Návrh opatření ke snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší
➢ navazuje na původní PZKO z roku 2016
➢ vychází z emisní a imisní analýzy (ČHMÚ, říjen 2018)
➢ obsahuje celkem 26 opatření rozdělených do 3 skupin – doprava,

stacionární zdroje, ostatní podpůrná opatření

➢ řada opatření se již realizuje nebo má plán realizace i do budoucna

(Plán P+, ÚEK)

A.Silniční doprava
➢ omezení emisí z dopravy (mýto, zóny s omezením vjezdu), přechod na

nízkoemisní vozidla (emisní požadavky na vozidla taxislužby a vozidla v
majetku města, plavidla), kontrola techn. stavu vozidel

➢ rozvoj a podpora MHD – rozvoj kolejové dopravy a tratí metra, zlepšení

přestupních uzlů, zvýšení komfortu cestování, preference veřejné
dopravy

➢ podpora rozvoje a elektrifikace železničních tratí - podpora Strategie

rozvoje ŽD na území HMP

Silniční doprava

➢ údržba komunikací (vytvoření standardů čištění vozovek)

➢ podpora budování dopravní infrastruktury (dostavba okruhu a výstavba

radiál)

➢ rozvoj záchytných parkovišť P + R
➢ podpora elektromobility - rozvoj nabíjecí infrastruktury pro zajištění

elektromobility
➢ přechod na alternativní pohon ve veřejné dopravě a vozidel ve správě HMP

(inovace vozového parku na elektrovozidla či zemní plyn)

➢ podpora rozvoje cyklodopravy a pěší dopravy

B. Stacionární zdroje
➢ omezení vlivu stávajících a nově umisťovaných zdrojů (BAT, ekodesign) s cílem

snížit emise NOx (zdroje vytápění, KGJ), TZL (betonárny, recyklační a drticí linky)
a VOC (snížení spotřeby organických rozpouštědel)
➢ uplatňování zásad pro zmírnění dopadů stavební činnosti na kvalitu ovzduší
➢ podpora přeměny topných systémů (dotační program čistá energie Praha),

vyhláška k omezení spalování tuhých paliv (již platí)

C. Ostatní podpůrná opatření
➢ územního plánování – vytvořit územní předpoklady pro zajištění kvality

ovzduší a její trvalou udržitelnost
➢ informování veřejnosti a osvěta
➢ zpřísnění podmínek ochrany ovzduší při zadávání veřejných zakázek

(zpřísněné požadavky na emisní parametry spalovacích zařízení, náhradních
zdrojů el. energie, příp. požadavky na emisní parametry stavební
mechanizace a dopravu materiálu, stanovení kritérií pro úklid komunikací)

Aktualizace PZKO – seznam opatření
A. Dopravní opatření
A1

Zavedení mýtného (zpoplatnění vjezdu vozidel)

A2

Zpřísnění emisního požadavku pro vjezd TNA a BUS ve stávajících zónách s omezením vjezdu - zavedení EURO 5 pro obě
zóny

A3

Rozvoj zón placeného stání

A4

Častější kontroly technického stavu vozidel - kontrola filtru pevných částic (Policie ČR) - financování emisní kontroly,
pořízení měřicích zařízení pro PČR, memorandum

A5

Rozvoj soustavy záchytných parkovišť P+R
Zavedení emisních požadavků v přístavech ve správě HMP a úprava podmínek využití břehové hrany

A6
A7

Zpřísnění požadavků pro vozidla TAXI

A8

Podpora rozvoje a elektrifikace železničních tratí - podpora Strategie rozvoje ŽD (schváleno RHMP všechny tratě v Praze na
el. energii)

A9

Součinnost HMP při realizaci páteřní sítě komunikací pro AD a dokončení Pražského okruhu

A10

Podpora rozvoje tramvajových tratí a výstavby trati metra D

A11

Integrované dopravní systémy veřejné dopravy - zlepšení přestupních uzlů

A12

Preference veřejné dopravy, zvýšení komfortu cestování

A13

Přednostní nasazení nízkoemisních a bezemisních autobusů, využití alternativních pohonů ve veřejné dopravě

A14

Podpora elektromobility, rozvoj nabíjecí infrastruktury pro zajištění elektromobility

A15

Inovace vozového parku na elektrovozidla či zemní plyn

A16
A17

Vytvoření standardů čištění na komunikacích s největší imisní zátěží PM částicemi
Podpora rozvoje bezmotorové dopravy
B. Stacionární zdroje

B1
B2

Minimalizace imisních dopadů při umisťování nových zdrojů na území města
Zpřísnění podmínek pro umisťování a provoz kogeneračních jednotek na území HMP - metodický pokyn

B3

Zpřísnění podmínek provozu významných stacionárních zdrojů produkujících TZL

B4

Zavedení vyhlášky o omezení spalování vybraných tuhých paliv
C. Jiné zdroje + průřezová opatření

C1

Uplatňování zásad pro zmírnění dopadů stavební činnosti na kvalitu ovzduší

C2

Územní plánování - zásady územního rozvoje z hlediska ochrany ovzduší

C3
C4
C5

Osvětové kampaně v ochraně ovzduší a podpora lokálních aktivit v ochraně ovzduší (granty)
Zákaz používání fukarů na listí - vyhláška města a také v rámci zadávání zakázek (viz bod veřejné zakázky – C5)
Zpřísnění podmínek ochrany ovzduší při zadávání veřejných zakázek - emisní parametry u spalovacích zdrojů a stavebních
strojů

Děkuji za pozornost.
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