
DOPAD OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ INDIKÁTORY ZPŮSOB OVĚŘENÍ

Kvalita života obyvatel MČ P20 zlepšena

Úroveň znečištění ovzduší a hladina hluku je v MČ P20 k roku 2020 v souladu s 

legislativními požadavky Měření, modelování/výpočty,dotazníky

VÝSLEDEK OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ INDIKÁTORY ZPŮSOB OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADY

Klíčové zájmové skupiny v MČ Praha 20 mají znalost o možnostech řešení 

nadměrné hlučnosti a znečištění na území MČ Praha 20

Samospráva,ÚMČ, obyvatelé jsou k 31.3.2018 srozumitelnou formou seznámeni s 

informacemi o stavu,příčinách,reálných možnostech řešení (včetně příkladů Dobré 

praxe z jiných lokalit) nevyhovující zátěže obyvatel MČ P20 nadměrným hlukem a 

znečištěným ovzduším 

Zkušenosti z projektu jsou sdíleny v rámci ČR

Zkušenosti s realizací projektu jsou prezentovány v rámci webové databáze příkladů 

Dobré praxe  NSZM ČR a na setkáních členů NSZM ČR

VÝSTUPY OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ INDIKÁTORY ZPŮSOB OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADY

1.Situační analýza 1.analýza obsahuje shrnutí dostupných informací (dosaavadní měření,studie,plány…) 1.Zpracovaná analýza schválená RMČ 1.Výběr zpracovatele

2.Měření prachu/hluku 2.3 lokality, 24 hod. každá (různé pro vzduch a hluk) 2.Naměřená data 2.Vhodné meteorologické podmínky

3.Rozptylová studie 3.dle zákova,PM2,5;PM10;B(a)P;NO2 3.Zpracovaná rozptylová studie schválená RMČ 3.Dostupnost dat.Výběr zpracovatele.

4.Hluková studie 4.dle metodických pokynů MŽP 4.Zpracovaná hluková studie schválená RMČ 4.Dostupnost dat.Výběr zpracovatele

5.Návrh opatření 5.Ve struktuře programu ke zlepšení kvality ovzduší 5.Zpracovaný návrh opatření schválený RMČ 5.Výběr zpracovatele.Ochota partnerů

6.Osvěta 6.Účast laické i odborné veřejnosti, veřejné správy 6. Prezenční listiny, fotodokumentace,zápisy 6.Ochota veřejnosti účastnit se

AKTIVITY VSTUPY ROZPOČET RIZIKA

0.1.Ustavení pracovní skupiny pověřené řízením projektu 0.1.Účastníci/Partneři/Cílové skupiny projektu 0.1.Ochota nominantů

1.1.Výběr zpracovatele 1.1.ÚMČ P20 1.1.Nedokončené výběrového řízení na zpracovatele

1.2.Zjistit názory klíčových partnerů 1.2.Samospráva i ÚMČ P20 1.2.Ochota partnerů

1.3.Upřesnit formulaci zadání 1.3.Pracovní skupina pověřená řízením projektu 1.3.Nedostatečně formulované zadání

2.1.Provést měření hluku 2.1.Státní zdravotní ústav 2.1.Vhodnost meterologických podmínek

2.2.Provést měření ovzduší 2.2.Český hydrometeorologický ústav 2.2.Vhodnost meterologických podmínek

3.1.Zpracovat rozptylovou studii autorizovanou osobou dle požadavků legislativy 3.1.MŽP 3.1.Dostupnost dat

4.1.Zpracovat hlukovou studii autorizovanou osobou dle požadavků legislativy 4.1.MŽP 4.1.Dostupnost dat

5.1.Zpracovat návrhy opatření(hluk/prach) 5.1.Vybraný zpracovatel 5.1.Nedokončené výběrového řízení na zpracovatele

5.2.Uspořádat workshop k příkladům Dobré praxe 5.2.Zkušenosti členů NSZM ČR 5.2.Ochota účastníků

5.3.Projednat návrhy opatření s partnery projektu 5.3.Pracovní skupina řídící projekt, komise pro projekt Zdravá MČ a MA21,zpracovatel 5.3.Ochota partnerů a účastníků

6.1.Realizovat akci Jak jezdíme do školy 6.1.Komise pro projekt Zdravá MČ a MA21, základní školy MČ P20 6.1.Ochota členů komise a základních škol

6.2.Informovat veřejnost MČ Praha 20 6.2.Pracovní skupina řídící projekt, komise PZMČ a MA21,veřejnost MČ Praha 20 6.2.Ochota účastníků

6.3.Informovat veřejnou správu MČ Praha 20 6.3.Samospráva i úřad MČ Praha 20.Pracovní skupina řídící projekt. 6.3.Ochota účastníků

6.4.Informovat odbornou veřejnost 6.4.Pracovní skupina řídící projekt, NSZM ČR, MŽP 6.4.Žádné

7.1.Řídit a koordinovat projekt (dovnitř projektu) 7.1.Pracovní skupina řídící projekt 7.1.Žádné

7.2.Poskytovat projektu logistickou podporu (navenek projektu) 7.2.Pracovní skupina řídící projekt 7.2.Žádné

7.3.Administrovat projekt ve vztahu k poskytovateli dotace 7.3.Pracovní skupina projektu.ÚMČ P20 7.3.Žádné

 Projekt " Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší" s využitím projektu Zdravá městská část Horní Počernice a zkušeností s aplikací procesu místní Agendy 21"

Matice logických rámců - LOGFRAME

Zpráva o projektu schválená radou MČ P20.
Kvalitní příprava a realizace workshopu, kulatých stolů, 

zajištění publicity realizace projektu

Samostatná příloha


