SWOT analýza za oblast udržitelné výroby a spotřeby
Silné stránky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

snaha o zvýšení kultury výstavby poskytováním konzultační činnosti
snaha o konstruktivní spolupráci s Institutem plánování a rozvoje
pasportizace všech budov školských zařízení, stanovení plánu investičních priorit do roku 2030
nádoby na sklo, kovové obaly a drobné elektrospotřebiče, nádoby na vysloužilý textil
zavedení kompostérů a sběru použitých rostlinných olejů
sběr nebezpečných složek komunálních odpadů
pasportizace všech budov základních škol zřizovaných MČ Praha 10

Slabé stránky
1. nastavování principů udržitelného stavitelství v kompetenci hl. m. Prahy
2. indikátory udržitelného stavebnictví nesledovány
3. podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov, kde bylo realizováno
zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí) nelze
4. energeticky nehospodárný objekt Úřadu MČ Praha 10 v havarijním stavu
5. každodenní znečišťování okolí sběrných nádob tříděného odpadu volně odkládanými odpady
a zneužívání nádob pro odkládání podnikatelského odpadu
6. nevyhodnocování spotřeby energií v budovách v majetku městské části

Příležitosti
1. posílení konzultační činnosti a posuzování rozvojových záměrů z pohledu udržitelné výstavby
2. zavádění principů udržitelného stavebnictví na majetek města a sledování podobných indikátorů na
úrovni celé městské části
3. rozvíjení způsobů komunikace a spolupráce s Institutem plánování a rozvoje
4. sledování veškerých spotřeb energie budov a majetku městské části
5. revitalizace a rekonstrukce bytového fondu v majetku MČ Praha 10
6. v rámci osvěty prezentace výstavby šetrné k životnímu prostředí
7. rekonstrukce budovy Úřadu MČ Praha 10, včetně zateplení budovy
8. plánování oprav a údržby školních zařízení více konzultovat se zástupci Odboru školství Úřadu
MČ Praha 10 a řediteli škol
9. systematická práce a aktivity energetického manažera, jeho spolupráce s vedením škol a školek na
systematickém měření a analýze vedoucí k úsporám energií
10. mateřské školy zřizované MČ Praha 10 – rekonstrukce elektrorozvodů, zateplení fasád, střech,
výtahů, zpevnění ploch, oplocení, kuchyní a sanace vlhkosti
11. základní školy zřizované MČ Praha 10 – rekonstrukce elektrorozvodů, zateplení fasád, střech,
školních hřišť, zpevněných ploch a oplocení
12. smysluplný rozvoj obchodních center na sídlištích a jejich blízkého okolí: OC Cíl, Květ, Astra a Skalka
13. osvětová kampaň na téma správného třídění odpadů a předcházení vzniku odpadu (tedy i navýšení
frekvence jeho svozu)
14. osvěta v oblasti třídění bioodpadu
15. podpora ekoosvětových akcí ve školách
16. využití dotačních titulů pro nakládání s odpady či předcházení jejich vzniku (např. kompostováním)
17. rozšiřování domovních stanovišť tříděného sběru (hradí Magistrát hl. m. Prahy)
18. podpora sběru dalších odpadních komodit (především kovové obaly)

Hrozby
1. lhostejnost laické i odborné veřejnosti k principům udržitelného stavitelství a rozvoje
2. trvalé omezení pravomocí městské části na vlastním území ve smyslu úprav zákona č. 183/2009 Sb.
a vyhlášky č. 55/2000
3. hrozba nekoncepčního a nekoordinovaného přístupu k majetku a tedy i finančním prostředkům
městské části
4. havarijní stav budovy Úřadu MČ Praha 10 (aktuálně energetická třída F)
5. nemožnost zvyšovat frekvenci odvozů odpadu z důvodu vyčerpání kapacit
6. nedostatečná ochota obyvatel snižovat produkci odpadu
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