MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

P10-077995/2022

Zápis
z 33. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne 21. 2. 2022, v budově ÚMČ Praha 10
Přítomní členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Viktor Lojík, Ing. Roman Bulíček,
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 17:04 hodin.
Určení ověřovatele: Ing. Roman Bulíček
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Informace o stavu dětských hřišť ve správě MČ Praha 10 – plán obnovy v roce 2022
3) Informace o veřejném setkání k rozsahu úprav zeleně v parku Solidarita dne 2/2/2022
4) Informace o podpoře MČ Praha 10 dobrovolnickým úklidům v roce 2022 (akce
Společně ukliďme Prahu 10 dne 2/4/2022)
5) Informace o dokončovaných projektech participativního rozpočtu Moje stopa a nové
aktivitě Moje stopa ve škole
6) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Popis průběhu jednání
1) Organizační záležitosti
Program byl schválen.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Ing. Maršálek přivítal členy a veřejnost a omluvil nepřítomnost paní 1. místostarostky Ing.
Komrskové. Členové hlasovali o vystoupení hostů z řad veřejnosti.
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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Ing. Maršálek zmínil možnost výjezdního zasedaní, např. do Parku Solidarita nebo Parku
Rybalkova.
2) Informace o stavu dětských hřišť ve správě MČ Praha 10 – plán obnovy v roce 2022
Bc. Pecánek informoval, že v nejbližší době dojde k podpisu smlouvy na rekonstrukci DH
Malinová, která byla vysoutěžena za necelé 3 miliony Kč bez DPH. V případě získání dotace
dojde k obnově DH Přípotoční. Z Mojí stopy se bude realizovat DH v ulici Ke Skalkám. Dále je
v řešení demontáž herních prvků na DH Sobotecká (obnovu nefinancuje MČ) a jejich
rozmístění na ostatní hřiště. Proběhla diskuse.
J. Štěpánek, MBA znovu upozornil na špatný stav tří hřišť na Zahradním Městě, Bc. Pecánek
doplnil, že MČ P10 dvě z nich již za DH nepovažuje, (torza herních prvků budou odstraněna).
Variantou je dvě hřiště odstranit a jedno opravit. Ing. Bulíček doplnil, že není udržitelné
ponechat velký počet hřišť z dřívějších dob. Ing. Maršálek navrhl výjezdní zasedání v místě
dotčených DH. Dále se dotázal na právní ošetření DH Sobotecká (soukromý investor), Bc.
Pecánek zodpověděl, že problematika v RMČ řešena nebyla, s investorem bude sepsána
smlouva a DH bude předána jako hotové dílo. Na další dotaz bylo zodpovězeno, že pracovník
pro správu DH prozatím nebyl vybrán. Mgr. Řezníčková požádala o zaslání popisu činnosti
referenta na správu DH, dokument bude zaslán všem členům VŽPI.
V loňském roce bylo narozpočtováno 8 mil. Kč na údržbu DH, což v reálu nestačilo a došlo
k navýšení na 9 mil. Kč. Letos bylo schváleno 10 mil. Kč.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/33/1.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
3) Informace o veřejném setkání k rozsahu úprav zeleně v parku Solidarita dne 2/2/2022
Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Bc. Pecánkovi. Ten zmínil, že plánovaný prvek Ďolíček
nebude na podnět místních realizován. Stromy ke kácení jsou vyznačeny, 1 strom za narozené
děti se přesadí. Na revitalizaci byla získána dotace 5 mil. Kč.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/33/2.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
4) Informace o podpoře MČ Praha 10 dobrovolnickým úklidům v roce 2022 (akce Společně
ukliďme Prahu 10 dne 2/4/2022)
Ing. Maršálek informoval, že akce navazuje na probíhající celorepublikové kampaně. MČ
tradičně dobrovolníkům zprostředkovává ochranné pomůcky a zajišťuje velkokapacitní
kontejnery na největší lokality úklidu. Společnost AVE opět přislíbila bezplatné zapůjčení.
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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Lokality zůstávají tradiční z minulých let. Proběhla diskuse. Bc. Pecánek zmínil, že na odbor
chodí stížnosti na černé skládky v oblasti Malešického lesa a Bohdalce, do těchto lokalit bude
též směřován dobrovolnický úklid. Ing. Maršálek navrhl zapojit do úklidu i ÚMČ, jak tomu bylo
v minulých letech. Bude projednáno u TAJ. Není důležité pevné datum, jež bylo navrženo,
zájemcům budou poskytnuty pomůcky i v jiných termínech. Dále apeloval na vyzývání
vlastníků k pozemkům k úklidu, v případě získání finančních prostředků na úklid bude potřeba
výzvy doložit MHMP. Pozvánka na akci je dostupná na webu:
https://verejneprostory.cz/aktivity-a-verejne-prostory/menime-verejne-prostory/chcemecistou-prahu-10 .
Akce „Ukliďme svět“ se koná v sobotu 26. 3. 2022 https://uklidmesvet.cz/ a „Ukliďme Česko“
ve stejném termínu jako na Praze 10, tedy 2. 4. 2022. https://www.uklidmecesko.cz/
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/33/3.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
5) Informace o dokončovaných projektech participativního rozpočtu Moje stopa a nové
aktivitě Moje stopa ve škole
Bc. Pecánek informoval o nedokončených projektech. Kaplička Malešice je téměř před
dokončením, zbývají jen dílčí úpravy. DH Ke Skalkám bude realizováno v dubnu a v projektu
Nový park Skalka se soutěží zhotovitel mlatových cest. Pítka budou řešena v rámci adaptačních
opatření na klimatickou změnu. Všechny projekty budou tedy v letošním roce dokončeny. Ing.
Maršálek doplnil, že vybrané školy jsou zapojeny do projektu Moje stopa ve škole. Více
informací na webu: https://veskole.mojestopa.cz/ .
Tento bod byl projednán bez usnesení.

6) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Ing. Kos


velké větry – nepořádek, navýšení četnosti úklidu

Ing. Maršálek


kácení stromů – Moskevská, Vršovice – pravomocné územní a stavební řízení



Botič - protipovodňové opatření – příprava na stavbu, proběhlo místní šetření

Příští jednání bude 28. 3. 2022, návrh termínu na místní šetření na Zahradní Město
(Podléšková, náměstí Mezi Zahrádkami) je 21. 3. 2022.
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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Jednání bylo ukončeno v 17:58 hodin.
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/33/1, č. VŽPI/33/2 a č. VŽPI/33/3.

Přílohy:
č. 1 Prezenční listina

Ing. Roman Bulíček
jméno a podpis ověřovatele

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru
04. 03. 2022
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/33/1
ze dne 21. 2. 2022
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o stavu dětských hřišť ve správě MČ Praha 10 – plán obnovy v roce 2022

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/33/2
ze dne 21. 2. 2022
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o veřejném setkání k rozsahu úprav zeleně v parku Solidarita dne 2/2/2022

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/33/3
ze dne 21. 2. 2022
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) PODPORUJE
zapojení MČ Praha 10 do akce Společně ukliďme Prahu 10
2) PODPORUJE
zapojení ÚMČ Praha 10 do 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.

