
Harmonogram realizace projektu Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel Městské 
části Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s 

aplikací MA21 

   termín popis činností č.etapy dle smlouvy 

24.1.- 20.2.2017 výběrové řízení na zpracovatele projektu přípravná fáze 
projektu 10.3.2017 podepsání smlouvy s dodavatelem 

10.3.-18.6.2017 
Situační analýza: shrnutí dostupných dat/informací 
(měření, studie, plány) 

I.etapa projektu 

10.3.-10.4.2017 

První měření dat - měření anorganických a 
organických polutantů v ovzduší a hluku: na 3 
vybraných lokalitách bude provedeno 24 hodinové 
měření (na 1 lokalitě hluk, na 1 lokalitě polutanty a 
na 1 lokalitě současně hluk a polutanty 

30.5.-18.6.2017 

Druhé měření dat - měření anorganických a 
organických polutantů v ovzduší a hluku: na 3 
vybraných lokalitách bude provedeno 24 hodinové 
měření (na 1 lokalitě hluk, na 1 lokalitě polutanty a 
na 1 lokalitě současně hluk a polutanty 

červen 

Workshop – Zajištění workshopu (přednášející + 
podklady) - zkušenosti dobré praxe: přednášky 
odborníků, zkušenosti z jiných měst, zapojení 
partnerů (MŽP-odbor ochrany ovzduší, ČHMÚ, 
SZÚ, MHMP, ŘSD, MD ČR apod.) 

II.etapa projektu 

19.6.-12.8.2017  

Vyhodnocení naměřených dat a zpracování 
rozptylové studie. Rozptylová studie bude hodnotit, 
na základě vypočtených modelových hodnot 
znečištění, vliv zdrojů znečištění ovzduší na 
stávající úroveň znečištění v MČ Praha 20. V rámci 
rozptylové studie budou modelovány tyto 
znečišťující látky PM2,5; PM10; NOx; CO; SO2. Bude 
proveden rozbor složení pevné fáze. 

Vyhodnocení naměřených dat a zpracování hlukové 
studie. Hluková studie bude zpracována  v souladu 
se zákonem č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví a nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně 
před nepříznivými vlivy hluku a vibrací: účelem bude 
posouzení akustické situace v lokalitě MČ, 
především v souvislosti s dopravní zátěží 

Zpracování návrhu opatření ke snížení zátěže 
obyvatel MČ hlukem a znečištěným ovzduším 

Zpracování elektronické brožurky a webové 
aplikace 

13.8.-15.12.2017 

4x roll banner + pamětní deska 400 mm x 300 mm 

III.etapa projektu 

Zajištění kulatého stolu (přednášející + podklady): 
projednání výsledků a návrhů s veřejností) 

Projednání a schválení kompletního MAP na 
snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným 
hlukem a znečištěným ovzduším v Radě a 
Zastupitelstvu MČ Praha 20 vč. zapracování 
případných připomínek 

 


