního systému nakládání 

s odpady, který by řešil uzavřený cyklus separace, zpracování, využití a zneškodnění 

odpadů a dále eliminaci starých ekologických zátěží. 

12. Sadu referenčních cílů doporučujeme upravit dle relevantních připomínek obsažených 

v předaných vyjádřeních a zároveň vyhodnotit metody a postupy, kterými budou 

dosahovány. 

13. Všechna vyjádření a připomínky, které MŽP obdrželo v průběhu zjišťovacího řízení, 

je nezbytné ve vyhodnocení koncepce vypořádat. 

 

Na základě stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody podle § 45i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebudou 

hodnoceny vlivy koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti postupem podle 

§ 45h a §45i tohoto zákona. 

  V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného 

výroku, zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně přípustné. 

Dále požadujeme určení pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých podmínek, včetně 

navržení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých vlivů, popř. k jejich vyloučení, 

snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit k jednotlivým variantám. 
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S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných 

celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet 

návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,  

pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 30 ks v elektronické podobě na CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Jana PIEKNÍKOVÁ, v.r. 
pověřena dočasným zastupováním 

při výkonu činností ředitelky odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

(otisk úředního razítka) 

 

Přílohy: obdrží předkladatel 

Kopie vyjádření ke koncepci: 

1) kopie vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP 

2) kopie vyjádření odboru ochrany vod MŽP 

3) kopie vyjádření odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny MŽP 

4) kopie vyjádření Městské části Praha – Zličín 

5) kopie vyjádření Městské části Praha 7 

6) kopie vyjádření Městské části Praha 11 

7) kopie vyjádření Městské části Praha 12 

8) kopie vyjádření Městské části Praha 13 

9) kopie vyjádření Městské části Praha 15 

10) kopie vyjádření Městské části Praha 17 

11) kopie vyjádření Městské části Praha 20 

12) kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Český kras 

13) kopie vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje 

Středočeského 

14) kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Praha 

15) kopie vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy 

16) kopie vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
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