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Praha 21: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Stav Auditu k tématu 2016  Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

Oponent --nepřiřazen--

Konzultant --nepřiřazen--

Koordinátor Blinková Kateřina

Pro jednotlivé MČ nemá PVK podrobné údaje. Dne 10.10.2016 byly
vzneseny další dotazy na společnosti PVK, a.s. a čekáme na
odpověď.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

2.1.A Celková spotřeba pitné vody
v domácnostech

Ve zdravotním středisku Rohožník klesla roční spotřeba vody z 399
m3 v roce 2014 na 319 m3 v roce 2015, v budově Policie ČR klesla
roční spotřeba z 281 m3 na 264 m3, a v polyfunkčním domě klesla
roční spotřeba vody z 656 m3 na 403 m3. V nákladech se snížení
spotřeby tak výrazně neprojevuje, neboť PVK soustavně zdražuje a
zdůvodňuje to právě klesajícím odběrem vody

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

Odbor životního prostředí ve svých stanoviscích vyžaduje likvidaci
srážkových vod z jednotlivých nemovitostí na vlastních pozemních,
ale nemůže to vymáhat.

Za vodoprávní úřad, lze říci, že u nově budovaných nemovitostí je
srážková voda likvidována na vlastních pozemcích investorů a ve
velké většině případů jsou budovány retenční nádrže na srážkovou
vodu a tato voda je využívána pro zálivku přilehlého pozemku u
rodinného domu, případně jsou tyto vody rovnou vsakovány.
Zdůrazňuji, že se jedná o nově budované nemovitosti.

U stávajících nemovitostí, také obyvatelé využívají srážkovou vodu
k zálivce, pokud si dají např. sud pod okap, ale kolik jich je, to
opravdu nevíme.

Takže určitě u jednotlivých nově budovaných nemovitostí využívají
srážkovou vodu na zálivku pozemků, další opatření je, že mohou

2.1.A Celková spotřeba pitné vody
v domácnostech

2 Životní prostředí

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v obci došlo ve srovnání s
předchozím kalendářním rokem?

 

*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem
obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).

2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách  ve správě obce?

Sebehodnocení +1 ?

2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.

Sebehodnocení +1 ?

https://kb.praha21.cz/public/task/1550/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1628/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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využívat tuto vodu jako užitkovou v rodinných domech, ale těch je
minimum (třeba 2 z 500), ale občas se to vyskytne.

 Zvyšování ceny vodného a stočného, občané z důvodu vyšší ceny
vody, více šetří

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

V MČ Praha 21 nedošlo ke snížení, objem je stále na cca stejné
úrovni jako v předchozích letech. Je napojeno 2538 nemovitostí na
kanalizaci, ti co platí stočné. Protože se budují další úseky
kanalizací, je předpoklad, že se další nemovitosti napojují a budou
napojovat. 

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

2.1.B Čištění odpadních vod 

je napojeno 2538 nemovitostí

MČ Praha 21 nemá oddělenou síť splaškové a dešťové kanalizace.
Akumulaci dešťové vody pro vlastní využití provádí jednotliví
uživatelé nemovitostí. Protože je MČ Praha 21 zásobována pitnou
vodou z městského vodovodu, je v naprosté většině případů
využívána podzemní voda pro účely, na které se dotazujete.
Například trávník, pronajatý Fotbalovému klubu, již není zaléván
z městského vodovodu, ale z nádrží, zásobovaných vodou z nových
vrtů. Úřad MČ Praha 21 zajistil velkokapacitní nádrž, kterou plní ze
studny na dvoře úřadu, a převáží na místa zálivky rostlin.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

2.1.C Nakládání s dešťovými
vodami

výši nelze určit. MČ Praha 21 více
jak dešťovou vodu využívá vodu z
vlastní studny

Pro jednotlivé MČ nemá PVK údaje k dispozici. Dne 10.10.2016 byly
vzneseny další dotazy na společnosti PVK, a.s. a čekáme na
odpověď.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

Na toto téma zatím nebylo s firmami v MČ Praha 21 jednáno a toto
jednání zatím není plánováno.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

Kvalita vod, tzn. pitna voda, voda v rybnicich, potocích apod?.
Kvalitu pitne vody zajistuje a zjistuje pomoci rozboru PVK a.s., my si
rozbory pro vlasni potrebu prubezne nedelame, pouze pokud dojde
k podezreni, ze doslo k nakemu uniku zavadnych latek.

 

Obyvatele vseobecne setri pitnou vodou, protože se neustale
zdarzuje a většina je napojena na verejny vodovodni rad, nekteri na
vlastní studny. Tim, ze se pouzivaji uspornejsi spotrebice, dochazi
urcite k usporam vody.

 

Vetsina obyvatel je napojena na verejne kanalizacni rady a tudíž se
kvalita vypoustenych vod nezhorsuje, naopak buduji se nove
kanalizacni rady a vice obyvatel je napojeno, tudíž je vice vody
cisteno v centralni COV, tzn. lepsi způsob cisteni, lepsi kvalita
vypoustene vody.

 

Co se tyce efektivity, tak asi lepsi vyuzivani srážkových vod, coz je
vseobecny trend, prevazne na zálivku zahrad.

2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve
sledovaném období?

Sebehodnocení +1 ?

2.1.9 Vytvořila obec nebo subjekty v ní působící podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a
využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění obce, zálivku veřejné zeleně apod.)?

2.1.1* Došlo ke snížení spotřeby pitné vody na obyvatele?

2.1.6* Jakým způsobem jedná město s �rmami o zlepšení kvality vypouštěných vod?

2.1.8* Další informace k tématu

Sebehodnocení +1 ?

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním

https://kb.praha21.cz/public/task/1634/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1597/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1503/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1646/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1611/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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Realizována první část ÚSES – biokoridor L4/262 od Běchovického
potoka jihovýchodním směrem (ulice Jěžovická, jižní cesty směr
Skalka)

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

Jedná se o oblast Klánovického lesa. Péči zajišťuje MHMP. MČ Praha
21pomáhá při propagaci těchto území a spolupracuje na grantových
projektech zvyšujících  návštěvnost těchto lokalit(Lesní galerie I-III,
Po stopách vesnice Hol, Naučná stezka Klánovickým  lesem) 

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

Pouze zcela minimálně s výstavbou cyklostezky v Čentické ulici, kdy
došlo k zarovnání hranice lesa byl o několik desítek m2 snížen podíl
pozemků PUFL (les) změnou na ostatní ploch (asfaltová
cyklostezka).

Tento indikátor MČ doposud nesledovala a nesleduje. Není
jednoznačné, zda ke změně nedošlo i v jiných případech, na druhou
stranu v koncepčních dokumentech ani směřování městské části v
běžné práci úřadu není záměr tyto pozemky přírodě blízkého
charakteru takto měnit.

 

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

Dlouhodobý trend je stabilní.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

2.2.B Koe�cient ekologické stability

v roce 2007 - byl koeficient 2,15

v roce 2016 - je koeficient 2,199

Na Městské části Praha 21 dochází postupně k navyšování ploch
veřejné zeleně.Zatímco před 10ti lety bylo veřejné zeleně jen 21,7
ha, dnes již máme 33,8 ha

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti
na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

2.2.1 Pokud má obec v platném územním plánu vymezen lokální územní systém ekologické stability
krajiny (LÚSES), k jaké změně podílu (%) realizovaných nebo k realizaci připravených ÚSES k
navrhovaným ÚSES došlo?

Sebehodnocení +1 ?

2.2.2 Vyskytují se na území obce zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo území soustavy Natura 2000?
Pokud ano, jak je zajišťována péče o tato území?

Sebehodnocení +1 ?

2.2.3 Došlo za hodnocené období ke snížení podílu úbytku ploch přírodního nebo přírodě blízkého
charakteru vůči přírůstku zastavěných a ostatních ploch nepřírodního charakteru (stavby, komunikace,
provozní prostranství, zpevněné plochy apod.)?

Sebehodnocení +1 ?

2.2.4 Jaký je na území města dlouhodobý trend v ekologické stabilitě území, měřený koe�cientem
ekologické stability?

Sebehodnocení +1 ?

2.2.5 Došlo ke zvětšení ploch veřejné zeleně/parků/sadů v obci (v rámci celého území města)?

Sebehodnocení +1 ?

https://kb.praha21.cz/public/task/1698/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1569/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1699/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1700/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1601/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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Ano, je upřednostňována výstavba ve stávajícím zastavěném území.

Nově zastavěno ve stávajícím zat. území: 2634 m2

Nově zastavěno v přírodním území, zemědělské a lesní půdě: 0 m2

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

Na likvidaci křídlatky je u nás kladen silný důraz. V roce 2015 bylo
na území Městské časti Praha 21 likvidováno 35m2, v roce 2016 již
klesla plocha na 20m2

Na zemědělské půdě v katastru Městské části Praha 21 hospodaří
tyto zemědelské subjekty: Týnice s.r.o., Zemědělská obchodní
společnost Šestajovice, Rava zemědělský podnik a Jaroslav Pazdera.
Všechny subjekty hospodaří konvenčním způsobem.

Nedošlo ke snížení ani zvýšení výměry půdy obdělávané
certifikovaným ekologickým zemědělstvím.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

Správa pozemků určených k plnění funkci lesa není v kompetenci
Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 a zůstává v
kompetenci HMP. 

Pozemky s funkcí lesy 5 164 380 m2

certifokované pozemky 5 164 380 m2

pouemky zvláštního užití 5 164380 m2

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

Ano, MČ Praha 21 podpořila grant občanského sdružení Újezdský
STROM na vybudování mokřadu v blízkosti prameniště Běchovického
potoka. Je to sice lokální projekt, ale v této oblasti dochází při
silných srážkách k výrazné erozi zemědělské půdy a splavování
půdy do potoka. Důvodem je špatný systém hospodaření (špatná
orba, opakované pěstování kukuřice, chybějící meze a remízky).
Projekt je financován z grantu HMP, MČ Praha 21 poskytla
součinnost a povolila projekt realizovat na svém pozemku, který byl
dříve propachtován zemědělskému družstvu. V loňském roce také
realizovala projekt revitalizace rybníka, který byl poničen
přívalovými dešti.

2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím
zastavěném území obce před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské
či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady.

Sebehodnocení +1 ?

2.2.7* Další informace k tématu

Sebehodnocení +1 ?

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního
hospodářství

Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

2.3.1 Došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certi�kovaným ekologickým zemědělstvím a/nebo s
respektováním zásad správné hospodářské praxe? Jedná město se zemědělci s cílem podpořit zvýšení
počtu certi�kovaných hospodářství?

Sebehodnocení 0 ?

2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na správním území obce?

Sebehodnocení +1 ?

2.3.3 Má obec problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní
opatření?

Sebehodnocení +1 ?

https://kb.praha21.cz/public/task/1701/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1533/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1586/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

Správa pozemků určených k plnění funkci lesa není v kompetenci
Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 a zůstává v
kompetenci HMP. 

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

lesní pozemky LČR 499,2089 ha

lesní pozemky jiných vlastníků 17,2291 ha

všechny lesy LČR jsou certifikovány PEFC

lesy zvláštního určení  - u LČR 100 %

Zlepšující tendence je patrná z hodnot naměřených ČHMÚ, kdy na
území Prahy 21 klesla hodnodta koncentrace PM 10 z průměrných
26,45 na 19.82 µg/m3  

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

2.4.A Koncentrace polétavého
prachu (PM10 nebo PM2,5)

2.4.B Sledování koncentrací látek
znečišťujících ovzduší

PM 10 je 19,82 µg/m3 

MČ Praha 21 nemá problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních
topenišť.Zavádí následující opatření: reference nízko emisních
stacionárních zdrojů, kotlíkové dotace MHMP, osvěta negativních
vlivů v tisku i na webu, důsledná kontrolní činnost.

Zdroje na fosilní paliva produkující oxid siřičitý na území Prahy 21
nejsou povolovány a stávající jsou měněny na plynové či neemitující
zdroje.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

2.4.A Koncentrace polétavého
prachu (PM10 nebo PM2,5)

2.4.C Izolační zeleň 

Díky zavedení uvedených zásahů
klesla hodnota průměrných Nox
na území Prahy 21 z 21,6 na
19,7 µg/m3 .

V evidenci kraje má MČ Praha 21 dva hlavní znečišťovatele:

- centrální teplený zdroj pro sídliště Rohožník o výkonu 12.7 mW
Pražské teplárenské. Opatření - navrhovali jsme Pražské teplárenské
výměnu kotlů za nové nízkoemisní. Prozatím k výměně nedošlo

- Čistička odpadních vod v ulici Bečvářská

2.4.A Koncentrace polétavého
prachu (PM10 nebo PM2,5)

2.4.C Izolační zeleň 

2.3.3* Došlo ke zvýšení podílu lesů s přirozenou druhovou skladbou na celkové výměře lesů na
správním území obce?

Sebehodnocení +1 ?

2.3.5* Další informace k tématu

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 2.4 Kvalita ovzduší Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

2.4.1 Došlo ke zlepšení kvality ovzduší v obci?

Sebehodnocení +1 ?

2.4.2 Má obec problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť? Jaká opatření proti tomu obec
činí?

Sebehodnocení +1 ?

2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje /
doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla
učiněna?

Sebehodnocení +1 ?

https://kb.praha21.cz/public/task/1574/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1559/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1655/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1579/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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https://terminal.dataplan.info/cz/praha-21/ur-audit/audit-ur?id=e4473c0f8db15f595621c194851817f5&tid=98e41bfa48e29a4fca2061c8074129cf&e… 6/6

 

Zdroje znečišťování ovzduší, které provozuje MČ Praha 21 jsou
pravidelně vyměňovány za nízkoemisní dle finančních možností.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

Délka realizovaných izolačních pásů existujících - 915 m

Délka dalších navrhovaných izolačních pásů na rok 2017 160 m

Plochy ošetřovány zametáním, jako ochrana proti prašnosti - 70 000
m2

2.4.C Izolační zeleň 

2.4.B hodnota 915:1075

Stav textů - město dokončilo sebehodnocení  

Koordinátor zaškrtne v okamžiku, kdy všechny texty tohoto tématu jsou za municipalitu vyplněny.
 

Expert poté audit pročte a změní stav na "Sebehodnocení zkontrolováno - OK" jakmile texty zkontroluje a je s nimi
spokojen, což se objeví právě na této stránce.

 

Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

Expert změní stav hodnocení na "Sebehodnocení zkontrolováno - OK" jakmile texty zkontroluje a nemá připomínky.
 

Expert změní stav hodnocení na "Sebehodnocení zkontrolováno - s výhradami" jakmile texty zkontroluje a požaduje
jejich dopracování. Připomínky expert napíše do komentářů níže. 

Municipalita pak texty doplní/upraví a informuje o tom experta prostřednictvím komentářů níže. Doplnění komentáře je
nutnou podmínkou pro opakovanou kontrolu sebehodnocení expertem.

 
Konečné datum pro možnost doplnit/upravit sebehodnocení je 20.8.2017. 

V poli Komentáře níže expert eviduje své oficiální připomínky k sebehodnocení.
 

Komentáře
Blinková Kateřina vkládá nový komentář

Chcete-li, vyberte soubor na disku jako přílohu  Soubor nevybránVybrat soubor
 

ODESLAT KOMENTÁŘ

2.4.4* Další informace k tématu

https://kb.praha21.cz/public/task/1702/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99

