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„Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027“ 

 

Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 

Příslušný úřad, Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence, vydal dne 19. 12. 2022 k návrhu koncepce „Integrovaná strategie pro ITI 
Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027“ souhlasné stanovisko podle § 10g zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (č. j.: 
MZP/2022/710/5036). 
 

Z výše uvedeného zákona vyplývají mj. následující požadavky, navazující na vydané stanovisko 

(viz § 10g zákona): 

 

(odst. 5) Předkladatel je povinen zveřejnit schválenou koncepci včetně prohlášení, které obsahuje 

zejména: 

a) informaci, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze 

stanoviska ke koncepci, 

b) informaci, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud byla 

koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a, 

c) odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách, 

d) informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce 

na životní prostředí, 

e) informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví podle § 10h. 

 

(odst. 6) O zveřejnění prohlášení podle odstavce 5 je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů 

informovat příslušný úřad, dotčené orgány, dotčené kraje a případně také dotčené obce, které 

příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2. 

 

Schvalujícím orgánem je Zastupitelstvo hlavního města Prahy, které zohlední požadavky a podmínky 

vyplývající ze Stanoviska (viz část A) při schvalování Strategie. Společně s Prohlášením, zpracovaným 

dle § 10g odst. 5 zákona, bude schválená koncepce zveřejněna na webových stránkách ITI Pražské 

metropolitní oblasti a příslušný úřad, dotčené orgány a dotčené kraje budou o tomto informovány. 

 

Níže je navrženo Prohlášení, popisující způsob naplňování § 10g, odst. 5 pro uvedený návrh 

koncepce. 

 

A) Informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze 

stanoviska ke koncepci 

 

Příslušný úřad sdělil, že všechna minimalizační opatření uvedená ve Vyhodnocení SEA jsou 

zapracována do části Environmentální pilíř návrhu koncepce, kde je uvedeno, že při implementaci 

koncepce budou tato opatření respektována. Příslušný úřad se domnívá, že všechny potenciální 

negativní vlivy koncepce, jejích cílů a opatření jsou ošetřeny danými minimalizačními opatřeními, 
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a proto není třeba stanovovat další specifické požadavky na eliminaci zjištěných potenciálních 

mírných negativních vlivů. V souvislosti s postupem a výsledky spolupráce předkladatele 

a posuzovatele blíže popsaného ve Stanovisku, tedy že již byla navržená minimalizační opatření 

zapracována do návrhu koncepce, ukládá příslušný úřad pouze obecné požadavky, které jsou 

uvedeny níže 

 

Požadavek/podmínka Způsob zohlednění 

Obecné požadavky a zákonná ustanovení, které je nutné legitimně zohlednit: 

1) Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování 

a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví dle ustanovení § 10h zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Sledovat 
vývoj kvality životního prostředí v dotčeném území 
na základě monitorovacích indikátorů uvedených v 
kapitole 9 vyhodnocení SEA. V případě zjištění 
významných negativních vlivů na životní prostředí 
či veřejné zdraví provádět průběžnou aktualizaci 
této koncepce a dodržovat další povinnosti 
vyplývající z výše uvedeného ustanovení. 

Akceptováno. Hlavní město Praha jako předkladatel 
koncepce bude 1x za rok vyhodnocovat vliv provádění 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 
a následně jej zveřejní. Provádění koncepce, 
především vlivy zařazených projektů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, bude hodnoceno na základě 
požadavků Stanoviska příslušného úřadu 
k Vyhodnocení koncepce na základě uvedených 
indikátorů (viz kap. 9 Vyhodnocení SEA). Pokud bude 
zjištěno, že provádění koncepce má nepředvídané 
významné negativní vlivy na životní prostředí nebo 
veřejné zdraví, bude zajištěno přijetí opatření 
k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informování 
příslušného úřadu a dotčených orgánů a současně 
bude rozhodnuto o změně koncepce. 

2) Zohlednit indikátory (kritéria) pro výběr projektů 
(uvedené v kapitole 11 vyhodnocení SEA) v rámci 
implementace koncepce a na jejich základě 
realizovat pouze takové projekty, které nebudou 
mít negativní dopad na životní prostředí a veřejné 
zdraví, případně takové, které budou hodnoceny 
jako příznivější z hlediska životního prostředí 
a veřejného zdraví. 

Akceptováno. Výběr projektů bude podléhat 
environmentálním kritériím pro výběr projektů, 
uvedeným v kapitole 11 Vyhodnocení SEA, na jejichž 
základě budou následně schvalovány či doporučeny 
k realizaci pouze ty projekty, které nebudou mít 
významný negativní vliv na životní prostředí 
a současně budou preferovány projekty s pozitivními 
vlivy na životní prostředí. 

3) Na internetových stránkách předkladatele 
zveřejnit vypořádání obdržených vyjádření 
a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak 
i k vyhodnocení SEA, a zveřejnit schválenou 
koncepci. Zpracovat prohlášení dle ustanovení 
§ 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí a též jej zveřejnit. 

Akceptováno. Vypořádání obdržených vyjádření 
a připomínek k návrhu koncepce i Vyhodnocení SEA 
včetně schválené koncepce a Prohlášení dle § 10g 
odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
bude zveřejněno na internetových stránkách ITI 
Pražské metropolitní oblasti. 

 

 

B) Informace, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud byla 

koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a 

 

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027 je zaměřena na 

území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Protože v rámci hodnocení nebyly 

identifikovány žádné významné negativní vlivy koncepce na území ČR a současně s ohledem na 

vzdálenost od hranic se sousedními státy lze konstatovat, že lze vyloučit také potenciální významné 

negativní vlivy koncepce na životní prostředí přesahující hranice ČR. Stejně tak nejsou s ohledem na 

vzdálenost metropolitní oblasti od sousedních států předpokládány mírné negativní vlivy 

a významné či mírné pozitivní vlivy. 
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Na základě znalostí obsahu návrhu koncepce a provedeného hodnocení jeho potenciálních vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví není tedy žádný důvod předpokládat významný negativní 

přeshraniční vliv koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a provádět přeshraniční posouzení 

koncepce ve smyslu § 14a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. A to zejména v situaci, kdy potenciální vlivy na životní prostředí budou dále 

eliminovány, případně zmírňovány vhodnými doporučenými opatřeními.  

 

C) Odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách 

 

Při přípravě Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027 byly 

zvažovány a diskutovány různé alternativy jejích dílčích částí, nicméně konečným výsledkem prací je 

předložení koncepce v jediné variantě. Zpracovatel vyhodnocení SEA proto provedl porovnání vlivů 

koncepce s tzv. nulovou variantou, tedy stavem životního prostředí bez provedení koncepce. Při 

porovnání bylo zjištěno, že realizace koncepce se z pohledu předpokládaných vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví jeví jako preferovaná varianta. 

 

Dle názoru zpracovatele vyhodnocení SEA, bylo zpracování a předložení návrhu koncepce pouze 

v jedné variantě dostatečné. Hodnocená varianta Strategie vznikla na základě komplexního procesu 

přípravy koncepce ve spolupráci s klíčovými aktéry rozvoje území, zejména Řídícím výborem 

a pracovními skupinami složených ze zástupců klíčových aktérů obou krajů a dalších.  

 

Lze konstatovat, že nebyly zjištěny takové vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které 

by zakládaly potřebu navrhnout variantní řešení koncepce. 

 

D) Informace o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce na 

životní prostředí 

 

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027 byla zpracována 
společností PROCES – Centrem pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. dle principů strategického plánování 
rozvojových dokumentů. 
 
Každý měl možnost zapojit se do projednávání koncepce v rámci zjišťovacího řízení, které probíhalo 
od 19. 5. 2022 do 8. 6. 2022. Předložené oznámení bylo v souladu s požadavkem odstavce 2, § 10c) 
citovaného zákona příslušným úřadem zveřejněno ve veřejně přístupném informačním systému SEA 
na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí a zasláno dotčeným orgánům 
a dotčeným územním samosprávným celkům. Zjišťovací řízení bylo zahájeno výše uvedeným 
zveřejněním dne 19. 5. 2022 a závěr zjišťovacího řízení byl vydán dne 14. 6. 2022. V rámci zjišťovacího 
řízení bylo k oznámení předmětné koncepce ze strany veřejnosti uplatněno jedno vyjádření, které 
bylo vypořádáno. 
 
Návrh koncepce včetně vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
byl po předběžném projednání s Ministerstvem životního prostředí předložen příslušnému úřadu dne 
14. 10. 2022. V souladu s požadavky zákona byl tento dokument zveřejněn. Dne 21. 10. 2022 byla 
dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům rozeslána informace o návrhu 
koncepce včetně vyhodnocení SEA, bylo zde uvedeno upozornění na možnost uplatnění vyjádření 
a také informace, že na základě § 10f odst. 2 věty druhé zákona o posuzování vlivů na životní 



4 
 

prostředí příslušný úřad upustil od konání veřejného projednání. Každý měl možnost zaslat své 
písemné vyjádření k návrhu koncepce příslušnému úřadu od 26. 10. 2022 do 15. 11. 2022. Ze strany 
veřejnosti byla vznesena pouze jedna připomínka, která byla vypořádána. 
 
Veškeré dokumenty byly zveřejňovány v Informačním systému SEA a informace o možnostech 
připomínkování Oznámení koncepce, připomínkování návrhu koncepce a Vyhodnocení jejích vlivů 
na životní prostředí také na úředních deskách obou dotčených krajů. 
 

E) Informace o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví podle § 10h zákona. 

 
Realizace koncepce Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 
2027, především vlivy realizovaných opatření na životní prostředí, bude vyhodnocena 1x ročně na 
základě podmínek a požadavků Stanoviska příslušného úřadu k Vyhodnocení koncepce dle § 10 g) 
citovaného zákona a dále také na základě environmentálních indikátorů (vybraných monitorovacích 
ukazatelů vlivu na životní prostředí). 
 
Návrh monitorovacích indikátorů vlivů koncepce na životní prostředí vychází ze samotného 
vyhodnocení koncepce na základě sady referenčních cílů ochrany životního prostředí i z návrhu 
koncepce. V rámci vyhodnocení SEA byly navrženy následující monitorovací ukazatele: 

 Míra záboru ZPF v 1. a 2. třídě ochrany 

 Podíl oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v rámci aglomerace 

 Počet projektů negativně zasahujících do přírodně nejhodnotnějších území (ZCHÚ, lokality 
soustavy Natura 2000) a do ÚSES, VKP ad. 

 Počet projektů negativně ovlivňujících krajinný ráz 

 Jakost vody v tocích na území aglomerace 

 Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura 

 Počet revitalizovaných památkových objektů 
 
Sběr dat a jejich agregace bude probíhat průběžně. Monitorováním a agregací dat pak bude možné 
vyhodnotit celkový dopad realizace koncepce na referenční cíle ochrany životního prostředí 
a veřejného zdraví. 
 
Monitoring dle výše uvedeného bude provádět předkladatel ve spolupráci s odborným externím 
zpracovatelem (autorizovanou osobou dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí). 
 
Pokud by bylo zjištěno, že provádění koncepce má nepředvídané významné negativní vlivy na životní 
prostředí nebo veřejné zdraví, budou přijata opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, bude 
informován příslušný úřad a dotčené orgány a současně bude rozhodnuto o úpravě nebo změně 
koncepce.  


