VYHLÁŠENÍ STAVU KLIMATICKÉ NOUZE
Městská část Praha 7 si uvědomuje vážnost stavu životního prostředí a negativních dopadů
klimatických změn. Dopad klimatických změn je patrný i v Praze 7, jejíž území představuje jeden
z nejvýraznějších tepelných ostrovů v rámci hlavního města Prahy a se změnou klimatu se tento
problém bude prohlubovat. Představitelé městské části proto vycházejí vstříc volání vědců a občanů
po tom, aby se připojili k desítkám municipalit z různých částí světa i ke dvěma státům, Velké Británii
a Irsku a vyhlásili stav klimatické nouze. Praha 7 se zavazuje naplňovat opatření, která pomohou
zlepšit situaci nejen na území hl. m. Prahy a mohou inspirovat další městské části, města a obce ke
společné změně chování a jednání ve vztahu k životnímu prostředí.

Tento dokument obsahuje soubor opatření, které bude Praha 7 realizovat či v případě nedostatečných
kompetencí prosazovat na úrovni hlavního města Prahy v koordinaci s dalšími městskými, státními i
soukromými organizacemi. Opatření se budou promítat také do strategického plánování rozvoje
městské části až na úroveň ročních akčních plánů, počínaje akčním plánem pro rok 2020.
Tento dokument Praha 7 zároveň vnímá jako apel na obyvatele, bez kterých se nepodaří změny
dosáhnout. Proto jsou jeho součástí také doporučení, jak může situaci příznivě ovlivnit každý z nás.
Městská část se zaměří také na osvětu a klimaticky příznivý přístup bude propagovat v radničním
periodiku Hobulet, na webu Prahy 7, sociálních sítích nebo formou participativních akcí pro veřejnost.
Odpovědnost k prostředí, ve kterém společně žijeme a které klimatická změna nepříznivě ovlivňuje, je
věcí nás všech. Je třeba začít jednat. Vyhlašujeme proto stav klimatické nouze.
Opatření, která budeme zavádět či v případě již zavedených postupů zintenzivňovat:


Navážeme na současnou snahu dostat do ulic městské části více zeleně a maximálně rozšířit
výsadbu stromů a další zeleně ve veřejném prostoru. Při výsadbě i průběžné údržbě zeleně
budeme aplikovat postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí (omezení sekání trávy
za horkých dnů, omezení používání chemických přípravků na hubení škůdců apod.). Budeme
podobný přístup vyžadovat i od správců zeleně na území MČ Praha 7, která není v naší správě
(např. TSK, DPP, Lesy hl. m. Prahy).
o garant radní Jiří Knitl



U každého rozvojového projektu na území MČ Praha 7 prosazujeme a budeme prosazovat a
zohledňovat vsakování, retenci a využití dešťové vody (např. rekonstrukce povrchů
chodníků, retenční nádrže ve vnitroblocích apod.).
o garant místostarostka Lenka Burgerová



Budeme pokračovat v navyšování počtu vodních prvků v naší městské části (např.
ochlazovací prvky, pítka). Podpoříme také osvětu hospodaření s vodou v domácnostech a
také osvětu o problematice vody v našich základních a mateřských školách, kterým nově
nabídneme například barely na zadržování dešťové vody jako edukativní pomůcku. Obnovíme
další historické ruční pumpy. Zaměříme se na šetrné hospodaření s vodou v rámci údržby a
úklidu naší městské části.
o garant radní Jiří Knitl a radní Hana Šišková



V rámci nové výstavby na území naší městské části , například v oblasti Bubnů, vyžadujeme a
budeme důsledně vyžadovat tzv. zelené střechy, dodržování plochy rostlého terénu a
využívání všech možností umístění rostlin, včetně popínavých rostlin na fasádách domů.
Ozelenit se budeme snažit i budovy našich ZŠ a MŠ. U novostaveb budeme klást důraz na
energeticky šetrná řešení.
o garant místostarostka Lenka Burgerová



Do dvou let zavedeme zásady environmentálně a společensky odpovědného zadávání
veřejných zakázek a objednávek a u všech zakázek i objednávek budeme požadovat šetrný
přístup k přírodě. Dodavatelé budou muset například zohlednit životní cyklus výrobků,
ekologické materiály, následný odpad nebo např. spotřebu energie.
o garant místostarosta Pavel Zelenka a radní Hana Šišková



Budeme povolovat a podporovat sportovní a kulturní akce na území naší městské části, které
budou šetrně přistupovat k přírodě, budou se snažit o minimalizaci či úplné opuštění
jednorázových plastů a usilovat o minimalizaci odpadu.
o místostarostka Hana Třeštíková



Budeme aktivně podporovat klimatu příznivý přístup u našich městských organizací,
podpoříme je ve snaze o minimalizaci odpadů, šetření vodou a energiemi a ve využití lokální,
ekologicky šetrné spotřeby v rámci jejich vlastních investic a nákupů (7U s.ro., Poliklinika
Prahy 7, Pečovatelské centrum, ZŠ a MŠ zřizované MČ Praha 7).
o radní Hana Šišková, místostarosta Kamil V. Mareš, radní Jakob Hurrle



Budeme požadovat na Dopravním podniku hl. m. Prahy a.s., aby v maximální možné míře
omezil prašnost tramvajových pásů na hlavních ulicích, jako jsou ul. Dukelských hrdinů, Kpt.
Jaroše, Milady Horákové, Komunardů.
o garant radní Ondřej Mirovský



Ve spolupráci s hl. m. Prahou budeme usilovat o snížení dopadů dopravy na znečištění
ovzduší a prašnost v Praze. Proto budeme podporovat další rozvoj kolejové dopravy,
elektromobilitu, sdílení aut, proměny v city logistice a rozvoj cyklo a pěší dopravy.
o garant radní Ondřej Mirovský



Při pronajímání nebytových prostor v majetku MČ Praha 7 podporujeme a budeme
podporovat provozovny zohledňující společenskou odpovědnost, včetně bezobalového
přístupu, a oběhové hospodaření a šetrný provoz vůči přírodě. (Konkrétně např. v nové
kavárně na Ortenově náměstí nebo ve Šlechtově restauraci ve Stromovce).
o garant místostarosta Kamil V. Mareš



Budeme pokračovat v motivaci občanů umísťovat nádoby na tříděný odpad do domů,
zrealizujeme motivační podněty k minimalizaci odpadu z domácností. Bezplatně zapůjčíme
další mobilní kompostovače bytovým domům a městským firmám, včetně škol. Navážeme na
projekt cirkulárních kaváren a budeme společně s místními podnikateli hledat způsoby, jak
zavádět do praxe principy oběhového hospodářství.
o garant radní Jiří Knitl



Ve spolupráci s vědci budeme hledat další možná řešení v rámci městské části, která povedou
ke snižování emisí.
o garant radní Hana Šišková

Začínáme sami u sebe, proto v rámci chodu Úřadu MČ Praha 7 změníme:





Budeme realizovat audit emisí úřadu MČ a na jeho základě uskutečníme kroky ke snížení
emisí.
Vozový park úřadu postupně obměníme tak, abychom používali jen vozidla na ekologický
pohon. Po vyřazení stávajících vozidel z provozu pořídíme vozy na alternativní, ekologický
pohon. Již nyní se řadí Úřad MČ Praha 7 mezi úřady s nejmenším využíváním služebních vozů
(nejméně najetých kilometrů) v Praze.
V rámci úřadem organizovaných akcí (zastupitelstva, svatby, vítání občánků, vernisáže apod.)
a běžného provozu úřadu zcela zrušíme používání jednorázových plastů a zamezíme
jakýmkoli formám neekologického hospodaření,
o
garant tajemník úřadu Radomír Špok

