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Zápis
z 26. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne 24. 5. 2021, v budově ÚMČ Praha 10
Přítomní členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Roman Bulíček, Ing. Viktor Lojík
Ing. Miroslav Kos, Mgr. Denisa Řezníčková, Mgr. Matěj Štěpánek, Jaroslav Štěpánek, MBA,
Omluvení členové výboru: --Neomluvení členové výboru: --Hosté (viz prezenční listina)
Jednání výboru bylo zahájeno v 17:05 hodin.
Určení ověřovatele: Mgr. Denisa Řezníčková
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Informace o čerpání rozpočtu v roce 2020 – kapitola 0031 Doprava
3) Informace o stavu zavedení II. etapy zón placeného stání – podoblast 10.4
4) Informace o místním šetření dne 14/5/21 - Malešický les (OŽR ÚMČ P10, OCP MHMP,
LHMP)
5) Informace o čerpání rozpočtu v roce 2020 – kapitola 0021 Životní prostředí
6) Informace o Koncepci rodinné politiky MČ Praha 10 pro období 2021 - 2027
7) Informace o průběhu akce Společně ukliďme Prahu 10 (jaro 2021)
8) Informace o projektech Akčního plánu 2021 Strategického plánu udržitelného rozvoje
(SPUR) MČ Praha 10 s vazbou na Klimatický závazek hl. m. Prahy
9) Informace o realizaci úprav parčíku Rybalkova a možnosti jeho oficiálního pojmenování
10) Finální návrh nových významných stromů MČ Praha 10
11) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Popis průběhu jednání
1) Organizační záležitosti
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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Ing. Maršálek přivítal členy VŽPI a veřejnost, omluvil Ing. Komrskovou a PaeDr. Sekala.
Vystoupení hostů bylo odhlasováno.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Program byl schválen.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Další jednání je naplánováno na 28. 6., v úvaze je přidání 1 červnového termínu, z důvodu
projednání problematiky tramvajové trati Počernická.
2) Informace o čerpání rozpočtu v roce 2020 – kapitola 0031 Doprava
Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Bc. Pecánkovi. MČ P10 nedisponuje vlastnictvím
velkého množství komunikací a chodníků, proto byl rozpočet čerpán pouze na dílčí položky.
Jedná se například o opravy městského informačního systému, zábran nebo opravy částí
komunikací ve správě MČ. Jedna z nejvyšších položek této kapitoly je veřejné osvětlení ulic
v rámci vánoční výzdoby (osvětlení parkových ploch spadá do kapitoly ŽP), dále povrchové
parkoviště ve Sportovní ulici a prověřovací studie na vybudování zastávka DEPO Hostivař.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/26/1.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
3) Informace o stavu zavedení II. etapy zón placeného stání – podoblast 10.4
Ing. Maršálek krátce shrnul informace o průběhu, podoblast 10.4 bude spuštěna k 1. 7. 2021.
Ing. Daníček informoval o vytíženosti výdejny parkovacích karet a o hojně využívané
elektronické formě. Dále zmínil parkování mimo ZPS, nejčastěji v zeleni. J. Štěpánek, MBA
informoval o problémech na Zahradním Městě, kde je obousměrný provoz + parkování po
jedné straně. Navrhl z důvodu nedostatku prostoru ulici uvést v jednosměrný provoz.
Proběhla diskuse. Ing. Maršálek doplnil, že konkrétní podněty ke zlepšení směřovat na Ing.
Čecha.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
4) Informace o místním šetření dne 14/5/21 – Malešický les (OŽR ÚMČ P10, OCP MHMP,
LHMP)
Ing. Maršálek informoval, že na pozemku proběhlo kácení v dotčené vzdálenosti se stavbou.
Cílem šetření bylo zjistit, zda kácení neprovedl stavebník. Kácení provedly Lesy hl. m. Prahy,
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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na pokyn správce (MHMP), a to s odkazem na par. 22 lesního zákona. V minulosti, při procesu
povolování v důsledku stavby (rok 2011), nebyl zaznamenán požadavek odstupu lesních
pozemků od komunikace. Bc. Pecánek doplnil, že v MČ P10 nebyla o plánovaném kácení
informována. Členům výboru byla promítnuta dokumentace k současnému stavu. MČ Praha
10 se domluvila na lepší komunikaci mezi dotčenými organizacemi a samosprávnými složkami
hl. m. Prahy.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/26/2.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
5) Informace o čerpání rozpočtu v roce 2020 – kapitola 20021 Životní prostředí
Bc. Pecánek informoval o údržbě DH, údržbě chodníků (v minulosti byly chodníky zařazeny do
vedlejší hospodářské činnosti, nyní jsou v kapitole ŽP).
V 17.10 odešel Ing. Daníček.
Bc. Pecánek pokračoval, v černých skládkách nebyl výrazný výkyv od minulých let, údržba
zeleně se určuje dle průběhu vegetace. Letos byla dokončena modernizace parku J. Karena.
V oblasti investic – obnova herních ploch, revitalizace parku Solidarita a předprostoru
Grébovky, přesuny projektů Moje stopa. Ing. Maršálek zmínil, že na příštím jednání budou
uveden bod o vysazování stromů a sekání zeleně. J. Štěpánek, MBA reklamoval seč (předáno
OŽR k řešení) a informoval o zapomenutém velkoobjemovém kontejneru. Ing. Kos se dotázal
na termín seči na Kubánském náměstí, Bc. Pecánek zodpověděl, že jedna seč proběhla a bylo
plánováno mulčování. V této lokalitě proběhne více sečí než standardně.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/26/3.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
6) Informace o Koncepci rodinné politiky MČ Praha 10 pro období 2021 - 2027
Ing. Maršálek informoval, že KRP obdržely všechny orgány MČ k odsouhlasení. Připomínkování
veřejnosti končilo k termínu 30. 4., ale stále je možné připomínky směřovat ke zpracovateli.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/26/4.
Hlasování: pro 7 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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7) Informace o průběhu akce Společně ukliďme Prahu 10 (jaro 2021)
Bc. Pecánek poděkoval za účast, počet účastníků byl kvůli COVID-19 nižší. Ing. Maršálek zmínil,
že se zvyšuje počet úklidových lokalit. Kontejnery byly přistaveny bezplatně firmou AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
Ing. Kos se dotázal, kdo má povinnost uklízet v lese, který patří vlastníkovi (konkrétně oblast
Skalky za Tescem, Bohdalec…), bylo zodpovězeno, že výzvu může zaslat i MČ. Bc. Pecánek
zmínil, že v blízké době bude v rámci státní správy posílen referát odpadů o 1 pracovníka.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/26/5.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
8) Informace o projektech Akčního plánu 2021 Strategického plánu udržitelného rozvoje
(SPUR) MČ Praha 10 s vazbou na Klimatický závazek hl. m. Prahy
Ing. Maršálek informoval, že MHMP projednává Klimatický plán hl. Prahy, byl přijat RHMP a
bude projednán na ZHMP. Členům VŽPI bude rozeslán. MČ může být při plnění projektů
nápomocná a informace o Akčním plánu budou zařazeny i na ZMČ P10.
Ing. Kos se dotázal na pozemek u tenisové haly u Hamru, zda patří MČ, z důvodu vybudování
pěší cesty. Z mapových podkladů bylo zjištěno, že provizorní cesta již existuje. Bc. Pecánek
doplnil, že v tomto úseku byly již při budování cyklostezky A23 majetkové problémy. Obrátit
se na vedoucího ODO Ing. Daníčka, zda v této situaci nenastala změna. Proběhla diskuse.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/26/6.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
9) Informace o realizaci úprav parčíku Rybalkova a možnosti jeho oficiálního pojmenování
Bc. Pecánek informoval, že v projekt byl dle požadavků občanů několikrát upravován.
Předpokládaný termín dokončení je v srpnu letošního roku. Snahou bylo zachovat maximum
vegetace, došlo pouze k odstranění 2 ks stromů ve špatném stavu. Zároveň je v prostoru parku
aplikováno adaptační opatření. Na 30. 8. je v plánu výjezdní zasedání. Na webu MČ P10 je
možné do 30. 6. hlasovat o novém názvu parčíku. Na výběr je z 5 možností.
https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/y8HxJ6P9
V této souvislosti byl zmíněn i nový název parku u ZŠ U Vršovického nádraží – park Jiřího
Koláře.
Tento bod byl projednán bez usnesení.

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.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

P10-197757/2021

10) Finální návrh nových významných stromů MČ Praha 10
Ing. Maršálek informoval o vítězných stromech, které získali nadpoloviční počet hlasů dle per
rollam anonymního hlasování členů VŽPI, konkrétně:



Cedr libanonský v ulici K Červenému dvoru: https://mapy.cz/s/gonahacude

Jiráskova alej ve Strašnicích: https://mapy.cz/s/kumebulajo

Souhrn výsledku per rollam anonymního hlasování členů VŽPI (ve stanoveném termínu
hlasovalo 6 ze 7 členů výboru):

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/27/7.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
11) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Bc. Pecánek
 Malešický park – vandalismus (vytržené lavičky a koše, rozbité sklo…)
 Čechovo náměstí – nepořádek
 Malešický park – neteče voda cca mezi 16 – 18. hod.
 Solidarita – odumírání bříz
 Saratovská – navýšení svozu odpadu
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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Ing. Maršálek
 tržní místo v Malešickém parku – info o vítězi na dalším jednání
 Jarovská spojka – 23. 6. nebo 24. 6. vycházka s IPR, připomínkování tram trati (místo
navrhované dočasné smyčky – T)
 linka tram č. 19: Lehovec – Pankrác
 linka č. 15: Olšany – Solidarita (v jednání)
 tram trať Počernická – červen nebo září
 kampaň Duben bez odpadů – pochvala, spolupráce s MHMP?
Jednání bylo ukončeno v 18:56 hodin.
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/26/1, č. VŽPI/26/2, č. VŽPI/26/3,
č. VŽPI/26/4, č. VŽPI/26/5, č. VŽPI/26/6, č. VŽPI/26/7.
Přílohy:
č. 1 Prezenční listina

Mgr. Denisa Řezníčková
jméno a podpis ověřovatele

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru
28. 05. 2021
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/26/1
ze dne 24. 5. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o čerpání rozpočtu v roce 2020 – kapitola 0031 Doprava

Usnesení bylo přijato počtem „ 7 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/26/2
ze dne 24. 5. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o místním šetření dne 14/5/21 - Malešický les

Usnesení bylo přijato počtem „ 7 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/26/3
ze dne 24. 5. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
informace o čerpání rozpočtu v roce 2020 – kapitola 0021 Životní prostředí

Usnesení bylo přijato počtem „ 7 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/26/4
ze dne 24. 5. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o Koncepci rodinné politiky MČ Praha 10 pro období 2021 - 2027

Usnesení bylo přijato počtem „ 7 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/26/5
ze dne 24. 5. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o průběhu akce Společně ukliďme Prahu 10 na jaře 2021

Usnesení bylo přijato počtem „ 7 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/26/6
ze dne 24. 5. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o projektech Akčního plánu 2021 Strategického plánu udržitelného rozvoje (SPUR)
MČ Praha 10 s vazbou na Klimatický závazek hl. m. Prahy

Usnesení bylo přijato počtem „ 7 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/26/7
ze dne 24. 5. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) SCHVALUJE
návrh nových významných stromů: 1) Cedr libanonský v ulici K Červenému dvoru
2) Jiráskova alej ve Strašnicích

Usnesení bylo přijato počtem „ 7 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.

