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Zápis
z 27. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne 28. 6. 2021, v budově ÚMČ Praha 10
Přítomní členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Roman Bulíček, Ing. Miroslav Kos, Mgr.
Denisa Řezníčková, Mgr. Matěj Štěpánek, Jaroslav Štěpánek, MBA
Omluvení členové výboru: Ing. Viktor Lojík
Neomluvení členové výboru: --Hosté (viz prezenční listina)
Jednání výboru bylo zahájeno v 17:04 hodin.
Určení ověřovatele: Mgr. Matěj Štěpánek
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Informace o stavu zavedení II. etapy zón placeného stání – podoblast 10.4
3) Informace o záměru hl. m. Prahy – Jarovská třída
4) Informace o aktuálně posuzovaných projektech v řízení EIA na území MČ Praha 10
5) Informace o průběhu a plánu sečí veřejné zeleně na plochách ve správě MČ Praha 10
6) Informace o výsadbách dřevin na pozemcích ve správě MČ Praha 10 v roce 2020
7) Informace o možnostech pojmenování dalších zelených prostranství MČ Praha 10
8) Informace o Klimatickém plánu hl. m. Prahy
9) Informace o projektech MČ Praha 10 na podporu adaptace na klimatickou změnu
10) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Popis průběhu jednání
1) Organizační záležitosti
Ing. Maršálek přivítal členy VŽPI a hosty, omluvil Ing. Lojíka. J. Štěpánek se připojí online.
Vystoupení hostů bylo odhlasováno.
Hlasování: pro 5 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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Program byl schválen.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
2) Informace o stavu zavedení II. etapy zón placeného stání – podoblast 10.4
Ing. Maršálek uvedl, že termín spuštění podoblasti 10.4 je 1.7. a předal slovo Ing. Daníčkovi.
Zóny jsou již na většině míst namalované. Pracovníci odboru dopravy s projektantem ještě
řešili poslední změny, např. v ulici Sněženková, protože situace na Zahradním městě je
specifická. Výdejna je vytížená, občané volají s dotazy. S Magistrátem hl. m. Prahy se dále bude
řešit ceník a jeho aplikace na specifické případy: např. případy rodin se 2 auty, společné jmění
manželů apod..
V 17.14 se připojil J. Štěpánek, MBA.
Pan Štěpánek upozornil, že místní obyvatelé ZM chtějí zóny ignorovat a budou parkovat, tam
kde nejsou vyznačená místa pro parkování. Městská policie nebude stíhat pokutovat.
V 17:20 přišel občan pan

.

Ing. Daníček odpověděl, že parkovat se smí jen na místech k tomu určených a označených
značkami. Kde není vyznačená zóna, se ze zákona parkovat nesmí. Lidé tam byli zvyklí parkovat
proti předpisům. Městská policie nebude mít kapacitu to vše pokutovat. Do budoucna je snaha
hl. m. Prahy, aby monitorovací auto Eltodo monitorovalo i vozy stojící mimo parkovací stání a
zaznamenávalo tak všechny přestupky parkování (stání v křižovatkách, na přechodech,
v zeleni).
Ing. Bulíček se dotázal, jak se změnila kapacita parkování. Proběhla diskuse.
Slovo dostal pan
, který má zubní ordinaci v ul. Na Vinobraní a řeší problém
s parkováním pro zaměstnance a pacienty. Žádost o vyhrazené parkování jim byla zamítnuta.
Ing. Daníček odpověděl, že žádné legální řešení než zaplatit si parkování jako abonent nyní
není. Ing. Maršálek doporučil směřovat připomínky na hl. m. Prahu, tam je možné do 16. 7.
zasílat připomínky k ceníku ZPS a uvedl příklady navrhovaných změn.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
V 17:40 odešel občan pan MUDr

.

3) Informace o záměru hl. m. Prahy – Jarovská třída
Ing. Maršálek představil záměr a rozdal přítomným podkladové materiály od IPR hl. m. Praha..
Jedná se o komunikaci propojující nákladové nádraží Žižkov s tunelem budoucí stavby
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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Městského okruhu (MO) v Českobrodské ulici, vede po severním okraji Malešického lesa.
V minulých týdnech proběhla participace s IPR, 2 stánky a komentovaná vycházka s občany.
Z dopravního hlediska má stavba upraveného projektu MO podporu MČ Praha 10, schváleno
ZMČ Praha 10. Z hlediska životního prostředí má MČ Praha 10 připomínky k tramvajové trati
– zakončení tzv. trianglu nahradilo model klasické smyčky, aby se muselo méně kácet
v porostech lesa. Vysoké porosty Malešického lesa by neměly být zásadně dotčeny. Proběhla
diskuse.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
V 17:48 odešel Ing. Daníček.
4) Informace o aktuálně posuzovaných projektech v řízení EIA na území MČ Praha 10
Ing. Maršálek informoval, že aktuálně jsou 2 projekty v řízení EIA:
1. V205/206 – přestavba na 400 kV - zařízení vysokého napětí vedoucí územím Malešic –
bude dále řešeno v dokumentaci EIA (záměr má významný vliv na ŽP)
2. Retail park, Praha 4, ulice Chodovská, SO 01 Prodejna potravin LIDL, ČR, SO 02 Objekt
retail, vše k. ú. Michle - do 2. 7. 2021 má oddělení koncepce a rozvoje zaslat připomínky
Tento bod byl projednán bez usnesení.
5) Informace o průběhu a plánu sečí veřejné zeleně na plochách ve správě MČ Praha 10
Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Bc. Pecánkovi. Tento rok se začínalo sekat později,
jelikož bylo chladné jaro. Nejvíce se osvědčil nejnovější dodavatel AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. 1. seč je hotová, aktuálně probíhá a měla by končit 2. seč., následovat bude
3. seč. Při vysokých teplotách nad 26°C byly seče pozastaveny. Zaznamenali jsme stížnosti na
sekání v Malešickém parku, kde byly problémy s technikou a zároveň se zkoušela mozaiková
seč, byla tam také založena květnatá loučka v rámci projektu „Praha kvete“. Dále Bc. Pecánek
upozornil, že na některých plochách rostou invazivní traviny.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
6) Informace o výsadbách dřevin na pozemcích ve správě MČ Praha 10 v roce 2020
Bc. Pecánek uvedl, že v uplynulém roce probíhaly jak dosadby za uhynulé stromy, tak výsadby
nových stromů. Na MHMP byla za rok 2020 vykázána výsadba 172 nových stromů, což je
zhruba stejně jako předcházející rok. Výsadby za narozené děti probíhaly bez přítomnosti
rodičů.
Ing. Kos se dotázal na stromy na zastávce v ul. V Olšinách, které trpí. Bc. Pecánek odpověděl,
že vysadit tam platany nebyla nejvhodnější volba a pokud uhynou, vysadí se tam jiný druh.
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 zmínil projekt adopce stromů. Ing. Komrsková navrhuje ho více medializovat.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
7) Informace o možnostech pojmenování dalších zelených prostranství MČ Praha 10
Ing. Maršálek informoval, že do 30. 6. běží anketa na pojmenování parčíku v ulici Rybalkova.
Přišel mu návrh veřejnosti na pojmenování vnitrobloku v ul. Konopišťská a dotázal se, zda
může být pojmenován jako park. Bc. Pecánek odpověděl, že je to otevřený vnitroblok a může
být nazýván parkem. Dále Ing. Maršálek navrhl pojmenovat park pod ZŠ Hostýnská, kterému
se říkalo místně mezi lidmi „park horolezců“. K obou místům jsou také návrhy od pana
kronikáře.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
8) Informace o Klimatickém plánu hl. m. Prahy
Ing. Maršálek průřezově zmínil základní body Klimatickém plánu hl. m. Prahy a informoval, že
byl přijat Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Pro hlavní město a jeho organizace je závazný, pro
městské části je doporučující. Dále připomněl, že MČ Praha 10 v tuto chvíli disponuje
vyhodnocením vztahu SPUR MČ P10 a Klimatického závazku hl. m. Prahy, což bylo ve VŽPI již
projednáno.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/27/1.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
9) Informace o projektech MČ Praha 10 na podporu adaptace na klimatickou změnu
Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Ing. Komrskové, která informovala, že MČ Praha 10
získala dotaci 5 mil. Kč na revitalizaci parku Solidarita, o které žádala. Severní křídlo je před
dokončením projektu a chystá se soutěž na realizátora stavby, která proběhne příští rok. Dále
MČ Praha 10 dostala 800 tis. Kč na mlžítka a 300 tis. Kč na závlahové vaky a výsadby.
Bc. Pecánek na závěr zmínil, že návrhy občanů v rámci strategického plánování MČ se často
shodovali s již připravovanými plány MČ.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/27/2.
Hlasování: pro 6 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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10) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Bc. Pecánek
 Schůzka s MHMP ohledně nakládání s odpady
 Parčík Rybalkova – posun termínu dokončení na konec srpna
 Změna předpisů na ochranu zvířat proti týrání
Ing. Maršálek
 Oprava fasády ZŠ Olešská – obavy veřejnosti o zeleň v okolí fasády školy
Jednání bylo ukončeno v 18:27 hodin.
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/27/1, č. VŽPI/27/2
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
29. 7. 2021
datum vyhotovení zápisu
záznam: Diana Jarošová

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/27/1
ze dne 28. 6. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o Klimatickém plánu hl. m. Prahy

Usnesení bylo přijato počtem „ 6 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.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

P10-160380/2021

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/27/2
ze dne 28. 6. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o projektech MČ Praha 10 na podporu adaptace na klimatickou změnu

Usnesení bylo přijato počtem „ 6 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.

