Zápis ze 4. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ

Praha 10,
které se konalo dne 8. 4. 2019, v budově ÚMČ Praha 10
Přítomni členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Roman Bulíček, Ing. Miroslav Kos, Ing.
Viktor Lojík, Mgr. Denisa Stonáčková, Jaroslav Štěpánek, MBA, Bc. Matěj Štěpánek
Omluveni členové výboru: —

Neomluveni členové výboru: -—
Tajemník výboru: Bc. Martin Pecánek
Hosté: Ing. Jana Komrsková, Filip Humplík, Ing. Daniel Čech,

,

,

, Martin Bahenský

Zaznamenala: Bc. Ing. Jana Hejná

Jednání bylo zahájeno v 17:07 hodin.

Program:
1) Organizační záležitosti

2) Stanovisko VŽPI k dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029"

3) Informace o stanovisku SEA (MŽP) k Plán udržitelné mobility Prahy a okolí
4) Informace hl. m. Prahy o opatřeních při vyhlášení smogové situace

5) Informace o průběhu akce Společně ukliďme Prahu 10 v roce 2019

6) Informace o zapojení MČ Praha 10 do záměru ČZU v Praze v rámci OP Praha - Pól růstu
7) Zapojení MČ Praha 10 do kampaně „Dost bylo plastu"
8) Návrh na pilotní projekt třídění jedlých olejů na území MČ Praha 10

9) Revokace usnesení č. VŽPI/3/2 ze dne 4. 3. 2019 v záležitosti vydání souhlasu
s umístěním stavby pro kontejnerové stání

10) Informace o prověření reálných možností výsadeb nových stromů do konce roku 2022
11) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

12) Informace o aktuálním stavu přípravy veřejných zakázek: správa a údržba veřejné

zeleně; úklid chodníků a svoz odpadkových košů; údržba dětských hřišť na území MČ

Praha 10 a návrhu dalšího řešení (neveřejný bod jednání z důvodu projednávání detailů

z dokumentace pro veřejnou zakázku)
Popis průběhu jednání
1) Organizační záležitosti
Ověřovatelem zápisu ze 4. jednání VŽPI byl odsouhlasen pan Ing. Miroslav Kos

Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0

Program byl schválen dle navržené pozvánky.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Předseda výboru přivítal širokou veřejnost a Ing. Čecha za oblast dopravy. Zmínil termín

společného jednání s Výborem pro strategické

investice a veřejné zakázky, kde se

v neveřejném režimu budou řešit výběrová řízení na zakázky: správa a údržba veřejné zeleně;
úklid chodníků a svoz odpadkových košů; údržba dětských hřišť. Termín je naplánován na
pondělí 13. 5. 2019 v 16:00 a v 17:00 bude navazovat řádný VŽPI.

Dále oznámil, že došlo ke změně jednacího řádu ZMČ i výborů, kde dle nových podmínek je

nutné schvalovat vystupování nečlenů z řad veřejnosti.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
2) Stanovisko VŽPI k dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze 2019 - 2029"

Ing. Maršálek informoval o prezentaci ROPID ze dne 14. 3. 2019, jíž se zúčastnili členové
Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu, Komise pro dopravu a parkování a členové RMČ.
Ostatním dotčeným subjektům byla rozeslána. Cílem prezentace bylo získat vyjádření
k problematice od jednotlivých městských částí. Mgr. Stonáčková upřesnila, že prezentace již
byla projednávána v Komisi pro dopravu a parkování.

Ing. Maršálek vyzval členy k dotazům na Ing. Čecha, Mgr. Stonáčková se zeptala na zrušení
linky č. 195, Ing. Čech zodpověděl, že linka bude nahrazena linkami č. 188 a č. 133, které budou

mít jiné trasy než doposud.
V 17:15 přišel pan místostarosta Humplík a paní 1. místostarostka Komrsková.
Bc. Pecánek poukázal na problematiku tramvajové smyčky v ulici Minská. Ing. Čech též doplnil
výstavbu tramvajové smyčky na Zahradním Městě, která by uvolnila zastávce Radošovická. Po
úpravách by zde byla z Kubánského náměstí přemístěna linka č. 6 a naopak na Kubánské
náměstí linka č. 4 z Čechova náměstí. Na závěr zmínil, že občané si mimo jiné stěžují na hluk
v Minské ulici, proto by bylo vhodné návrh úprav ze strany MČ podpořit.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/4/1.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/4/2a.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/4/2b.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/4/2c.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

3) Informace o stanovisku SEA (MŽP) k Plán udržitelné mobility Prahy a okolí
Ing. Maršálek vysvětlil termín SEA a informoval, že stanovisko je vydané podle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a visí na úřední desce. Pro zajímavost
dodal, že stanoviska EIA v rámci přípravy výstavby MO byla prodloužena do roku 2022.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/4/3.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

4) Informace hl. m. Prahy o opatřeních při vyhlášení smogové situace
Ing. Maršálek bod uvedl seznámením s informací, kterou byly všechny městské části obeslány
náměstkem primátora Ing. Hlubučkem (gesce ŽP) a zmínil, že návrh opatření z minulého
volebního období, konkrétně aplikace sudých a lichých dopravních značek, nebyl schválen.
Proběhla diskuse. Ing. Lojík se dotázal na rámcová opatření, Ing. Maršálek zodpověděl, že tato
problematika bude řešena na schůzce s panem náměstkem na MHMP a podotkl, že situaci
prověří až skutečná aplikace opatření, ve chvíli, kdy to bude nezbytně nutné. Až následně by
Praha 10 měla uvažovat o možném zavedení vlastních opatření.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/4/4.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1

V 17:41 odešel pan místostarosta Humplík.

5) Informace o průběhu akce Společně ukliďme Prahu 10 v roce 2019

Bc. Pecánek přednesl sumarizaci akce od Ing. Kaštovského. Úklid probíhal na 17 místech od
pátku do neděle a zúčastnilo se cca 340 dobrovolníků. Největší účast byla zaznamenána
v lokalitách Malešický les a Trojmezí a odvezeno bylo necelých lit odpadu v 7
velkoobjemových kontejnerech, které byly pro tyto účely MČ poskytnuty zdarma. Náklady
vznikly nákupem ochranných pomůcek pro dobrovolníky. Ing. Maršálek doplnil, že
z jednotlivých úklidů je zaznamenána fotodokumentace. Dále zmínil možnost úspory praním

použitých rukavic ve veřejné prádelně, namísto kupováním stále nových. Ing. Lojík se dotázal

na cenu prádelny, Bc. Pecánek přislíbil zjištění. Proběhla diskuse.
Bod č. 5 byl projednán bez usnesení.

6) Informace o zapojení MČ Praha 10 do záměru ČZU v Praze v rámci OP Praha - Pól růstu

Ing. Maršálek uvedl, že MČ byla oslovena k zapojení se do projektu a krátce informoval o
svozových firmách odpadu. MČ se po konzultaci s 1. místostarostkou Janou Komrskovou do
projektu zapojí a případné výstupy budou na VŽPI prezentovány. Kontaktní osoba za MČ Praha

10 je Ing. Kaštovský.
V 17:45 přišel pan Bahenský.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/4/5.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

7) Zapojení MČ Praha 10 do kampaně „Dost bylo plastu"

Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo panu Bahenskému. Ten kampaň představil a poukázal
na již zapojené subjekty. Požádal výbor o doporučující stanovisko a upřesnění co se týče
rozsahu a formy. Ing. Maršálek doplnil, že se nejedná o kampaň na zrušení všech plastů, ale
pouze jednorázových. Proběhla diskuse. Ing. Maršálek informoval o mikroplastech
v kohoutkové vodě, Ing. Lojík poukázal na problém s přeplněnými kontejnery a J. Štěpánek,
MBA. připomněl stop stav skupování plastů ze strany Číny. Bc. Pecánek navázal na
problematiku z minulých zasedání ohledně živnostenských odpadů a pan Bahenský navrhl toto
zařadit do programu Komise pro podporu podnikání. Ing. Maršálek ukončil diskusi s příslibem
zařazení bodu do dalšího jednání. Podněty a připomínky členů po prostudování webu
kampaně budou zasílány předsedovi a tajemníkovi výboru. VŽPI se k tématu vrátí a projedná
doporučení v této záležitosti.

Bod č. 7 byl přijat bez usnesení.

8) Návrh na pilotní projekt třídění jedlých olejů na území MČ Praha 10
Bc. Pecánek přednesl průzkum Ing. Kaštovského. Reálně se uvažuje o umístění 10 ks nádob
v rámci celé Prahy 10, svoz olejů by byl bezplatný, jednalo by se pouze o smluvní závazek a
poplatek 1000 Kč/nádoba v případě poškození či odcizení. Projekt je již zaveden na území
Prahy 2 a 6.

Ing. Lojík se dotázal, v jaké formě se bude třídit a kdy, Bc. Pecánek zodpověděl, že v PET lahvích
a reálně tak cca do 2 měsíců, po projednání v RMČ. Ing. Komrsková doplnila, že podnět na

zavedení třídění jedlých olejů byt nalezen na sociálních sítích. Bc. Pecánek zmínil, že nově
probíhá i v rámci svozu nebezpečných odpadů.

Ing. Kos se dotázal, zda se jedlé oleje zařazují do sekce nebezpečného odpadu, bylo

zodpovězeno, že ano.

Mgr. Stonáčková se domnívá, že je již zavedeno mnoho typů kontejnerů a v návaznosti na to
dochází k nekontrolovatelnému nepořádku. Ing. Maršálek souhlasil, že nelze počty navyšovat
do nekonečna a následně bude provedeno vyhodnocení počtu kontejnerů.
V 18:36 odešel pan Bahenský.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/4/6.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

9) Revokace usnesení č. VŽPI/3/2 ze dne 4. 3. 2019 v záležitosti vydání souhlasu s umístěním

stavby pro kontejnerové stání
Ing. Maršálek krátce připomněl problematiku z minulého zasedání. VŽPI ruší doporučení a
žádá OŽD o vypracování 3 alternativ.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/4/7a.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/4/7b.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

10) Informace o prověření reálných možností výsadeb nových stromů do konce roku 2022
Ing. Maršálek informoval o požadavku z MHMP ohledně vyčíslení nových výsadeb za období
do konce roku 2022, s konkrétním upřesněním parcelních čísel na jednotlivá katastrální území.
Požadavek je termínován 15. 4. 2019. Zmínil, že cílem Akčního plánu výsadby stromů je zajistit
výsadbu 1 milionu nových stromů a předal slovo Bc. Pecánkovi.
Tajemník výboru podotkl, že MČ je schopna zaslat poměrně přesné vyčíslení výsadby stromů.

Díky projektu Stromy za nově narozené děti nemá MČ o mnoho větší kapacitu pro nové
výsadby. Nynější počty výsadeb se pohybují kolem 100 ks stromů ročně.
Bod č. 10 byl přijat bez usnesení, záležitost bude vyřízena prostřednictvím reakce OŽD
směrem k MHMP.

11) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

Mgr. Stonáčková:
•

připomínka plastů a kontejnerů na další jednání

Ing. Maršálek

•

kácení Bylanská - schůzka za účasti paní starostky Renaty Chmelové, Ing. Maršálka,

Bc. Pecánka a pana Jančárka z TSK
•

V Předpolí - břízy; Bc. Pecánek - předá na TSK k prověření

•

dokončení projektu Park Solidarita - proběhlo rámcové seznámení vedení s průběžný

návrhem, nyní je dokončováa studie, VŽPI bude seznámen na podzim 2019
•

otevření komunitní zahrady u KD Barikádníků

•

akce ke Dni Země (22. 4. 2019)
o

20. 4. 2019 Den otevřených dveří Pražských služeb, a. s. (k dispozici třídící

o

linka, spalovna je v rekonstrukci)
23. 4. 2019 Vyšehrad (pořadatel MHMP)

o
o
o

24. 4. 2019 Toulcův Dvůr
26. 4. 2019 Dům UM Strašnice
27. 4. 2019 ČSOP Malešice (za podpory MČ Praha 10)

Bc. Pecánek
•

problém sázení stromů v době stavění sídlišť, dnes jsou v ochranných pásmech kácení bez náhrady (např. Malinová, Topolová)

Ing. Maršálek se dotázal veřejnosti ke vznesení dotazů. Paní
se dotázala, zda je
zájem ze strany občanů ohledně nové výsadby stromů, zda se neuvažuje o navrácení stejných
stromů jako v minulosti. Bc. Pecánek zodpověděl, že MČ je ráda za každý podnět, ale problém

nastává ve vlastnictví pozemku. Plochy ve správě jsou zaplněné a ulice patří MHMP. Ze strany
MČ je na místě snaha hledat nové možnosti se správcem komunikace.
Ing. Maršálek se rozloučil s veřejností a přistoupil k neveřejnému bodu zasedání.

12) Informace o aktuálním stavu přípravy veřejných zakázek: správa a údržba veřejné zeleně;
úklid chodníků a svoz odpadkových košů; údržba dětských hřišť na území MČ Praha 10 a
návrhu dalšího řešení (neveře/ný bod jednání z důvodu projednávání detailů z dokumentace
pro veřejnou zakázku
Bc. Pecánek informoval, že došlo k zaslání technických podkladů a vysvětlil zapracované změny
a připomínky do stávající verze dokumentu a podrobných komentářů k jednotlivým situacím.
Proběhla diskuze.

V 19:08 odešel J. Štěpánek, MBA.

Ing. Maršálek vyzval členy k posílání připomínek k zapracování.

Jednání bylo ukončeno v 19:25 hodin.

Ověřovatel:

Ing. Miroslav Kos

Přílohy: přijatá usnesení

prezenční listina

Schválil:

Ing. Milan Maršálek - předseda VŽPI

