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ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Hlavním cílem městské části Praha 10 je, v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a
obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000 Sbírky právních předpisů hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy:

Pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a
při plnění svých úkolů chránit veřejný zájem vyjádřený v zákonech
Principy ochrany životního prostředí jsou organicky zakotveny jak ve strategických dokumentech perspektivního
rozvoje MČ Praha 10, tak v operativních opatřeních v oblasti dopravy, čistoty, zeleně a odpadového
hospodářství.
Vedení městské části Praha 10 bude vytvářet podmínky pro uplatňování principů udržitelného rozvoje
prostřednictvím zvyšování kvality životního prostředí a naplňovat vizi „Praha 10 příjemné místo pro život“.
Péče o životní prostředí se stala nedílnou součástí dosažených výsledků společenské odpovědnosti.
Zavedením systému enviromentálního managementu (EMS) deklaruje městská část Praha 10 (MČ) úsilí trvale
dbát a zlepšovat ochranu životního prostředí při činnosti svého úřadu, jím řízených organizací a na svém území,
za souběžné minimalizace dopadů na životní prostředí.
Kritéria pro uplatňování EMS.
1) Směřovat veškerou činnost MČ k trvalému snižování svých vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
2) Rozvíjet komunikaci radnice s občany o aktivitách mající podstatný vliv na životní prostředí MČ.
3) Zajistit striktní naplňování platné environmentální legislativy (vyhlášek, zákonů, nařízení), kterým úřad a jím
řízené organizace podléhají.
4) Zahrnout environmentální požadavky do kritérií pro výběr smluvních dodavatelů.
5) Zabezpečit na území MČ kvalitní péči o veřejné plochy, aktivně se podílet na komplexním rozvoji systému
nakládání s komunálními odpady, prosazovat šetrné formy dopravy a uplatňovat nástroje trvalé udržitelného
rozvoje obce při zvyšování kvality života občanů MČ.
6) Prosazovat politiku maximálního zachování zelených plocha na území MČ v rámci procesu územního řízení.
7) Zvyšování povědomí úředníků a zaměstnanců o ekologických aspektech chodu Úřadu MČ a zvyšování
environmentálního profilu organizace.
8) Trvale zkvalitňovat environmentální systém řízení MČ a k tomu využívat norem ISO
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