Metodika k nastavení hodnota vstupních kritérií pro problémovou zónu dle Nařízení (ES)1828/2006 čl. 47
Krité rium dle Nařízení
(ES) 1828/2006
Čl. 47
a) vysoká míra chudoby

Kód

a)1

Indikátor

Zdroje dat

přís pěvek hmotné nouze
průměrná dávka HN na 1 obyvatele
vzorec : objem prostředků / počet obyvatel 2006

b) vysoká míra
dlouhodobé
nezaměstnanosti

b)1

nezaměstnanost delší než rok
za období 1.12. - 31.12.2005
vzorec : počet osob nezaměstnaných déle než 1 rok ve
sledovaném období/ ekonomicky aktivní (zaměstnaní i
nezaměstnaní)*100

c) neuspokojivý
demografický vývoj

c)1

c)2

podíl obyvatel ve věku nad 65 a více let - index stáří
vzorec : počet obyvatel nad 65 let/počet obyvatel
celkem*100
demografický vývoj – úbytek nebo přírůstek obyvatel
za dané období
vzorec = 1 – (počet obyvatel 2006/ počet obyvatel
2001)
kladné číslo označuje úbytek obyvatel

d) nízká úroveň vzdělání

d)1

procento obyvatel starších 15 let s ne jvýše základním
vzděláním
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Srovnávací hodnota : Centrální databáze HN/SS (h motné
nouze/sociálních služeb) MPSV – k 10.1.2008
http://www.czso.cz/csu/2006edicnip lan.nsf/publ/1301-06-k_1_1_ 2006
Hodnota za zónu: údaje ze odborů sociální péče městských úřadů

HN = příspěvek na živobytí + doplatek na bydlení + mimořádná
okamžitá pomoc
Srovnávací hodnota :
počet nezaměstnaných : MPSV – Prostorová analýza (doba evidence
uchazečů a volná místa), prosinec 2005 (1.12.2005 - 31.12.2005)
odd. statistiky, analýz a prognóz SSZ MPSV
počet ekonomicky akt ivních : STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ ČR 2007,
Podle správního rozdělení k 1.1. 2007 a SLDB k 1.3.2001 (ČSÚ a M V
ČR)
Nepředpokládá se výrazná změna počtu ekonomicky aktivních od 2001 –
2005
Hodnota za zónu : Úřad práce
sledované období : 1.12.2005-31.12.2005
Referenční hodnota : STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ ČR 2007, Podle
správního rozdělení k 1.1. 2007 a výsledků sčítání lidu, domů a bytů
k 1.3.2001 (ČSÚ a M V ČR)
Srovnávací hodnota : Ev idence obyvatel MÚ
Srovnávací hodnota :
http://www.czso.cz/csu/2006edicnip lan.nsf/publ/1301-06-k_1_1_ 2006
Hodnota za zónu :
Ev idence obyvatel měst

Srovnávací hodnota : SLDB 2001 ČSÚ
http://www.sldb.cz/sldb/sldb2001.nsf/index

e) vysoká úroveň
kriminality

e)1

e)2

vzorec = počet obyvatel nad 15 se základním vzděláním Hodnota za zónu : SLDB 2001 ČSÚ
a nedokončeným základním vzděláním a bez vzdělání
/celkovém počtu obyvatel *100
Zatížení počtem zjištěných trestných činů na
Srovnávací hodnota: údaje zjištěné prostřednictvím MV ČR
Vzorec : počet trestných činů/počet obyvatel k 1.7.2007
podle správního rozdělení a SLDB k 1.3.2001 (ČSÚ a Hodnota za zónu: údaje získané od místní Policie ČR za
MV ČR) * 1000
problematickou zónu
Zatížení počtem zjištěných přestupků na 1000
Srovnávací hodnota : Údaje z Městských úřadů, Městské policie a
Policie ČR za období 1-12/2006
obyvatel
Vzorec : počet přestupků/počet obyvatel * 1000

Hodnota za zónu :
Údaje z Městských úřadů, Městské policie a Policie ČR za období 112/ 2006
Počet obyvatel : ev idence obyvatel MÚ

f) obzvláště znečištěné
životní prostředí

f)1

míra znečištění v ovzduší SO2, NO2 nebo CO
nadlimitní hodnoty
Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti
jejich překročení
Zne čišťují
cí látka

Doba
průměrování

Oxid
siřičitý
Oxid
siřičitý
Oxid
uhelnatý

Oxid
dusičitý

f)2

Přípustná
če tnost
překročení

1 hodina

Imisní limit
za
kalendářní
rok
350µg.m-3

24 hodin

125µg.m-3

3

Maximální
denní
8hodinový
průměr
1 hodina

10 mg.m-3

-

200µg.m-3

18

Srovnávací hodnota : viz. tabulka Imisní limity
Hodnota za zónu : měření se provádí podle metodiky v zákoně č.
597/2006 Sb., o sledování vyhodnocování kvality ovzduší, které
provede akreditovaná laboratoř
seznamy akreditovaných subjektů :
http://www.cai.cz zkušební laboratoře/ hledaný text
„měření ovzduší“ zobrazí se kompletní seznam a kontakty všech
akreditovaných laboratoří

24

zatížení nadmě rným hluke m

Měření se provádí na několika stanovištích (min. 2) v problémové
zóně,jako srovnávací hodnota bude použit průměr ze všech
stanovišť.

Srovnávací hodnota : viz. povolená hodnota dB
Hodnota za zónu : měřen í se provádí podle metodiky v zákoně č.
148/2006 Sb., o ochraně zdrav í před nepřízn ivý mi účinky h luku a v ibrací,
které provede akred itovaná laboratoř
seznamy akreditovaných laboratoří:

Denní povolená hodnota 50 dB
Noční povolená hodnota 40 dB
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http://www.cai.cz seznamy akreditovaných subjektů/ zkušební laboratoře
hledaný text „měřen í hlu ku“
zobrazí se ko mpletní seznam a kontakty všech akreditovaných laboratoří

g) nízká míra
hospodářské
aktivity

g)1

podíl ekonomicky aktivně obyvatel

h) počet přistěhovalců,
etnických skupin
a příslušníků
menšin nebo uprchlíků
i) poměrně nízká úroveň
hodnoty nemovitostí

h)1

procento přistěhovalců

i)1

vzorec : počet osob s povolením k pobytu / celkový
počet obyvatel * 100
tržní hodnota nemovitosti

j) vysoká energetická
náročnost budov

j)1

vzorec : počet ekonomicky aktivních obyvatel / celkový
počet obyvatel*100

prostup tepla z budov
CI ukazatel klasifikační třídy prostupu tepla (třída D)
Hodnota ukazatele = 1,5

Srovnávací hodnota : počet ekonomicky aktivních : STATISTICKÝ
LEXIKON OBCÍ ČR 2007, Podle správního rozdělen í k 1.1. 2007 a SLDB
k 1.3.2001 (ČSÚ a M V ČR)
celkový počet obyvatel dtto
Mezi ekono micky aktivní jsou zahrnuty všechny osoby, které při sčítání
uvedly, že patří mezi zaměstnané osoby, zaměstnavatele, samostatně
výdělečně činné, pracující důchodce, pracující studenta a učně, ženy na
mateřské dovolené, osoby v základní nebo civilní vo jenské služba, ve
vazbě a výkonu trestu nebo osoby nezaměstnané. U pracujících osob přitom
nezáleželo na délce pracovního úvazku, charakteru ekonomické akt ivity
nebo druhu pracovního poměru
Hodnota za zónu : Vlastní šetření, zd roje dat ČSÚ
Srovnávací hodnota : Osoby s povolením k pobytu : Databáze M V ČR
http://www.mvcr.cz -statistiky -počty obyvatel v obcích k 1.1.2008soubor xls, 1,4 M B
Hodnota za zónu : Údaje z evidence obyvatel MÚ
Srovnávací hodnota + hodnota za zónu: Odborný posudek o ceně
nemovitostí za celé město a za problémovou zónu.
Nemovitost : byt 60m2
Srovnávací hodnota : č.s.n. 730540 Tepelná ochrana budov
Hodnota za zónu : Energetickou náročnost město dodá na budovy, které
plánuje zahrnout do IPRM
Energetickou náročnost budova doloží energetický m štítkem se zjištěním
stávajícího stavu.

Srovnávací hodnoty : hodnoty nastavené k srovnávání problémovosti zón (např. za město)
Hodnoty za zónu : hodnoty za problémové sídliště
Kriteria a);b);c);d) e);f);h) se považují za splněné pokud výsledek hodnoty za zónu je vyšší než hodnota srovnávací
Kritéria g);i);j) se považují za splněné pokud výsledek hodnoty za zónu je nižší než hodnota s rovnávací
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