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Zápis
z 30. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne 18. 10. 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, Jaroslav
Štěpánek, MBA
Omluvení členové výboru: --Neomluvení členové výboru: --Hosté (viz prezenční listina)
Jednání výboru bylo zahájeno v 17:04 hodin.
Určení ověřovatele: Jaroslav Štěpánek, MBA
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 1
Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Návrh rozpočtu pro rok 2022 – kapitola 0021 Životní prostředí
3) Návrh rozpočtu pro rok 2022 – kapitola 0031 Doprava
4) Návrh na pojmenování nového parku (Vršovice, Rybalkova) – anketa MČ Praha 10
5) Informace o sečích veřejné zeleně na pozemcích ve správě MČ Praha 10 v roce 2021
6) Program MČ Praha 10 Adoptuj strom v roce 2021
7) Informace o naplňování smluv na údržbu zeleně a úklid chodníků
8) Informace o ocenění osvětové kampaně MČ Praha 10 Duben bez odpadů
9) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Popis průběhu jednání
1) Organizační záležitosti
Ing. Maršálek přivítal členy VŽPI, Ing. Daníčka a veřejnost. Ing. Komrsková dorazí později.
Vystoupení hostů z řad veřejnosti bylo odhlasováno.
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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Program byl schválen.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Další jednání bude 22. 11. 2021.
Z důvodu nepřítomnosti Ing. Komrskové byly přehozeny body 2 a 3.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Nově navržený program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Návrh rozpočtu pro rok 2022 – kapitola 0031 Doprava
3) Návrh rozpočtu pro rok 2022 – kapitola 0021 Životní prostředí
4) Návrh na pojmenování nového parku (Vršovice, Rybalkova) – anketa MČ Praha 10
5) Informace o sečích veřejné zeleně na pozemcích ve správě MČ Praha 10 v roce 2021
6) Program MČ Praha 10 Adoptuj strom v roce 2021
7) Informace o naplňování smluv na údržbu zeleně a úklid chodníků
8) Informace o ocenění osvětové kampaně MČ Praha 10 Duben bez odpadů
9) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
2) Návrh rozpočtu pro rok 2022 – kapitola 0031 Doprava
Ing. Maršálek informoval, že rozpočet bude projednáván na Finančním výboru 22. 11. 2021 od
15:00, na něhož bude navazovat řádný termín VŽPI od 17:00. Předal slovo Ing. Daníčkovi,
vedoucímu ODO.
Ing. Daníček informoval, že plánované neinvestiční výdaje jsou srovnatelné s letošním rokem,
došlo však k navýšení o 10 mil. Kč na tzv. Chodníkový program. Ohledně ZPS se za rok 2020
vybralo cca 40 mil. Kč, cca polovina částky byla použita na namalování zón, platební automaty
atd.
V 17:10 přišla Ing. Komrsková.
Ing. Lojík se dotázal na Chodníkový program (dříve bylo ze strany MHMP pozastaveno). Ing.
Daníček zodpověděl, že MČ má v programu 50 % spoluúčast – vytipování ulic atd., realizovat
bude TSK. Ing. Maršálek doplnil, že MČ bude nově zajišťovat studie proveditelnosti. Proběhla
diskuse.

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. Kos se dotázal, zda není problém investovat do chodníků ve vlastnictví MHMP. Ing.
Komrsková doplnila, že situace je stejná jako u úklidu, kdy mnohdy uklízíme i plochy mimo
vlastnictví MČ.
Další dotaz zazněl ohledně parkovacích kontejnerů, zatím jde pouze o návrh umístit ve
vnitrobloku Na Louži/Oblouková parkovací kontejnery pro ztrojnásobení počtu parkovacích
míst, kterých i důsledkem revitalizace Minské ulice není dostatek. Kontejner není uzpůsobený
pro automobily na elektrický pohon. Mgr. Řezníčková z hlediska bezpečnosti doporučila
projednat problematiku s hasičským sborem. Ing. Maršálek se dotazoval na přesné umístění
parkovacích stání s ohledem na klidový charakter vnitrobloku a dřívější komunitní úpravy. Tyto
dotčeny záměrem nebudou.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/30/1.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
3) Návrh rozpočtu pro rok 2022 – kapitola 0021 Životní prostředí
Bc. Pecánek informoval, že v sekci neinvestic snížení rozpočtu na údržbu dětských hřišť z 10 na
8 mil. Kč bylo v letošním roce nedostačující, proto v dalším roce bude částka opět navýšena.
Ve volnočasovém areálu Gutovka jsou na běžnou správu areálu, pravidelné revize a dílčí
opravy navrženy stávající finanční prostředky. Nákup ostatních služeb zahrnuje úklidové práce
– chodníky, zimní údržba, čtyřkolky, odpadkové koše atd. Částka na nákup materiálu byla též
v letošním roce nedostačující, i z důvodu, že nově uzavřené smlouvy na údržbu zeleně nákup
materiálu neobsahují. Jedná se mimo jiné o stromy, keře, lavičky, prkna, barvy atd. Položky
úklidu chodníků a údržby zeleně budou navýšeny. Dále je v rozpočtu navržena revitalizace
areálu školy Švehlova a oprava kaskády a palub v Malešickém parku.
V sekci investic je největší položkou v revitalizace severní části parku Solidarita. V rámci
mobiliáře DH dojde k navýšení, též v investiční části areálu Gutovka. V příštím roce budou
dokončeny všechny projekty z Mojí stopy.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/30/2.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

4) Návrh na pojmenování nového parku (Vršovice, Rybalkova) – anketa MČ Praha 10
Ing. Maršálek informoval o proběhlé anketě na webových stránkách MČ.
V 17:36 přišel Ing. Kaštovský.
Nejvíce hlasů získal návrh veřejnosti Karel Půlpán. Byl předpokládán vyšší počet hlasujících,
proto někteří členové navrhovali anketu zopakovat nebo zapojit do hlasovaní veřejné instituce
v bezprostřední blízkosti parčíku. Proběhla diskuse. Návrh opakované ankety hlasován nebyl.
Bylo navrženo, že se výsledky ankety s komentářem zašlou k rozhodnutí příslušné komisi
MHMP.
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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K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/30/3.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

5) Informace o sečích veřejné zeleně na pozemcích ve správě MČ Praha 10 v roce 2021
Bc. Pecánek zmínil, že v letošním létě bylo více srážek, nicméně na starších výsadbách jsou
stále viditelné roky s nedostatkem vláhy. Letos proběhlo 5 sečí. V Malešickém parku byla
založena pokusná květnatá loučka, kterou měli možnost členové VŽPI navštívit při předchozím
výjezdním zasedání VŽPI.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
V 17.58 odešla Ing. Komrsková.
6) Program MČ Praha 10 Adoptuj strom v roce 2021
Ing. Kaštovský informoval, jak se do projektu přihlásit, stávajících „rodičů“ je cca 20, což je
přibližně dvojnásobek oproti předchozímu prvnímu roku trvání projektu. Bc. Pecánek doplnil,
že v oblasti Solidarity TSK povolila dosadbu stromů, místní veřejnost již byla o této skutečnosti
informována. Na závěr zmínil, že má již vybraný strom k adopci pro pana Štěpánka, MBA. Do
budoucna (zima/jaro 2022) je v plánu, aby každý člen VŽPI měl svůj strom. Lze použít jen
stromy ve správě MČ.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
7) Informace o naplňování smluv na údržbu zeleně a úklid chodníků
Bc. Pecánek informoval, že finanční srovnání bude na VŽPI předneseno začátkem příštího roku.
Nyní se všemi zástupci firem postupně probíhají schůzky, na nichž se řeší spokojenost
spolupráce na obou stranách a případné nedostatky. Největší problémy jsou v oblasti Vršovic
(chodníky i zeleň). Situace se řeší formou smluvních pokut a následnou nápravou. Např. při
úklidu chodníků docházelo ke svozu pytlů až následující den nebo po víkendu, nebyly dodrženy
termíny sečí apod. Největší spokojenost je s oblastí Strašnic a Malešic. Navyšují se úklidy a
vývozy separací, na některých místech i z 3 vývozů na 5 týdně. Na závěr apeloval na členy VŽPI,
aby případné podněty směřovali na OŽP.
Ing. Maršálek výhledově požádal o souhrnnou informaci o výši pokut, které byly uděleny za
rok trvání smluv.
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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8) Informace o ocenění osvětové kampaně MČ Praha 10 Duben bez odpadů
Ing. Maršálek informoval, že MČ Praha 10 a její kampaň „Duben bez odpadů“ byla oceněna
časopisem Moderní obec v soutěži „Komunální projekt roku“ o nejlepší realizovaný projekt na
úrovni územní samosprávy a vedle ocenění získala částku 20 000 Kč. Bc. Pecánek poděkoval
Ing. Kaštovskému za práci na kampani, který má spolu s celým týmem největší zásluhu na
ocenění. Ing. Kaštovský doplnil, že akce byla pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a MČ
uspěla v rámci kategorie Ekologický projekt. Kampaň byla vytvořena pro osvětu a vzdělání
veřejnosti a předcházení vzniku odpadů. Komplexnější informace jsou na webu MČ. Využití
částky není účelově vázané, nicméně, bude použita na další osvětovou akci tohoto zaměření
pro veřejnost nebo angažované spolky. Akce je naplánována na 23. 11. 2021.
V 18:23 odešla Mgr. Řezníčková a Ing. Daníček
Ing. Maršálek na závěr též poděkoval za spolupráci Ing. Kaštovskému, tiskovému oddělení a
oddělení strategie a participace.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/30/4.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

9) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Bc. Pecánek
 park Rybalkova – zbývá převzít odstraněné nedodělky, úprava mobiliáře
 správa DH po odchodu Ing. Uhera prozatím rozdělena dle oblastí na správce zeleně
 na vyžádání zašle tabulku s DH členům VŽPI
J. Štěpánek, MBA
 DH Podléšková – rozbitý asfalt, lavičky
 kontejnery na biodpad? – v Praze v rozsahu každé domácnosti nelze, lze objednat u
svozové společnosti hnědou popelnici
Ing. Bulíček
 monitoring DH - každoročně hodnotící zpráva
Ing. Kos
 přívěs v modré zóně nonstop – pokud není připojen k vozidlu, nesmí stát (kontroluje
monitorovací auto)
Ing. Maršálek
 kompostéry – výzva na veřejnost (350 ks plastových a 150 ks dřevěných), formulář a
info na webu, může žádat jen F. O.
 park Solidarita, vyhodnocení ankety IPR TT Počernická, krajinářská studie Trojmezí –
na příštím jednání v listopadu a prosinci
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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Pozvánka: Desítkové fórum – diskuze k rozpočtu – 20. 10. 2021 17:30, Vzlet

Jednání bylo ukončeno v 18:51 hodin.
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/30/1, č. VŽPI/30/2, č. VŽPI/30/3,
č. VŽPI/30/4.
Přílohy:
č. 1 Prezenční listina

Jaroslav Štěpánek, MBA
jméno a podpis ověřovatele

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru

25. 10. 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/30/1
ze dne 18. 10. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
návrh rozpočtu pro rok 2022 – 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/30/2
ze dne 18. 10. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
Návrh rozpočtu pro rok 2022 – 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/30/3
ze dne 18. 10. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) DOPORUČUJE RMČ
k pojmenování stávajícího parku v Rybalkově ulici odeslat návrhy na pojmenování příslušné
komisi Rady 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/30/4
ze dne 18. 10. 2021
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
Informaci o ocenění osvětové kampaně MČ Praha 10 Duben bez odpadů
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.

