MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

P10-407130/2021

Zápis
z 29. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne 21. 9. 2021, u dočasného informačního stánku ÚMČ
Praha 10, Malešice
Přítomní členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Roman Bulíček, Ing. Miroslav Kos,
Mgr. Denisa Řezníčková, Mgr. Matěj Štěpánek
Omluvení členové výboru: Jaroslav Štěpánek, MBA, Ing. Viktor Lojík
Neomluvení členové výboru: --Hosté (viz prezenční listina)
Jednání výboru bylo zahájeno v 16:15 hodin.
Určení ověřovatele: Mgr. Denisa Řezníčková
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Informace o zapojení MČ Praha 10 do projektu Praha kvete (Malešický park)
3) Informace o aktuálně posuzovaných záměrech v řízení EIA na území MČ Praha 10
4) Návrh na pojmenování nového parku (Vršovice, Rybalkova) – anketa MČ Praha 10
5) Informace o Metodice pro žadatele o dotace v roce 2022
6) Informace o záměru hl. m. Prahy/ DP hl. m. Prahy – tramvajová trať (TT) Počernická
7) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Popis průběhu jednání
1) Organizační záležitosti
Ing. Maršálek přivítal členy VŽPI, Ing. Daníčka a veřejnost, J. Štěpánek, MBA a Ing. Lojík byli
z jednání omluveni.
Vystoupení hostů z řad veřejnosti bylo odhlasováno.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Program byl schválen.
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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Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Přesun do Malešického parku ke květnaté loučce.
2) Informace o zapojení MČ Praha 10 do projektu Praha kvete (Malešický park)
Na místě se připojila správkyně Malešického parku, paní Furnadžiev z PRAHA 10 – Majetková
a.s. Roh plochy pro květnatou loučku byl založen studenty ČZU v rámci projektu po celé Praze.
Bylo získáno osivo i na zbývající část určené plochy, která byla pro porovnání oseta později.
Směs osiva je dostupná na webových stránkách https://www.prahakvete.com. Bc. Pecánek
zmínil, že na jiných plochách v rámci parku byly zkoušeny různé typy sečí, např. mozaiková. Do
budoucna je v plánu v každé části území Prahy 10 založit květnatou loučku a motivovat občany
k založení svých doma. Paní Furnadžiev vysvětlila postup založení loučky a doplnila, že
v částech, kde se v parku pozastavilo sekání, se lučním květinám dařilo. Bc. Pecánek na závěr
mimo téma zmínil, že při stávající opravě horkovodu byly v parku poškozeny stromy. Situaci
řeší státní správa OŽP. Vodní kaskáda byla opravena a v příštím roce je naplánována oprava
paluby kolem kaskády.
Ing. Kos informoval, že květnatá loučka v domácích podmínkách je viditelná až po 2 letech.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/29/1.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
V 16:36 odešla paní Furnadžiev.
3) Informace o aktuálně posuzovaných záměrech v řízení EIA na území MČ Praha 10
Ing. Maršálek informoval, že 14. 9. byl obdržen záměr výstavby komplexu na Bohdalci, termín
k připomínkování, jež zpracovává OŽP, je do 14. 10. Území zasahuje do studie Bohdalec –
Slatiny, předáno k vyjádření i na KHA. Zmíněná studie byla Komorou architektů oceněna jako
urbanistický projekt roku 2021.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
4) Návrh na pojmenování nového parku (Vršovice, Rybalkova) – anketa MČ Praha 10
Bc. Pecánek informoval, že park byl oficiálně převzat s výhradami, (náprava do 20. 10.). Návrh
na pojmenování bude dokončen na dalším jednání VŽPI 18. 10. 2021.
Ing. Bulíček se dotázal na celkovou částku revitalizace, Bc. Pecánek zodpověděl cca 6 milionů,
součástí byla i dotace z MHMP. V rámci rekonstrukce byl parčík osazen 2 vsakovacími
podzemními boxy a novými inženýrskými sítěmi.
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 doplnil, že část bude zaplacena na základě smlouvy se stavebníkem dle Metodiky
dobrovolného příspěvku investora na veřejné výdaje.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
5) Informace o Metodice pro žadatele o dotace v roce 2022
Ing. Maršálek zmínil, že Metodika je vyvěšena 30 dní na ÚD, proběhly zde drobné úpravy.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/29/2.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
6) Informace o záměru hl. m. Prahy/ DP hl. m. Prahy – tramvajová trať (TT) Počernická
Záměr bude představen zpracovatelem v 17:00 v místě realizace, finální verze bude poté
projednána na Komisi pro dopravu a parkování a VŽPI. Oznámení EIA k záměru bude v lednu.
MČ Praha 10 poukazuje na problematiku parkování, veřejnou zeleň, bezpečnost dopravy a
jednání s veřejností. V rámci projektu byla vyžádána hluková zpráva. Na webových stránkách
IPR je do 15. 10. 2021 k dispozici dotazník. Proběhla diskuze o nově navrženém spojení MHD.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
7) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Bc. Pecánek
 zastávka Zahradní Město – dokončena do 24. 9.
Ing. Maršálek
 MŠ logopedická Botič nesouhlasí s prodloužením cyklostezky na pochozí komunikaci
mezi ulicí Sportovní a Botičem, podnět dále řeší s KHA a přenese do KPDP
Jednání bylo ukončeno v 16:54 hodin. Následovala veřejná participace k TT Počernická v místě.
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/29/1, č. VŽPI/29/2.
Přílohy:
č. 1 Prezenční listina

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
P10-407130/2021

Mgr. Denisa Řezníčková
jméno a podpis ověřovatele

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru
30. 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/29/1
ze dne 21. 9. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) DOPORUČUJE
RMČ pokračovat v zapojení MČ Praha 10 do projektu „Praha kvete“
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.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

P10-407130/2021

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/29/2
ze dne 21. 9. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
Informaci o Metodice pro žadatele o dotace v roce 2022
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.

