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PRILOHA C. 7 - podmínky KOMPENZAČNÍHO PROGRAMU „ŽIJEME ZDE 
SPOLEČNÉ“

Cíl a zaměření programu
Cílem programu je podílet se na zlepšování životního prostředí i kvality života v obcích a městských 
částech hl. města Prahy situovaných vjeho blízkosti a přispívat tak к budování dobrých vztahů 
s okolními komunitami.

Okruh žadatelů
Žádat mohou obce a městská části hl. města Prahy a to:

členově Zájmováho sdružení právnických osob dotčených provozem letiště Praha - Ruzyně, 
každý samostatně
Praha 6, Přední Kopanina, Řepy, Suchdol a Zličín

Způsob podání žádostí
Žádosti, která musí naplňovat definovaná okruhy, podají oprávněná osoby za svou obec prostřednictvím 
řádně vyplněnáho elektronickáho formuláře na níže uvedená adrese, a to nejpozději do 20. dubna 2018.

https://pra.aero/ziieme-zde-spolecne 

Okruhy žádostí

A. Ochrana vod
Ochrana zdrojů pitné vody (např. rozbory vod, čištění obecních studní)
Čištění a údržba vodotečí
Ochranná opatření proti povodním (např. údržba suchého poldru)
Revitalizace vodních toků jako součást opatření proti povodním 
Výstavba, rekonstrukce a oprava kanalizačních systémů (včetně čistíren odpadních 
vod), systémů pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou jako prostředku 
к ochraně přírody a krajiny a současně prostředku ke zvýšení ochrany životního 
prostředí

B. Ochrana ovzduší
Úklid komunikací a veřejných prostranství (snížení prašnosti v obcích)
Zjišťování úrovně koncentrací hlavních znečišťujících látek v ovzduší (měření) 
Odstranění prašného povrchu obecních komunikací 
Plynofikace nebo jiný systém vytápění nahrazující pevná paliva 
Snížení energetické náročnosti objektů a technologií

C. Péče o zeleň
• Údržba zeleně na obecních pozemcích, ošetřování stromů a regenerace parků
• Výsadba zelených pásů v souladu s územními plány obcí
• Realizace cyklostezek, hipostezek a jiných ekologicky vhodných forem hospodářského 

využívání krajiny, turistiky a rekreace (dětská hřiště, klidové zóny, parky apod.)
• Vybudování naučných stezek
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D. Odpadové hospodářství
Likvidace autovraků z veřejných prostranství 
Zajištění odstranění „černých skládek" na obecních pozemcích 
Příspěvek na „sběrně dvory" odpadů od občanů
Příspěvek na provoz mobilního prostředku pro sběr nebezpečných odpadů od občanů 
Příspěvek na zavedení a provoz systěmu třídění odpadů

E. Ochrana proti hluku
• Realizace protihlukových opatření na obecních domech (výměna oken)
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