
 
 

 

 

 

 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz 

  
           Č. j.: 33749/ENV/15 

       V  Praze dne 19. května 2015 

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 
 

 

Identifikační údaje: 

Název: Integrovaná strategie pro integrované územní investice (ITI) Pražské 

metropolitní oblasti  

Charakter koncepce: 

Integrovaná strategie pro integrované územní investice (ITI) Pražské metropolitní 
oblasti (dále také jen „ITI PMO“) představuje realizaci integrovaných územních investic 
(ITI), tedy nástroje Evropské komise pro uplatňování územní dimenze a integrovaného 
přístupu využívající slučování finančních zdrojů z několika prioritních os jednoho nebo více 
operačních programů. Strategie definuje klíčové problémové a rozvojové oblasti, a umožní 
tak realizovat investičně náročnější projekty s významným dopadem pro řešené území. ITI 
PMO řeší specifické území zahrnující hlavní město Prahu a vymezené území 
Středočeského kraje, které je funkčně navázané na hlavní město. 

Dokument stanovuje stěžejní prioritní oblasti a priority financovatelné z Evropských 
strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020. Dílčí cíle  
a konkrétní opatření jsou stanoveny ve třech následujících oblastech: 

- inteligentní doprava, 

- ochrana před přírodními riziky, 

- dostupné a kvalitní školství. 

ITI PMO definuje a zabývá se problémy, které mají nadregionální dopad a potlačují 
tak administrativní hranice bránící mnohdy rozvoji celého území Pražské metropolitní 
oblasti. Smyslem samotné ITI PMO je řešit problémy rozvoje Prahy a jejího funkčního 
zázemí. 

 

Umístění:  Pražská metropolitní oblast 

Předkladatel:  Hlavní město Praha 
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Průběh zjišťovacího řízení: 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 20. 4. 2015 zveřejněním informace o oznámení 
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední 
desce posledního kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce), kód koncepce MZP202K, a zaslána 
dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. 
 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 24 subjektů. 
Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání 
tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření byly 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 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí“) zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím 
závěrem. 

Integrovaná strategie pro integrované územní investice (ITI) Pražské metropolitní 
oblasti jako koncepce naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí bude předmětem posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných 
požadavků daných zejména § 2, § 10b a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ale také se zaměřením na níže uvedené aspekty plynoucí  
ze zjišťovacího řízení, zejména 

1) Vyhodnotit soulad ITI PMO s relevantními koncepcemi na úrovni hlavního města 
Prahy a Středočeského kraje a na úrovni národní v oblasti ochrany životního 
prostředí. Vyhodnotit zda ITI PMO naplňuje cíle stanovené ve schválených 
národních koncepčních dokumentech – Strategie ochrany biologické rozmanitosti 
ČR - 2005, Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR - 2009, 
Státní politika životního prostředí ČR na období 2012 - 2020.  

2) Vyhodnotit, zda a v jaké míře je v rámci ITI PMO využit (zohledněn) potenciál  
ke zlepšení stavu ovzduší na území hl. m. Prahy. Vyhodnotit, jak ITI PMO přispěje 
k naplňování cílů aktuálně platného (Integrovaný krajský program snižování emisí  
a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha) i nově 
připravovaného programu zlepšování kvality ovzduší. 
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3) Vyhodnotit vliv ITI PMO na zvláště chráněná území (ZCHÚ) v řešeném území 
Pražské metropolitní oblasti. Vyhodnotit, zda plněním zejména níže uvedených 
dílčích cílů a realizací konkrétních opatření nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů 
ochrany dotčených ZCHÚ: 

1.3 Zvýšit regionální mobilitu napojením na infrastrukturu TEN-T,  
1.3.1 Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T, 

1.4 Snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí,     
1.4.1 Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu, 

2.1 Zabezpečit území před následky povodní,  
2.1.1Budování protipovodňových opatření,  
2.1.2 Realizace opatření pro řešení povodní. 

4) Vyhodnotit, zda a jak (do jaké míry) ITI PMO jako celek i jednotlivé cíle, případně 
opatření, přispívá ke zvýšení retence srážek (zejm. přívalových srážek) 
v zastavěných plochách (zastavěném území), a tím ke zmírnění dopadů 
klimatických změn a zlepšení mikroklimatu v území (snížení teploty, zvýšení 
vlhkosti, resp. další ekosystémové služby), jakož i k předcházení vzniků povodní 
v nižších polohách podél vodních toků. 

5) Vyhodnotit, zda a jak (do jaké míry) ITI PMO jako celek i jednotlivé cíle, případně 
opatření, přispívá k zajištění spojitosti přírodních a přírodě blízkých ploch, snížení 
fragmentačního vlivu rozvoje urbanizovaného území s příslušnou infrastrukturou  
na ZCHÚ, přírodní parky, přírodní památky, významné krajinné prvky (VKP), 
územní systém ekologické stability (ÚSES), skupiny dřevin mimo les, luční porosty 
a další, včetně zajištění nemotorového pohybu člověka v krajině. 

6) Vyhodnotit, zda a jak (do jaké míry) ITI PMO jako celek i jednotlivé cíle, případně 
opatření, přispívá ke zkvalitnění přírodních a přírodě blízkých ploch pro zajištění 
širokého spektra ekosystémových služeb (zvýšení stability ekosystémů, zvýšení 
retenční schopnosti krajiny, zkvalitnění mikroklimatu, čistící funkce a další, včetně 
rekreačních služeb pro obyvatele území). 

7) Vyhodnotit, zda ITI PMO respektuje limity využití území, respektive základní 
ochranné podmínky dané zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  
ve znění pozdějších předpisů a bližší ochranné podmínky dané zřizovacím 
předpisem dotčených ZCHÚ. 

8) S ohledem na výše uvedené body ve vyhodnocení navrhnout případná opatření 
k předcházení, vyloučení snížení či kompenzaci negativních vlivů na ZCHÚ, VKP, 
přírodní parky, ÚSES, krajinný ráz, retenční schopnost (včetně ploch zastavěných), 
spojitost krajiny (přírodních a přírodě blízkých ploch), případně další ekosystémové 
služby. 

9) Vyhodnotit, zda a jak jsou v ITI PMO zohledněny zásady ochrany zemědělského 
půdního fondu s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy. 

10)Vyhodnotit možné vlivy ITI PMO na pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně 
jejich ochranných pásem zejména s ohledem na přirozenou obnovu a zakládání 
lesních porostů, zvyšování biodiverzity porostů, zakládání prvků rozptýlené zeleně  
v krajině. 
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11)Vyhodnotit, jak ITI PMO zohledňuje stávající hlukovou a imisní zátěž dotčeného 
území a přispívá k jejich odstraňování vlivem rozvoje cyklodopravy, 
elektrocyklodopravy, bezemisní dopravy, vlivem zvyšování podílu železniční 
dopravy na veřejné a nákladní dopravě. 

12)Vyhodnotit, zda a jakým způsobem ITI PMO zajišťuje odvedení tranzitní  
a kamionové dopravy mimo oblast hlavního města Prahy. 

13)Vyhodnotit vliv ITI PMO na rozšiřování zástavby do okolní krajiny (tzv. urban 
sprawl) ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí.  

14)Vyhodnotit vliv ITI PMO na světelné znečištění. 

15)Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP 
obdrželo v průběhu zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce 
na životní prostředí a veřejné zdraví vypořádat.  

 

Jelikož některé příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem dle § 45i 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „zákon o ochraně přírody a krajiny) nevyloučily významný vliv na území 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce posouzení důsledků 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Ve vyhodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní 
blíže specifikovaný záměr, bude mít negativní vliv na území evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní 
připomínky příslušných orgánů ochrany přírody. 

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 přípustných 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. 

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 48 ks v elektronické 
podobě na CD. 

 

 

 
                   Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r. 

     ředitel odboru 
       posuzování vlivů na životní prostředí 

      a integrované prevence 
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Obdrží: 

předkladatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 

Přílohy: obdrží předkladatel 

1. kopie vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP 
2. kopie vyjádření odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny MŽP 
3. kopie vyjádření odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP 
4. kopie vyjádření odboru odpadů MŽP 
5. kopie vyjádření odboru ochrany vod MŽP 
6. kopie vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí 
7. kopie vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové péče 
8. kopie vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí  

a zemědělství   
9. kopie vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy 
10. kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 
11. kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Praha 
12. kopie vyjádření Městské části Praha 7 
13. kopie vyjádření Městské části Praha 11 
14. kopie vyjádření Městské části Praha 12 
15. kopie vyjádření Městské části Praha 13 
16. kopie vyjádření Městské části Praha 14 
17. kopie vyjádření Městské části Praha 16 
18. kopie vyjádření Městské části Praha 18 
19. kopie vyjádření Městské části Praha 19 
20. kopie vyjádření Městské části Praha 20 
21. kopie vyjádření města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
22. kopie vyjádření města Neratovice 
23. kopie vyjádření spolku Újezdský STROM 
24. kopie vyjádření pana Pavla Divíška 

 
 

 


