Záznam z 8. zasedání Odborné pracovní skupiny (OPS) pro přípravu zřízení nízkoemisních zón v HMP
Datum konání: 24. července 2014
Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č. 1)
Program:
1. Informace z orgánů města – usnesení Rady HMP č. 1623/2014 ze dne 15. 07. 2014, podpis Dohody mezi HMP a MŽP dne 9. 07. 2014 o společném postupu v oblasti životního prostředí
2. Ukázka – postup stanovení emisní kategorie
3. Hranice NEZ – dotazy zejména ze strany CDV, upřesnění TSK
4. Systém vydávání výjimek, systém kontroly a případné sankce za porušení omezení vjezdu do
NEZ
5. Medializace NEZ – informace k připravované „kampani“
6. Připomínky k návrhu vyhlášky
7. Diskuze, dotazy, připomínky
1) Ve svém úvodním slovu náměstek primátora Ing. Nouza informoval členy skupiny o parametrech
nízkoemisní zóny, které byly na základě hlasování OPS, schváleny Radou hlavního města Prahy
usnesením č. 1623 ze dne 15. 7. 2014.
2) Mgr. Michálkou byl představen jeden z možných postupů jak přiřadit konkrétnímu vozidlu emisní
plaketu, která odpovídá určité emisní kategorii (viz příloha č. 2). V souvislosti s tímto tématem bylo diskutováno o možnostech vydávání těchto plaket. Ze zákona budou plakety vydávány na úřadech obcí s rozšířenou působností a dále na místech, které budou pověřeny Ministerstvem životního prostředí. Byla diskutována možnost vydávání plaket na stanicích STK (provozovaných společností DEKRA CZ a.s.), kde jsou v současné době distribuovány německé plakety. Toto téma bude
dále rozpracováno. Dále bylo diskutováno, zda pro vyřizování vydání emisní plakety je ze strany
úřadů nutný přístup do registru vozidel. Skupina se shodla, že náhled do registru by byl nutný pouze ve sporných případech. MŽP bylo požádáno, aby byl vytvořen zjednodušený manuál, kterým by
si občan ověřil, jakou emisní normu EURO splňuje jeho vůz.
3) Mgr. Tögel (CDV) prezentoval připomínky k průběhu hranice NEZ, který je uveden v návrhu vyhlášky. Jednalo se zejména o úsek ulice Milady Horákové v úseku od křížení ulic Milady Horákové
a U Vorlíků po křížení ulic Milady Horákové a Pelléova. Dále se jednalo o část ulice Kartouzská o
křížení ulic Kartouzská a Radlická po křížení ulic Kartouzská a Plzeňská a severní část ulice Radlická od křížení ulic Radlická a Plzeňská (viz příloha 3a a 3b). Oba úseky byly diskutovány a připomínky byly vysvětleny ze strany TSK. Skupina došla k závěru, že stávající podoba vymezení
hranice bude podrobena připomínkovému řízení. Případné změny budou tedy dělány po získání vyjádření všech kompetentních subjektů a budou zapracovány do konečné podoby hranice, která bude
zapracována do návrhu vyhlášky, který bude projednán a schválen zastupitelstvem HMP.
4) Ing. Miláčková Ph.D. informovala o zřízení úzké pracovní skupiny, která bude řešit problematiku
udělování výjimek z omezení provozu v nízkoemisní zóně. Ze 7. zasedání OPS vyplynulo, že výjimky bude udělovat ve správním řízení odbor životního prostředí MHMP. V zákoně č. 201/2012
Sb. je udělování výjimek řešeno velice obecně. Vzhledem k faktu, že hlavní město Praha je první
obcí v rámci ČR je nutné upřesnit praktické případy za účasti zástupců, kteří se budou podílet na
zavedení a fungování NEZ. Pracovní skupina bude zasedat ve složení OZP MHMP, ODA MHMP,
DSC MHMP, MŽP, MD, Policie ČR, Městská policie hlavního města Prahy.

5) Ing. Veronika Miláčková, Ph.D. informovala, že téma nízkoemisních zón bude zařazeno do připravované osvětové kampaně MŽP „Čistá mobilita“. MHMP připravuje k publikaci na svých stránkách seznam nejčastějších otázek a odpovědí. Dále je připravován osvětový seriál věnovaný tématu
nízkoemisních zón, který bude převzat tištěnými periodiky (MF, Lidové noviny, Pražský deník a
ČTK). Je plánováno, že každý díl bude podpořen názorem odborníka. Spolupráci přislíbilo MŽP a
Státní zdravotní ústav. Dále MUDr. Šuta představil předběžný program plánované exkurze do Berlína, která proběhne 4. 9. 2014 a bude sloužit k načerpání zkušeností s NEZ od odborníků
z Německa. Členové byli vyzváni k přihlášení na tuto exkurzi do poloviny srpna prostřednictvím
emailové adresy Bc. Ježkové (sandra.jezkova@praha-eu.cz).
6) Ing. Veronika Miláčková, Ph.D. vyzvala členy, aby své připomínky k návrhu vyhlášky (zaslán
společně s pozvánkou na toto jednání) zaslali v písemné podobě na e-mailovou adresu Bc. Ježkové
(sandra.jezkova@praha-eu.cz) do 20. 8. 2014.
Další jednání OPS bude svoláno dle jednání Rady hlavního města Prahy.
Úkol č. 1: MŽP - vytvořit manuál pro určení emisní normy EURO do 31. 8. 2014
Úkol č. 2: OZP MHMP - svolat jednání pracovní skupiny k systému vydávání výjimek předpoklad 11.
– 15. 8. 2014
Úkol č. 3: Členové OPS nahlásí svou účast na plánované exkurzi do Berlína do 15. 8. 2014 Bc. Ježkové

Zapsala: Mgr. Eva Michálková
Schválila: Ing. Veronika Miláčková, Ph.D.

Přílohy
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3a:
Příloha č. 3b:

Prezenční listina
Návod na přiřazení emisní kategorie
Schéma 1 – úsek ulice Milady Horákové
Schéma 2 – úsek ulic Kartouzská a Radlická

