
Pasport  Č. údaje  o území

poskytnutý kra,iskému úřadu / úřadu územního  plánování
iObce s rozšířenou působností v rámci celé ČR

I. oddíl  -  poskytovatel  údaje  (identifikační  údaje)

1. Jméno  a přiimení  / název
Ministerstvo  životrffho  prostředí  ČR (dále  jen,,MŽP")
Odbor  ochrany  ovzduší

2. Identifikačtí  číslo  nebo  obdobný  údaj
00164801

3. Síd1o  poskytovatele  údaje  a kontakt
íí  obec

Praha  10
100  00

(')  ulice  (část  obce)

b) PSČ

d) číslo  poqisné  / orientační
Vršovická

i65
ey jméno  a příjmení  a funkce  oprávněné  osoby

Bc.  Kurt  Dědič  -  ředitel  odboní  ochrany  ovzduší

f,číslotelefonu  H'»e-mail
+420  267 122  837

Kurt.Dedic@i'nzp.cz



II.  oddíl  -  údaj  o území

4' S"1e"dzoevvanneýbjoevoč. ň6s5úvdpaříje1o0zúeZče.ml íčásti A  vyMášky  č. 500/2006  Sb.

5. Vznik  údaje  o území

íí  právní  předpis  / správní  rozhodnutí  /.iiný  b'» ze dne

zveřejnění  na internetových  stránkách

v souladu  s Eg 1l  odst.  6 zákona  č. 201/2012
izáří 2019
I

c:) vydal

MŽP,  ČHMťJ

6. Územní  lokalizace  údaje  o území

íí  název  katastrá1ního/katastrálních  území b'i číslo  katastrá1ního/katastrá1ních  území

Podle  přísIušné  obce  s rozšťřenou  působností i Podle  příslušné  obce  s rozšířenou  působností

7. Předání  údaje  o území

a» název  dokumentu
b'i datum  zpracování

Pětileté  průměry  úrovně  znečištění  ČR  v letech

2014  - 2018

12019
I

cj  počet  svazků,  listů,  nosičů

Viz  web:  http://portal.chini.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/18peti1eti/png/indexCZ.html

d) měřítko  mapového  podkladu,  nad  kterým  byl  údaj  o území  zobrazen

Mapy  pětiletých  průměrů  v síti  1xl  lan  ve formátu  shapefile  (.shp  ESRI).

e) souřadnicový  systém  zobrazení

ke stažení  v souřadném  systému  S-42,  JTSK  a WGS84

:f) u digitálních  dat  jejich  popis  (metadata):

Mapy  jsou  konstruovány  v prostředí  GIS  a jsou  zpracovány  v souřadnicovém  systému  S-42,  JTSK  a

WGS84.  Mapy  obsahuji  vkaždém  čtverci  lxl  lan  hodnotu  klouzavého  průi'něru  koncentrace  za

předchozích  5 kalendářních  let  pro  všechny  znečišťující  látky,  které  mají  stanoven  iinisní  limit  dle

přílohy  č. 1 zákona  č. 201/2012  sb., o ochraně  ovzduši.

V souladu s % 1l odst. 6 téhož zákona, zveřejňuje každoročně MŽP tyto podklady způsobem

umožňujícím  dálkový  přístup  (konkrétně  nainternetových  stránkách  Ceského

hydrometeoro1ogického  ústavu  (ČHMÚ)  i na  webu  MŽP).

Komentář  k  poskytnutým  datům:

Sledovaným  jevem  č. 65 je ,,oblasti  s překročenými  ii'nisními  lirnity".  V  současné  době MŽP

každoročně  zveřejňuje  mapy  pětiletých  pnůměrů  úrovně  znečištění  ovzduší  Ceské  republiky.  Každý

rok  jsou  aktualizovaná  data  kdispozici  na  internetových  stránkách  ČHMÚ

(http://poital.chini.cz/files/poital/docs/uoco/isko/ozko/ozkoCZ.1itinl).

Pro účely  řízení  kvality  ovzduší  je  území  ČR podle  přílohy  č. 3 zákona  č. 201/2012  sb., o ochraně

ovzduší,  vplatném  znění, rozděleno  na  zóny  (Zóna  Střední  Cechy,  Zóna  Jihozápad,  Zóna

Severozápad,  Zóna  Severovýchod,  Zóna  Jihovýchod,  Zóna  Střední  Morava,  Zóna

Moravskoslezsko)  a aglomerace  (Aglomerace  Praha,  Aglomerace  Brno,  Aglomerace

Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek).



8. Prohlášení  poskytovatele  údaje

Prohlašuji, že všechny informace, uvedené vtomto  pasportu a dokumentaci  údaje  o území  jsousprávné, úplné a aktuální k datu předání. Jsem  si vědom sankčních  důsledků  v případě  nesprávně  čineúplně předaného údaje podle fl 28 odst. 3 stavebního zákona.

jí'b-t
datum  a podpis  oprávněné  osoby  poskytovatele  údaje



III.  oddfl  -  potvrzení  správnosti  použitého  údaje  o území

9. Vyjádření  poskytovatele  údajů  ke  správnosti  použitého  údaje

10.  Prohlášení  poskytovatele  údajů

Prohlašuji,  že všechny  infonnace,  uvedené  v III.  oddíle  jsou  správné,  úplné  a aktuální.  Jsem  si

vědom  sankčních  důsledků  podle  e) 28 odst.  3 stavebního  zákona.

jméno  a příjmení  a funkce  oprávněné  osoby  poskytovatele  údaje

Bc.  Kurt  Dědič,  ředitel  odboru  ochrany  ovzduší  MŽP

irú*  [!ii'{
datum  a podpis  oprávněné  osoby  poskytovatele  údaje


