MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

P10-208985/2022

Zápis
z 35. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne 16. 5. 2022, v budově ÚMČ Praha 10
Přítomní členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Viktor Lojík, Mgr. Denisa Řezníčková, Mgr.
Matěj Štěpánek, Jaroslav Štěpánek, MBA
Omluvení členové výboru: Ing. Miroslav Kos, Ing. Roman Bulíček
Neomluvení členové výboru: --Hosté (viz prezenční listina)
Jednání výboru bylo zahájeno v 17:08 hodin.
Určení ověřovatele: Mgr. Matěj Štěpánek
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0
Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Stanovisko MČ Praha 10 k oznámení EIA na záměr „Tramvajová trať Počernická“,
Malešice (investor Dopravní podnik hl. m. Prahy)
3) Informace k provozu nepovolené deponie při ulici Heldova, Malešice (spol. Eurovia)
4) Informace o proběhlých aktivitách osvětové kampaně MČ Praha 10 „Praha 10 bez
odpadů“ – období březen - duben 2022
5) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Popis průběhu jednání
1) Organizační záležitosti
Program byl schválen.
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0
Ing. Maršálek přivítal členy a veřejnost a omluvil nepřítomnost Ing. Kose a Ing. Bulíčka, J.
Štěpánek, MBA dorazí později. Členové hlasovali o vystoupení hostů z řad veřejnosti.
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0
Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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Termín jednání byl posunut o 2 týdny, z důvodu čekání na oznámení EIA k záměru TT
Počernická. Další termín bude 30. 5. a následující 20. 6. (namísto 27. 6., který je v kolizi se
ZMČ), který bude výjezdní.
2) Stanovisko MČ Praha 10 k oznámení EIA na záměr „Tramvajová trať Počernická“, Malešice
(investor Dopravní podnik hl. m. Prahy)
Ing. Maršálek informoval, že problematika TT Počernická byla na VŽPI projednávána
opakovaně a dodal, že v rozeslaném materiálu ještě dojde před finalizací důvodové zprávy pro
RMČ k opravám a korektuře. Bylo shrnuto, že oznamovatel doporučuje vydat rozhodnutí o
závěru zjišťovacího řízení, ukončení procesem tzv. malá EIA. Dále zmínil, že dle Registru
všechny kromě jedné TT v Praze byly ukončeny závěrem zjišťovacího řízení, hlukové studie
vyšly v normě. Předal slovo Ing. Noskovi, vedoucímu státní správy OŽP. Ing. Nosek zmínil, že
v EIA není dostatečně zohledněna péče o zeleň, co se týče kácení a neúplné náhradní výsadby.
Nelze čekat na dokončení okolních staveb včetně tunelu na Jarov. V oblasti autobazaru se
jedná o 980 m2 keřových ploch. Dle předpisů má být na každých 8 parkovacích míst vysazen 1
strom. V neposlední řadě zmínil nedostatečné řešení pojezdů nákladních aut. Ing. Maršálek
doplnil, že pokračování tzv. velkou EIA by tyto připomínky nevyřešilo. Ing. Nosek na závěr
zmínil, že budováním volného parkoviště může docházet ke krádežím, jako tomu bylo
v lokalitě v minulosti. Navrhl oplocení nebo jiný způsob zabezpečení. Ing. Lojík navrhl
kamerový systém. Toto je v řešení navazujících řízení. Proběhla diskuse.
Ing. Lojík se dotázal na počty stávajících autobusů, které v lokalitě ubydou po realizaci TT
Počernická, jedná se o cca 500 ks.
Bc. Pecánek zmínil, že by bylo výhodné vybudovat závlahové svody do kolejiště. Ing. Maršálek
doplnil, že MČ P10 hodnotí závěr zjišťovacího řízení jako spíše pozitivní a navrhl souhlasné
usnesení.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/35/1.
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0
V RMČ bude projednáváno 24. 5.
V 17:33 odešla Ing. Komrsková a Ing. Daníček.
3) Informace k provozu nepovolené deponie při ulici Heldova, Malešice (spol. Eurovia)
Ing. Nosek členů, předložil členům fotografie z 22. 3., 1. 4. a 15. 5. Odbor stavební má v místě
naplánovanou kontrolu koncem května, Odbor životního prostředí provedl kontrolu ve 2
rovinách – nakládání s odpady a ochrana zeleně. Z hlediska Zákonu o dopadech nedošlo
k pochybení.
V 17:36 přišel J. Štěpánek, MBA.
Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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Deponie funguje na principu oběhového hospodářství, použitý materiál se znovu
spotřebovává. V oblasti zeleně došlo k poničení více než 40 m2 keřových porostů. Nejedná se
o žádné vzácné dřeviny, většinou bezy a šípky a náletové dřeviny. V této souvislosti je zahájeno
správní řízení. Skutečnost, zda je nebo není umístění deponie v souladu s územním plánem,
řeší odbor stavební. Pozemek je pronajatý od Malešice Reality, nájem vyprší na konci srpna.
Jedná se o tzv. mezideponii k veřejně prospěšné stavbě, ale vytvořenou bez příslušného
povolení. Prvotní šetření bylo podniknuto na podnět místních občanů, kdy každých pár minut
do objektu najížděla nákladní vozidla. Na červnovém jednání VŽPI bude na program zařazena
informace o vyřešení situace.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/35/2.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
V 17:43 odešel Ing. Nosek.
4) Informace o proběhlých aktivitách osvětové kampaně MČ Praha 10 „Praha 10 bez odpadů“
– období březen - duben 2022
Ing. Maršálek informoval, že březnové akce „Společně ukliďme Prahu 10“ se zúčastnilo cca 300
občanů a naplněno bylo 6 kontejnerů. V dubnu se konalo setkání provozovatelů komunitních
kompostérů a 23. 4. Den Země v Malešickém parku, kterého se zúčastnilo cca 3000 lidí a MČ
P10 zde měla i svůj stánek. 3. 5. proběhlo setkání s EKO spolky na Kubánském náměstí,
součástí byla propagace bezplatných kompostérů, které stále MČ 10 nabízí zájemcům. 11. 6.
je v plánu akce MHMP – Reuse Day, koná se na Zahradním Městě u OC Cíl.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
5) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Ing. Lojík


náhradní výsadba TT Počernická – 25 stromů navíc (i místo BUS zastávek), pokud se
podaří přeložka IS, lze i více; keře až po výstavbě tunelu cca 2027

J. Štěpánek, MBA


nahrazení TT Počernická sítí trolejbusů – nedoporučuje se, nyní se tvoří fronty, po
výstavbě 3 rozsáhlých bytových komplexů v roce 2027 taktéž

Jednání bylo ukončeno v 18:01 hodin.
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/35/1 a č. VŽPI/35/2.

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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Přílohy:
č. 1 Prezenční listina

Mgr. Matěj Štěpánek
jméno a podpis ověřovatele

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru
23. 05. 2022
datum vyhotovení zápisu
záznam: Bc. Ing. Jana Hejná

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/35/1
ze dne 16. 5. 2022
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) DOPORUČUJE
RMČ P10 souhlasit se závěry zveřejněného oznámení vlivů na životní prostředí záměru –
„Tramvajová trať Počernická“ podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí v platném znění

2) DOPORUČUJE
RMČ P10 zaslat OCP MHMP vyjádření MČ Praha 10 k oznámení vlivů záměru „Tramvajová trať
Počernická“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí

Usnesení bylo přijato počtem „ 4 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru.

Ing. Milan Maršálek
předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/35/2
ze dne 16. 5. 2022
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o provozu nepovolené deponie při ulici Heldova, Malešice

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru.

Ing. Milan Maršálek
předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.

