Vážení čtenáři,
v roce plném osmiček se Vám dostává do rukou již osmá Ročenka
o stavu životního prostředí hlavního města Prahy, kterou zpracovává
Odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy. Celkově je to již poosmnácté, kdy se „zpráva o stavu životního prostředí“ v naší metropoli
dostává do Vašich rukou. Je to jedna z mnoha částí veřejné činnosti, která
naplňuje právo občanů této země na informace o prostředí, v němž žijí.
Odbor informatiky dlouhodobě zpracovává a předává k provozování
okruh informací o životním prostředí a zaštiťuje řadu souvisejících projektů v ekologické oblasti. V roce 2007 to bylo například zahájení
projektu ENVIS4, informační servis o životním prostředí ve vybraných
městských částech a také postupné budování centrálního datového
skladu GIS, informací v rámci Útvaru rozvoje hlavního města Prahy.
Tyto údaje umožňují jak pracovníkům úřadů, tak občanům činit kvalifikovaná rozhodnutí, orientovat se nejen při správních rozhodnutích,
ale i v běžném životě a v aktivním zapojení občanů do věcí veřejných.
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Ojedinělá, dlouhá a nepřerušovaná řada ročenek o stavu životního prostředí ve městě na jedné straně
ukazuje, že stav životního prostředí v Praze není stále zcela uspokojivý jak z pohledu obyvatel města, tak
ze strany pražských úřadů. Na druhé straně ročenky dokladují, že po celá desetiletí zanedbávané životní
prostředí v Praze se zlepšuje. Ročenky ukazují, že nejedním rozhodnutím volených orgánů se Praha
snaží, aby se občané ve svém životě i práci rozhodovali ke krokům, které naše životní prostředí zatíží
co nejméně. Doufám, že nová ročenka k těmto krokům bude inspirovat i Vás.

Vážení čtenáři,
Ústava České republiky nám garantuje právo na informace o životním
prostředí a hlavní město Praha naplnění takového práva napomáhá
mimo jiné každoročním vydáváním Ročenky o stavu životního prostředí. Ročenku připravujeme nejen jako soubor dat, ale hlavně jako
zdroj vědomostí pro každého občana, aby mohl činit informovaná
rozhodnutí.
V ročence se dozvíme o stavu prostředí ve vodě, ovzduší, krajině,
zjistíme nejnovější vývoj v energetice, dopravě, odpadovém hospodářství, najdeme, kolik je v Praze hluku nebo jaké jsou výsledky
monitoringu zdraví populace ve vztahu k životnímu prostředí.
V posledních letech je v Praze jedním z největších znečišťovatelů
doprava – automobilová i letecká. Znečištění se projevuje polétavým
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prachem, oxidy dusíku i hlukem. Alarmující čísla v ročence nám naradní pro oblast životního prostředí
povídají, abychom raději jezdili městskou hromadnou dopravou nebo
na kole než autem. Na základě informací o životním prostředí město
v roce 2007 dostavělo dioxinové katalyzátory na spalovnu v Malešicích a nakoupilo popelářské vozy
na plyn, aby snížilo znečištění města spojené s likvidací odpadu. Údaje z Ročenky radním umožňují
rozhodovat o budoucnosti tak, aby dopady na zdraví obyvatel byly minimální.
Přeji, aby i Vám ročenka sloužila nejen k získání základních dat, ale třeba i k rozhodnutí jet zítra do práce
na kole nebo tramvají místo autem. Aby sloužila jako zdroj inspirace, co udělat v roce 2008 lépe a přispět
tak ke zlepšení kvality života v Praze.

