MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

P10-362909/2021

Zápis
z 28. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne 30. 8. 2021, v budově ÚMČ Praha 10
Přítomní členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Roman Bulíček, Ing. Miroslav Kos,
Mgr. Denisa Řezníčková, Mgr. Matěj Štěpánek, Ing. Viktor Lojík
Omluvení členové výboru: Jaroslav Štěpánek, MBA
Neomluvení členové výboru: --Hosté (viz prezenční listina)
Jednání výboru bylo zahájeno v 17:05 hodin.
Určení ověřovatele: Ing. Viktor Lojík
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Informace o stavu zavedení zón placeného stání na území MČ Praha 10
3) Informace záměru hl. m. Praha/DPP hl. Prahy – TT Počernická
4) Informace o závěrečné zprávě z cykloankety MČ Praha 10
5) Proces pojmenování nové ulice (Malešice) – dotaz MHMP
6) Návrh znění memoranda o společném postupu při využití území „Trojmezí“
7) Informace o podzimním termínu akce Společně ukliďme Prahu 10
8) Informace o výsledcích aktuálně posuzovaných projektů v řízení EIA na území MČ
Praha 10
9) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Popis průběhu jednání
1) Organizační záležitosti
Ing. Maršálek přivítal členy VŽPI, Ing. Komrskovou, Ing. Daníčka a veřejnost, J. Štěpánek, MBA
a byl z jednání omluven. Tajemník Bc. Pecánek byl též omluven a pro toto jednání zastoupen
Ing. Kaštovským.

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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Vystoupení hostů z řad veřejnosti bylo odhlasováno.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Program byl schválen.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Další jednání bude v úterý 21. 9. v 16:00, v rámci vycházky v Malešicích.
2) Informace o stavu zavedení zón placeného stání na území MČ Praha 10
Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Ing. Daníčkovi, vedoucímu ODO, který krátce shrnul
stav ZPS po roce od zavedení. Bylo vydáno cca 30 000 parkovacích karet a od 1. 7. 2021 jsou
na Praze 10 spuštěny všechny oblasti ZPS. Mgr. Řezníčková zmínila, že probíhají opravy
modrého značení a výběrové řízení na dalšího provozovatele monitoringu zaparkovaných aut
v rámci ZPS. Ing. Maršálek doplnil, že případné podněty občanů směřovat k projednání na
Komisi pro dopravu a parkování.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
3) Informace záměru hl. m. Praha/DPP hl. Prahy – TT Počernická
Ing. Maršálek informoval o intenzivní kampani s IPR v Malešicích ve dnech 20. 9. – 23. 9.,
zároveň bude probíhat i dotazníkové šetření v elektronické formě. 15. 9. se koná vycházka se
zpracovatelem předposlední části Dílčího generelu. Od 6. 9. do 30. 9. je plánována informační
stezka o celoměstských projektech a 30. 9. vycházka s experty z Dopravního podniku (Městský
okruh, Jarovská třída, Depo Hostivař). Po podnětech veřejnosti bude na říjnovém VŽPI
projednán finální projekt. 21. 9. kampaň na Počernické navazuje na výjezdní VŽPI. Projektovou
dokumentaci pro územní řízení zpracovává společnost Metroprojekt a součástí bude
oznámení EIA (1. stupeň posuzování vlivu na ŽP).
4) Informace o závěrečné zprávě z cykloankety MČ Praha 10
Ing. Maršálek zmínil, že případné připomínky zasílat do 31. 8. a budou dále projednány na
Komisi pro dopravu a parkování, která se záležitostí podrobně zabývá.
Tento bod byl projednán bez usnesení.

5) Proces pojmenování nové ulice (Malešice) – dotaz MHMP
Ing. Maršálek informoval, že nová ulice vznikne jako propojení stávajících ulic Marciho a
Univerzitní. MHMP navrhl „Magisterská“, je zde však podobnost s ulicí Magistrů v Michli. Další
návrhy jsou Doktorská nebo U Malešického lesa – ze strany MČ zamítnuto.
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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Návrh kronikáře MČ: Azzoniho (Marciho ulice též pojmenována dle rektora). Proběhla diskuse.
Mezi členy byl největší ohlas na pojmenování ulice Azzoniho, tento název odhlasován.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/28/1.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
6) Návrh znění memoranda o společném postupu při využití území „Trojmezí“
Ing. Maršálek shrnul minulá projednání celé záležitosti. Ing. Komrsková doplnila, že na
lednovém ZMČ ještě nebylo území pozemkově vymezené. Ing. Maršálek doplnil, že nově jsou
také zaneseny připomínky MČ Praha 10 k Metropolitnímu plánu. Na majetkovou část bude
navazovat krajinářská studie, realizátorem bude IPR, zadání se připravuje ve spolupráci
s dotčenými městskými částmi. Předpoklad vyhotovení je na konci příštího roku. Členové VŽPI
byli informováni o nově vzniklém odboru ÚMČ Praha 10: Kancelář hlavního architekta (KHA) –
Od 1. 8. se OŽR rozdělil na OŽP a KHA. Konečné znění krajinářské studie bude na návrh KHA
doporučovat KÚR a následně schvalovat RMČ, posléze ZMČ.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/28/2.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
7) Informace o podzimním termínu akce Společně ukliďme Prahu 10
Ing. Kaštovský informoval o podzimním termínu akce, který je nižšího rozsahu než na jaře, pro
zájemce jsou připraveny úklidové pomůcky. Ing. Maršálek doplnil, že podzimní termín
koresponduje s celosvětovou úklidovou kampaní 18. 9. Ing. Kaštovský upřesnil, že termín není
závazný, dobrovolníci se mohou hlásit kdykoliv během září.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/28/3.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

8) Informace o výsledcích aktuálně posuzovaných projektů v řízení EIA na území MČ Praha 10
Ing. Maršálek informoval o projektu na Praze 4 – ukončeno ze strany oznamovatele.
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.
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9) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Ing. Maršálek
 projekt Adopce stromů – do příštího jednání vybrat strom všichni, instrukce Ing.
Kaštovský
 probíhá dokončení parčíku Rybalkova, termín z 30. 6 2021. prodloužen do 31. 8. 2021
z důvodu stále probíhajících prací
Jednání bylo ukončeno v 17:54 hodin.
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/28/1, č. VŽPI/28/2, č. VŽPI/28/3.
Přílohy:
č. 1 Prezenční listina

Ing. Viktor Lojík
jméno a podpis ověřovatele

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru
(v zastoupení Ing. Kaštovský)
13. 9. 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/28/1
ze dne 30. 8. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) NAVRHUJE
pojmenování nové ulice v Malešicích – Azzoniho
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.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/28/2
ze dne 30. 8. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) DOPORUČUJE
RMČ P10 a ZMČ P10 schválit uzavření Memoranda o společném postupu při využití území
„Trojmezí“ mezi hl. m. Prahou, Městskou částí Praha 10, Městskou částí Praha 11 a Městskou
částí Praha 15
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.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/28/3
ze dne 30. 8. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) PODPORUJE
zapojení MČ Praha 10 do celosvětového úklidového dne 18. 9. 2021 prostřednictvím akce
Společně ukliďme Prahu 10

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.

