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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, ke koncepci 
 

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 
 
Předkladatel: 
Městská část Praha 10, IČO: 00063941, adresa: Vršovická 1429/68, 101 00 Praha – Vršovice, 
Praha 10 
 
Oznámení koncepce: 
zpracovatel: Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze – Ing. Vladimír 
Zdražil, Ph.D., Ing. Zdeněk Keken, Ph.D., Bc. Jakub Mlejnek 
datum zpracování: 2020 
datum předložení: 17. 1. 2020 
 
Stručný popis koncepce: 
Koncepce je pořizována na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 č. 5/11/2019 
ze dne 25. 3. 2019. 
Jedná se o strategický dokument pro návrhové období let 2020-2030, který má stanovit rozvoj 
městské části Praha 10, a to v následujících 11 oblastech: správa věcí veřejných (Praha 10 
Otevřená), životní prostředí (Praha 10 Zelená), udržitelná spotřeba a výroba (Praha 10 
Udržitelná), doprava a mobilita (Praha 10 Dostupná), zdraví a sport (Praha 10 Zdravá), místní 
ekonomika a podnikání (Praha 10 Podnikavá), vzdělávání a výchova (Praha 10 Vzdělaná), 
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kultura a volný čas (Praha 10 Kulturní), sociální prostředí (Praha 10 Přátelská), globální 
odpovědnost (Praha 10 Odpovědná), územní rozvoj (Praha 10 Moderní). Globálním cílem 
koncepce je „moderní, přátelská a otevřená městská část směřující k udržitelnému rozvoji“. 
Analytická část strategie byla schválena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10 
č. 11/7/2019 ze dne 21. 10. 2019. Návrhová část bude pomocí globálního cíle (vize) definovat 
26 strategických cílů, které mají být dosaženy prostřednictvím 59 opatření. Realizační část 
stanoví postup pro strategické řízení a způsob implementace strategie pomocí jednoletých 
akčních plánů. Součástí koncepce bude sada indikátorů pro hodnocení naplňování jejích cílů. 
Oblasti rozvoje s vazbou na hlavní problémy, výzvy a příklady realizací jednotlivých opatření 
jsou přílohou č. 1 oznámení. 
 
Průběh zjišťovacího řízení: 
Dne 17. 1. 2020 předložila městská část Praha 10 odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy (dále též „OCP MHMP“) oznámení koncepce „Strategický plán udržitelného 
rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030“. 
Z obsahu oznámení vyplynulo, že se jedná o koncepci naplňující ust. § 10a odst. 1 písm. b) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „zákon“). Tyto koncepce podléhají posuzování, pokud se tak stanoví 
ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je v daném případě 
Magistrát hlavního města Prahy. 
Protože oznámení splňovalo náležitosti podle § 10c odst. 1 zákona, oznámil příslušný úřad dne 
27. 1. 2020 zahájení zjišťovacího řízení. Dále podle § 16 zákona zajistil zveřejnění informace 
o oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet na úředních deskách dotčených 
územních samosprávných celků (hlavní město Praha, městská část Praha 10) a na internetu. 
Elektronická podoba oznámení byla zveřejněna v Informačním systému SEA pod kódem 
PHA004K (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_PHA004K). Současně zaslal příslušný úřad 
informaci o oznámení spolu s žádostí o vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a 
dotčeným orgánům. 
Informace o oznámení koncepce byla na úřední desce hlavního města Prahy zveřejněna dne 
27. 1. 2020. Každý mohl zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu ve lhůtě 
do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Za den zveřejnění se přitom považuje ten 
den, kdy došlo k vyvěšení informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje. V daném 
případě tak bylo možné zasílat vyjádření příslušnému úřadu do 17. 2. 2020. Podle § 10c odst. 3 
zákona k vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 
OCP MHMP obdržel celkem 5 vyjádření (1 územního samosprávného celku, 3 dotčených 
orgánů a 1 veřejnosti), všechna byla zaslána v zákonem stanovené lhůtě. Seznam subjektů, které 
se vyjádřily k oznámení, včetně vypořádání jejich připomínek, je uveden níže. 
 
Výsledky zjišťovacího řízení 
Cíl zjišťovacího řízení a podklady, na základě kterých má být provedeno, jsou stanoveny v § 
10d odst. 1 a 2 zákona. U koncepcí uvedených v § 10a odst. 1 písm. b) zákona je cílem 
zjišťovacího řízení zjištění, zda provádění koncepce může mít významný vliv na životní 
prostředí a zda bude posuzována podle zákona, případně upřesnění obsahu a rozsahu 
vyhodnocení. Příslušný úřad provádí zjišťovací řízení na podkladě oznámení, vyjádření k němu 
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obdržených a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu. Řízení příslušný úřad ukončuje 
odůvodněným písemným závěrem. 
 
Oznámení koncepce 
Oznámení bylo zpracováno kolektivem autorů z Fakulty životního prostředí České zemědělské 
univerzity v Praze pod vedením Ing. Vladimíra Zdražila, Ph.D. Ten je držitelem platné 
autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení, zpracované podle přílohy 
č. 7 k zákonu, podává základní informace o koncepci a jeho předkladateli, údaje o dotčeném 
území a predikuje možné vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Přílohou 
oznámení je stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o stanovisko OCP MHMP č. j. 
MHMP 95861/2020 ze dne 15. 1. 2020, který vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit či ptačích oblastí. 
 
Vyjádření k oznámení koncepce 
OCP MHMP obdržel 1 vyjádření dotčeného územního samosprávného celku, 3 dotčených 
orgánů a 1 veřejnosti. V žádném z vyjádření není uplatněn přímý požadavek koncepci 
posuzovat. 
 
• Hlavní město Praha (č. j. MHMP 145923/2020 ze dne 17. 2. 2020) 
 
Podstata vyjádření: Hlavní město Praha jako dotčený územní samosprávný celek upozorňuje, 
že připravovaná koncepce má vztah k řadě dalších koncepcí na krajské úrovni než jen k těm, 
které jsou uvedeny v oznámení. Přitom není zřejmé, zda se jedná o vztah kladný či záporný. 
Dále hlavní město Praha upozorňuje, že oznámení popisuje stav životního prostředí spíše celé 
Prahy a České republiky, než dotčené městské části Praha 10. Hlavní město Praha doporučuje 
zařadit mezi opatření budování míst pro sběr separovaného odpadů a sběrných dvorů. Závěrem 
svého vyjádření hlavní město Praha konstatuje, že k vlastní koncepci nemá zásadní připomínky 
a nepožaduje ji posuzovat. Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů, 
je minimální. Jednotlivé záměry budou na úrovni projektů předmětem samostatných procesů 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Vypořádání příslušným úřadem: Z vyjádření nevyplývá nezbytnost posouzení koncepce, navíc se 
v něm výslovně uvádí, že hlavní město Praha nepožaduje koncepci posuzovat. Strategický plán 
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 má vazbu především na Strategický 
plán hlavního města Prahy, který byl podkladem pro připravovanou koncepci. Negativní 
ovlivnění jiných koncepcí Strategickým plánem udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 
2020-2030 nebylo v průběhu zjišťovacího řízení identifikováno. OCP MHMP souhlasí 
s připomínkou, že popis stavu životního prostředí uvedený v oznámení se nesoustředí na území 
městské části Praha 10. Tento nedostatek nicméně příslušný úřad nepovažuje za důvod 
pro posuzování koncepce. Podrobnější informace o dotčeném území lze najít např. v Atlasu 
životního prostředí v Praze, který je veřejně dostupný (https://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-
zivotniho-prostredi). Negativní ovlivnění životního prostředí či veřejného zdraví provedením 
koncepce a jejích cílů se neočekává. Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 
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pro období 2020-2030 stanovuje velmi obecný rámec pro budoucí povolení záměrů, konkrétní 
záměry nedefinuje. Ve vztahu k doporučení hlavního města Prahy na doplnění opatření OCP 
MHMP sděluje, že předal tuto informaci pořizovateli koncepce, který ji může ve své strategii 
zohlednit. 
 
• Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (č. j. HSHMP 04633/2020 ze 

dne 14. 2. 2020) 
 
Podstata vyjádření: Orgán ochrany veřejného zdraví ve svém vyjádření sděluje, že podporuje 
veškeré aktivity, které přispívají ke zkvalitnění životního prostředí a po jejichž realizaci lze 
očekávat v dlouhodobém horizontu pozitivní vliv na veřejné zdraví obyvatel. Konstatuje, 
že koncepce je zpracována zcela na obecné úrovni. Upozorňuje, že ve fázi konkrétních projektů 
bude nezbytné detailně rozpracovat a navrhnout opatření k předcházení nepříznivých vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví. 
 
Vypořádání příslušným úřadem: Z vyjádření Hygienická stanice hlavního města Prahy se 
sídlem v Praze nevyplývá nezbytnost posouzení koncepce, navíc toto není tímto dotčeným 
orgánem ani požadováno. Připomínky orgánu ochrany veřejného zdraví směřují k možným 
budoucím záměrům, které však předložená koncepce nedefinuje. 
 
• Česká inspekce životního prostředí (č. j. ČIŽP/41/2020/1359 ze dne 10. 2. 2020) 
 
Podstata vyjádření: Česká inspekce životního prostředí nemá k oznámení koncepce připomínky. 
 
Vypořádání příslušným úřadem: Vzhledem k obsahu nemá OCP MHMP k vyjádření dotčeného 
orgánu žádný komentář. 
 
• Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (č. j. MHMP 162062/2020 ze dne 

13. 2. 2020) 
 
Podstata vyjádření: OCP MHMP jako dotčený orgán nemá k oznámení koncepce jako celku 
připomínky, má pouze drobná upozornění z hlediska ochrany přírody a krajiny vztahující se 
k příkladům realizace jednotlivých opatření. 
 
Vypořádání příslušným úřadem: OCP MHMP jako příslušný úřad považuje připomínky orgánu 
ochrany přírody za nepodstatné ve vztahu k dosažení cíle zjišťovacího řízení. Upozornění se 
netýkají vlastní koncepce, ale příkladů realizace. Z vyjádření nevyplývá, že by koncepce mohla 
mít významný negativní vliv na životní prostředí, stejně tak není dotčeným orgánem posuzování 
vyžadováno. 
 
• Mgr. Pavel Chabr (ze dne 17. 2. 2020) 
 
Podstata vyjádření: Pan Chabr v úvodu svého vyjádření konstatuje, že „studie“ neřeší zásadní 
problémy budoucího soužití obyvatel městské části Praha 10, které s sebou ponese příští růst. 
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Budoucí rozvoj nemůže být podle něj z principu udržitelný. Nárůst obyvatel a rostoucí 
zastavěnost jsou opakem udržitelnosti. Rostoucí životní úroveň a rostoucí ekologická stopa 
přinejmenším části obyvatelstva jsou v rozporu s udržitelností. „Studie“ by měla definovat, kdo 
ponese jaké nevýhody a jak tyto nevýhody budeme chtít minimalizovat. Dále má pan Chabr 
připomínky k celkovému uspořádání „studie“, k hlavním cílům koncepce. Popis stavu životního 
prostředí v dotčeném území považuje za neúplný, případně za obecný. Závěrem pan Chabr 
sděluje, že „studie“ by měla být odmítnuta jako celek, protože nepřináší komplexní rozbor 
současných problémů v Praze 10, ani rozbor budoucího vývoje v Praze 10 a ani možná řešení. 
Studie by podle pana Chabra měla být zadána jiným zpracovatelům, například interdisciplinární 
skupině studentů z vyšších ročníků různých přírodovědeckých fakult. 
 
Vypořádání příslušným úřadem: Podle OCP MHMP jdou připomínky pana Chabra mimo 
zákonem stanovený rámec pro zjišťovací řízení. Cílem zjišťovacího řízení je zjištění, zda 
provádění koncepce může mít významný vliv na životní prostředí, zda bude posuzována podle 
zákona a v návaznosti na to upřesnění obsahu a rozsahu vyhodnocení. Oznámení nedefinuje 
koncepci, není jejím zadáním, ani nenahrazuje analytickou, návrhovou či realizační část 
koncepce. Náležitosti oznámení stanoví příloha č. 7 k zákonu a nelze se od nich, ať už 
strukturou či obsahem, odchýlit. Výběr zpracovatele oznámení je věcí předkladatele koncepce. 
Přestože zákon nevyžaduje, aby oznámení bylo zpracováno osobou, která je držitelem 
autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, v daném případě tomu tak je. OCP 
MHMP souhlasí s připomínkou, že popis stavu životního prostředí uvedený v oznámení se 
nesoustředí na území městské části Praha 10. Tento nedostatek nicméně příslušný úřad 
nepovažuje za důvod pro posuzování koncepce. Podrobnější informace o dotčeném území lze 
najít např. v Atlasu životního prostředí v Praze, který je veřejně dostupný 
(https://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi). Negativní ovlivnění životního 
prostředí či veřejného zdraví provedením koncepce a jejích cílů se neočekává. Strategický plán 
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 stanovuje velmi obecný rámec pro 
budoucí povolení záměrů, konkrétní záměry nedefinuje. 
 
Kopie všech výše uvedených vyjádření předal OCP MHMP předkladateli koncepce tak, aby 
připomínky v nich uvedené mohly být do Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 
10 pro období 2020-2030 zapracovány. 
 
Kritéria pro zjišťovací řízení 
Vymezení kritérií pro zjišťovací řízení je obsahem přílohy č. 8 k zákonu. První skupinu kritérií 
tvoří hlediska vztažená k obsahu koncepce. 
 
Jedním z těchto kritérií je hledisko účelnosti stanovených variant řešení k dosažení sledovaných 
cílů koncepce. Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 je 
zpracováván invariantně. Globálním cílem koncepce je „moderní, přátelská a otevřená městská 
část směřující k udržitelnému rozvoji“. Tento globální cíl koncepce rozvádí do dalších cílů v 11 
oblastech, které mají být dosaženy prostřednictvím 59 opatření. Návrh vychází z analytické 
části, která byla schválena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10 č. 11/7/2019 ze dne 
21. 10. 2019. Realizační část stanoví postup pro strategické řízení a způsob implementace 
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strategie pomocí jednoletých akčních plánů. Konkrétní záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu 
koncepce nedefinuje. Součástí koncepce bude sada indikátorů pro hodnocení naplňování jejích 
cílů. Do zpracování koncepce je kromě politické reprezentace městské části Praha 10 zapojena 
i veřejnost, různé cílové skupiny, organizace, expertní pracovní skupiny a zaměstnanci Úřadu 
městské části Praha 10. Stanovené řešení je k dosažení sledovaných cílů koncepce dostačující. 
 
Dalším kritériem pro zjišťovací řízení je míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné 
činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám nebo 
z hlediska požadavků na přírodní zdroje. Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 
pro období 2020-2030 formuluje opatření, pomocí kterých mají být cíle koncepce dosaženy, 
velmi obecně. Opatření jsou většinou strategického a organizačního charakteru bez konkrétního 
územního průmětu. Dokument nedefinuje kapacitu či technologii konkrétních záměrů. Míra, 
v jaké koncepce stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu 
je zanedbatelná. 
 
Kritériem pro zjištění, zda má být koncepce posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí, je 
i míra, v jaké ovlivňuje jiné koncepce. Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 
pro období 2020-2030 má vazbu na řadu koncepcí na různých úrovních. Negativní ovlivnění 
těchto koncepcí nebylo v průběhu zjišťovacího řízení identifikováno. Stejně tak se u navrhované 
koncepce nepředpokládají negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví v kumulaci či 
synergii s vlivy vyvolanými jinou koncepcí. 
 
Neopominutelným kritériem pro zjišťovací řízení je význam koncepce pro začlenění požadavků 
na ochranu životního prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na podporu udržitelného 
rozvoje. Globálním cílem koncepce je „moderní, přátelská a otevřená městská část směřující 
k udržitelnému rozvoji“. Jednou z koncepcí řešenou oblastí je životní prostředí. Cílem je přitom 
kvalitní péče o životní prostředí a aktivní zapojení veřejnosti do péče o životní prostředí. Lze 
tedy předpokládat pozitivní význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního 
prostředí a veřejné zdraví. 
 
V návaznosti na předchozí kritérium je třeba zvažovat vliv koncepce na udržitelný rozvoj 
dotčeného území (včetně sociálně-ekonomických aspektů). Z důvodů, které jsou nastíněny 
v předchozím bodě, lze vliv koncepce na udržitelný rozvoj považovat za pozitivní. 
 
Neopomenutelným kritériem zjišťovacího řízení jsou problémy životního prostředí a veřejného 
zdraví, které jsou pro koncepci závažné. V daném případě se nepředpokládají žádné potenciálně 
negativní vazby mezi předkládanou koncepcí a cíli ostatních strategických dokumentů v oblasti 
životního prostředí a veřejného zdraví. Stejně tak nejsou očekávány potenciální negativní vlivy 
na sledované složky a problémové okruhy životního prostředí. 
 
Posledním kritériem pro zjišťovací řízení, které je vztaženo k obsahu koncepce, je její význam 
pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů Evropského společenství 
týkajících se životního prostředí a veřejného (např. plány a programy v oblasti odpadového 
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hospodářství nebo ochrany vod). V daném případě koncepce nemá významné dopady na oblast 
uplatňování evropského práva životního prostředí. 
 
Druhou skupinou kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování 
vlivů na životní prostředí jsou charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné 
zdraví a charakteristika dotčeného území z různých hledisek. 
 
Jedním z hledisek je pravděpodobnost, doba trvání, četnost a vratnost vlivu. Strategický plán 
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 formuluje opatření, pomocí kterých 
mají být cíle koncepce dosaženy, velmi obecně. Opatření jsou většinou strategického 
a organizačního charakteru bez konkrétního územního průmětu. Dokument nedefinuje kapacitu 
či technologii konkrétních záměrů. Lze předpokládat, že koncepce nebude mít žádné negativní 
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. 
 
Dále má být zvažována kumulativní a synergická povaha vlivu. V daném případě nejsou 
kumulativní a synergické vlivy předpokládány. 
 
Dalším hlediskem je přeshraniční povahu vlivu. Dotčeným územím oznámené koncepce je 
městská část Praha 4. Dopady na území jiných států jsou vyloučeny. 
 
Podstatným hlediskem jsou rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení 
koncepce (např. při přírodních katastrofách, při haváriích). V rámci hodnocení rizik a přínosů 
vůči strategickým cílům v oblasti životního prostředí nebyly v souvislosti s provedením 
koncepce identifikovány žádné střety ani potenciální negativní vlivy na sledované složky a 
problémové okruhy životního prostředí a trendy jeho vývoje v řešeném území. 
 
Na předchozí hlediska navazuje otázka závažnosti a rozsahu vlivu (velikost území a počet 
obyvatel, který by mohl být pravděpodobně zasažen). V tomto konkrétním případě se vzhledem 
k výše uvedenému potenciální negativní vlivy nepředpokládají. 
 
Vlivy koncepce pak mají být zváženy ve vztahu k důležitosti a zranitelnosti oblasti, která by 
mohla být zasažena, s ohledem na zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví, 
hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace, překročení norem kvality životního prostředí nebo 
mezních hodnot, kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání, dopady změny klimatu a dopad na 
oblasti nebo krajiny s uznávaným statutem ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní 
úrovni. S ohledem na obsah a charakter Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 
pro období 2020-2030 se nepředpokládají žádné potenciální negativní vlivy na složky životního 
prostředí. Realizací koncepce nebude docházet k překračování norem kvality životního prostředí 
nebo mezních hodnot tak, jak jsou nastaveny v právních předpisech na ochranu životního 
prostředí. Zranitelnost oblasti ve výše vyjmenovaných ohledech se nezvýší. Naplněním 
koncepcí stanovených cílů lze naopak předpokládat snížení zranitelnosti městské části Praha 10. 
Ve vztahu k dopadům změny klimatu lze očekávat spíše pozitivní účinek koncepce. Negativní 
dopad na oblasti s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní 
úrovni se neočekává. Významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných 
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lokalit či ptačích oblastí byl vyloučen (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 95861/2020 
ze dne 15. 1. 2020). 
 
Třetí skupinou kritérií, resp. samostatným kritériem přílohy č. 8 k zákonu o posuzování vlivů 
na životní prostředí je předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných 
koncepcí zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti. Strategický plán udržitelného 
rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 navazuje na Strategický plán hlavního města 
Prahy. Oznámená koncepce neobsahuje žádný rámec pro povolení konkrétních investičních 
záměrů s územním dopadem, které by vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním 
podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod. implikovaly potenciál nezbytnosti posouzení 
vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona. Přínos posouzení koncepce by byl minimální. Pro 
ochranu životního prostředí bude podstatné až posouzení případných konkrétních investičních 
záměru, které budou na přijatou koncepci navazovat. 
 
 
Závěr: 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný úřad podle § 22 
písm. b) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona, vydává podle § 10d odst. 2 zákona následující závěr 
zjišťovacího řízení: 
 
Provádění koncepce „Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 
2020-2030“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzována 
podle zákona. 
 
Podrobné odůvodnění tohoto závěru je provedeno výše. 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Štěpán Kyjovský 
ředitel odboru 
podepsáno elektronicky 
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Rozdělovník: 
1/ Předkladatel, dotčený územní samosprávný celek 
- Městská část Praha 10, Renata Chmelová – starostka, IDDS: irnb7wg 
Městskou část Praha 10 (jako dotčený územní samosprávný celek) příslušný úřad žádá ve 
smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o tomto závěru zjišťovacího 
řízení na úřední desce a o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí. Doba zveřejnění je nejméně 15 
dnů. 
 
2/ Dotčené územní samosprávné celky 
- Hlavní město Praha, Ing. Petr Hlubuček – náměstek primátora, Mariánské náměstí 2/2, 

110 01  Praha 1 
 
3/ Dotčené orgány 
- Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i 
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty 
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 

110 00  Praha 1 
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 35/29, 

110 00  Praha 1 
- Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, IDDS: 

irnb7wg 
 
4/ Ostatní 
- Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: 

c2zmahu 
- Úřad městské části Praha 10, Kancelář starostky, Bc. Iva Hájková – vedoucí oddělení 

strategického rozvoje a participace, IDDS: irnb7wg 
- Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Ing. Vladimír Zdražil, 

Ph.D. – zpracovatel oznámení, IDDS: 3hdj9cb 
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence, IDDS: 9gsaax4 
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