Zápis z 5. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ
Praha 10,
které se konalo dne 13. 5. 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, členové Výboru pro strategické investice a veřejné
zakázky ZMČ Praha 10, Mgr. Kamil Polách, Mgr. Tomáš Rydvan

Zaznamenala: Bc. Ing. Jana Hejná

Jednání bylo zahájeno v 16:05 hodin.

Program:

1) Organizační záležitosti
2) Návrh na vyhlášení veřejných zakázek: správa a údržba veřejné zeleně; úklid chodníků
a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10

(neveřejný bod jednání z důvodu projednání detailů z dokumentace pro veřejnou

zakázku - projednání proběhne na společném jednání VŽPI a VSI-VZ Výboru pro
strategické investice a veřejné zakázky)
Pokračování VŽPI samostatně:

3) Informace o průběhu projednávání analýzy dopravy v klidu na území MČ Praha 10
4) Vyhodnocení akce Společně ukliďme Praha 10 v roce 2019

5) Informace o petici proti výstavbě bytových objektů zachování stávající zeleně v lokalitě
Třebešín

6) Informace o projektech na podporu adaptace na klimatickou změnu

7) Informace o metodickém doporučení MHMP pro údržbu travnatých ploch v době
sucha

8) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

Popis průběhu jednání

1) Organizační záležitosti

Ověřovatelem zápisu z 5. jednání VŽPI byl odsouhlasen pan Ing. Roman Bulíček.
Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 1

Program byl schválen dle navržené pozvánky.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1

Předsedové výboru zahájili jednání. Ing. Maršálek přivítal 1. místostarostku Ing. Komrskovou,
Mgr. Polácha z OBN a Mgr. Rydvana z právní kanceláře, která spolupracovala s MČ na zadávací

dokumentaci. Dle změny jednacího řádu výboru je nutné vystoupení nečlenů schválit.
Následně proběhlo hlasování.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Totéž hlasování provedli i členové VSIVZ.

2) Návrh na vyhlášení veřejných zakázek: správa a údržba veřejné zeleně; úklid chodníků a svoz
odpadkových košů na území MČ Praha 10

(neveřejný bod jednání z důvodu projednání detailů z dokumentace pro veřejnou zakázku projednání proběhne na společném jednání VŽPI a VSI-VZ Výboru pro strategické investice a
veřejné zakázky)

S ohledem na neveřejnost bodu a společné jednání výborů je zápis k tomuto bodu vyhotoven
samostatně.
V 16:50 bylo přerušeno jednání VŽPI a ukončena společná část jednání obou výborů.

Ing. Kos se omluvil.

Přesun do SÚR.
Jednání pokračovalo od 17:05.

3) Informace o průběhu projednávání analýzy dopravy v klidu na území MČ Praha 10

Ing. Maršálek uvedl bod, přivítal pana místostarostu Humplíka a předal mu slovo. Pan Humplík
informoval členy, že od minulého projednávání nenastaly žádné změny. Zmínil, že na základě
jednání Komise pro dopravu a parkování a jednání na VŽPI navrhne RMČ dne 14. 5. 2019

zavedení zón placeného stání. Zavedení zón bude probíhat ve 2 fázích. V rámci problematiky
probíhají jednání se Zastupitelstvem hlavního města Prahy, Technickou správou komunikací,
a. s. či s okolními městskými částmi (Praha 4, Praha 2, Praha 3, Praha 15, Praha 11). Zóny
nebudou aktivní o víkendu od pátku 18:00 do pondělí 8:00), výjimkou oblastí se zvýšenou
návštěvností (fotbal, koncerty...). Poplatky pro návštěvníky budou silně regulační 40Kč/hod.

V 17:12 přišla Ing. Komrsková.

Proběhla diskuse. Ing. Maršálek na závěr doplnil, že ZPS mají plnit 3 úkoly, být transparentní,

bezpečné a spravedlivé.
V 17:32 odešel pan místostarosta Humplík a v 17:39 paní 1. místostarostka Ing. Komrsková.

K bodu č. 3 bylo přijato usnesení č. VŽPI/5/1.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1

4) Vyhodnocení akce Společně ukliďme Praha 10 v roce 2019

Ing. Maršálek seznámil členy s výsledky akce:

2018

2019
•

20 akcí

•

17 akcí

•

7 kontejnerů

•

4 kontejnery

•

cca 111 odpadu + 1, 61 => cca 13 t

•

8todpadu

•

účast cca 400 občanů

•

účast cca 350 občanů

K bodu č. 4 bylo přijato usnesení č. č. VŽPI/5/2.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

5) Informace o petici proti výstavbě bytových objektů zachování stávající zeleně v lokalitě
Třebešín

Ing. Maršálek zmínil, že bod je pouze informativní, neboť petice nebyla rozeslána. Jedna z petic
se týká zabránění výstavby bytových objektů za účelem zachování stávající zeleně v okolí parku
Jiřího Karena. Navrhovaný projekt byl již předběžně představen na Komisi územního rozvoje,
dále bude řešeno. Druhá petice se týká neudržovaného pozemku MHMP v téže oblasti, MČ
má dlouhodobě zažádáno o svěření. Proběhla diskuse.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

6) Informace o projektech na podporu adaptace na klimatickou změnu

Ing. Maršálek informoval o možnosti získání dotace z MHMP na projekty v roce 2019, termín
zaslání byl do 6. 5. 2019, nicméně MČ zažádala o prodloužení termínu z důvodu konání VŽPI

dne 13. 5. 2019.
Bc. Pecánek doplnil, že v rámci rekonstrukce OC Cíl se řeší úprava srážkových vod, i když se
nejedná přímo o akumulaci, ale o zasakování. Bylo v úvaze požádat i Státní fond životního
prostředí o dotaci na „Městskou dešťovku". Dále uvedl, že do budoucna se uvažuje o využití

dešťových svodů např. školských budov jako zdrojů vody do retenčních nádrží a uspořenou
vodu použít jako zálivku na školní pozemky či přilehlé parky.
Ing. Maršálek navrhl zaslat na MHMP počty výsadeb. Proběhla diskuse. Zmíněny byly
zavlažovací vaky u stromů, které obsahují závlahu na 1 den a běžně se již po ČR vyskytují.
Podněty k zaslání na MHMP směřovat na tajemníka výboru.

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

7) Informace o metodickém doporučení MHMP pro údržbu travnatých ploch v době sucha

Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Bc. Pecánkovi. Oproti minulým létům dochází
k menšímu počtu sečí a je zvýšená minimální výška seče. Zmínil, že letošní rok je vytipováno
několik lokalit, kde se v rámci pokusu bude sekat až na podzim. Nastavený režim seče by tedy
byl 2x ročně.
Ing. Bulíček se dotázal na sekání při vyšších teplotách, Bc. Pecánek zodpověděl, že požadavky
lze zadat do harmonogramu a v praxi se stejně seká brzy ráno a kolem poledne již ne. Proběhla
diskuse.

Ing. Maršálek navrhl v seznamu ploch sečí barevně vyznačit plochy, které se nebudou sekat.

K bodu č. 7 bylo přijato usnesení č. VŽPI/5/3.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

8) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

Ing. Bulíček
•

souhlas se zavedením ZPS fázově, technicky nelze najednou

Štěpánek, MBA.
•

parkovací nálepky, nevyužívání barevných nátěrů zón

Mgr. Stonáčková odešla v 18:25.

Ing. Maršálek

•

komunikace s TSK, ulice V Předpolí - p. Jančárek (Bc. Pecánek prověří)

•
•

MHD (změny) - upozornění na internetu - dotaz na p. místostarostu Humplíka
Lvovská - kanalizace (potřeba místního šetření)

•

připomínky - výsadby a uhynulé stromy (pošle Bc. Pecánkovi podnět občana)

•

14. 5. 2019,17:00 odchod od Slavie - vycházka Bohdalec - Slatiny

Ing. Lojík
•

Na Padesátém - problematika přechodů

Jednání bylo ukončeno v 18:31 hodin.

Schválil:

Ing. Roman Bulíček

Bc. Martin Pecánek - tajemník VŽPI

Přílohy: přijatá usnesení

prezenční listina

Ing. Milan Maršálek - předseda VŽPI

