
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-122052/2019

Zápis

z 11. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,

které se konalo dne 4.11. 2019, v budově ÚMČ Praha 10

Přítomní členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Viktor Lojík, Ing. Roman Bulíček, Ing. 
Miroslav Kos, Mgr. Denisa Řezníčková, Jaroslav Štěpánek, MBA
Omluvení členové výboru: Mgr. Matěj Štěpánek
Neomluvení členové výboru: —
Hosté (viz prezenční listina)

Jednání výboru bylo zahájeno v 17:05 hodin.

Určení ověřovatele: Mgr. Denisa Řezníčková, od bodu č. 9 Ing. Roman Bulíček

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1 Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Program: navržené body jednání

1) Organizační záležitosti

2) Informace o přípravě rekonstrukce uličního stromořadí Vršovická (MHMP)

3) Informace o výsadbách dřevin na pozemcích ve správě MČ Praha 10 v roce 2019

4) Návrh projektu adopce stromů na Praze 10 - „Adoptuj strom na Desítce"

5) Informace o stavu realizace a dokončení „Revitalizace plochy před OC Cíl"

6) Informace o stavu spolufinancování revitalizace veřejné zeleně v lokalitě Třebešín

(spol. Tulipa Třebešín)

7) Informace o stavu procesu zavedení zón parkovacího stání na území MČ Praha 10

8) Informace o stavu studie Navýšení parkovacích kapacit na území MČ Praha 10

9) Informace o projednávání návrhové části Strategického plánu udržitelného rozvoje

v kapitolách Životní prostředí, Doprava a Udržitelná spotřeba a výroba

10) Různé + iniciativní členů VŽPI

Popis průběhu jednání

1) Organizační záležitosti

Předseda Výboru přivítal členy, zástupkyni odboru ochrany prostředí MHMP Ing. Alici 
Dědečkovou, projektanta Ing. Josefa Součka a nového místostarostu PaedDr. Martina Sekala,

Zápis zjednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu správními 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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který je zároveň novým stálým hostem a jeho účast na jednáních členové schválili 
odhlasováním.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

V 17:07 přišla Ing. Komrsková.

Ing. Maršálek předeslal změnu v programu, konkrétně 1 nově vložený bod na pozici č. 3 - 
Informace o posuzování vlivů na životní prostředí záměru Terminál Malešice.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Nově navržený program

1) Organizační záležitosti

2) Informace o přípravě rekonstrukce uličního stromořadí Vršovická (MHMP)

3) Informace o posuzování vlivů na životní prostředí záměru Terminál Malešice

4) Informace o výsadbách dřevin na pozemcích ve správě MČ Praha 10 v roce 2019

5) Návrh projektu adopce stromů na Praze 10 - „Adoptuj strom na Desítce"

6) Informace o stavu realizace a dokončení „Revitalizace plochy před OC Cíl"

7) Informace o stavu spolufinancování revitalizace veřejné zeleně v lokalitě Třebešín

(spol. Tulipa Třebešín)

8) Informace o stavu procesu zavedení zón parkovacího stání na území MČ Praha 10

9) Informace o stavu studie Navýšení parkovacích kapacit na území MČ Praha 10

10) Informace o projednávání návrhové části Strategického plánu udržitelného rozvoje

v kapitolách Životní prostředí, Doprava a Udržitelná spotřeba a výroba

11) Různé + iniciativní členů VŽPI

Ing. Maršálek zmínil termín dalšího řádného jednání 2. 12. 2019 a zjišťoval časové možnosti 
členů ve dnech 18. nebo 19. 11. 2019 z důvodu mimořádného zasedání ohledně zmíněného 
bodu č. 3. Termíny v následujícím roce budou pravděpodobně zachovány jako letos (1. pondělí 
v měsíci).

2) Informace o přípravě rekonstrukce uličního stromořadí Vršovická (MHMP)

Členové hlasovali o vystoupení hostů.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Zápis zjednání 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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Bc. Pecánek zopakoval informace z minulých jednání, rekonstrukce se týká úseku od Edenu ke 
Kubánskému náměstí a v téže oblasti je v plánu i rekonstrukce chodníků. V minulosti již na toto 
téma diskuse s MHMP proběhla.

Ing. Dědečkové přednesla, že původní plán byl z roku 2016, zdržení nastalo ze strany TSK, která 
plánovala celkovou obnovu. MHMP oslovil dendrológa Ing. Součka, který se specializuje na 
vhodnost taxonů v městském prostředí a též zpracovával 1. etapu u nádraží Vršovice. Ing. 
Souček informoval o použitých postupech a metodách hodnocení stromů a výběru vhodných 
nových druhů. Zejména se jedná o hodnocení vitality, zdravotního stavu a sadovnické 
hodnoty. Dle analýzy 5 ks stávajících stromů dosahuje havarijního stavu a cca 10 ks je navrženo 
ke kácení z pěstebních důvodů. V rámci rekonstrukce se uvažuje o vysazení 73 ks nových 
stromů. Ing. Souček doporučil vysadit stromy většího vzrůstu (zlepšení klimatu), stávající 
sakury jsou vhodné spíše do vilových čtvrtí. Ing. Dědečková jeho názor podpořila. Možné 
varianty výsadby zjsou: Liquidambar styraciflua, Celtis australis nebo Robinia 'Pragense'. 
Předpoklad realizace je na podzim 2020/ jaře 2021. Proběhla diskuse.

Ing. Bulíček se dotázal na vzrůst stromu při výsadbě a jak dlouho trvá dosažení cílového stavu. 
Ing. Souček zodpověděl, že obvyklý obvod kmínku dosahuje 16 - 18 cm. Růst na stanovišti 
zejména závisí na jeho přípravě (přístup vzduchu do půdy a dostatek vody), je žádoucí výška 
vzrostlého stromu 10 - 15 m (v optimální podmínky 20 - 25 m v ulici nenastanou z důvodu 
stresových faktorů, např. posypová sůl, psí moč).

Mgr. Řezníčková se dotázala na budoucnost zmíněných 5 ks v havarijním stavu, zda se budou 
kácet hned nebo až v průběhu rekonstrukce 2020. Ing. Dědečková zodpověděla, že kácení 
bude probíhat až při samotné rekonstrukci.

J. Štěpánek, MBA se dotázal na cenu 1 ks stromu, Ing. Souček zodpověděl, že včetně výsadby 
se cena pohybuje kolem 15 000 Kč. Cena však nezahrnuje speciální technologie, která budou 
při rekonstrukci použita. Bc. Pecánek doplnil, že výsadba stromu do parkových ploch se 
pohybuje kolem 10 - 12 000 Kč, v uličním prostředí bude cena vyšší.

Ing. Maršálek přislíbil projednat záměr na příštím jednání 2. 12. 2019 a neprodleně poté 
informovat MHMP. Poděkoval hostům za účast a diskusi.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/11/1.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

3) Informace o posuzování vlivů na životní prostředí záměru Terminál Malešice

Ing. Maršálek bod krátce uvedl a zmínil, že 1. 11. 2019 byla uveřejněna dokumentace 
posouzení vlivů na ŽP (EIA) k připomínkování. MČ Praha 10 patří mezi dotčené samosprávy. 
Připomínky je možné zasílat do 2.12. 2019, na připomínky zaslané v pozdějším termínu již není 
dle nové legislativy od roku 2017 brán zřetel. Dále sdělil, že MČ Praha 10 s umístěním

Zápis zjednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu správními 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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Terminálu Malešice dlouhodobě nesouhlasí hlavně z důvodu blízkosti sídel občanů. Bc. 
Pecánek informoval o současném stavu a úmyslu zapojit odborníky a veřejnost.

Ing. Kos se dotázal na možnosti vstupu, Ing. Maršálek zmínil nově navržené variantní řešení 
(varianta D), které spočívá v určitém snížení kapacity. Je zde však riziko následného zvýšení do 
budoucna a to již bez procesu posouzení EIA. Proběhla diskuse. Cílem je prokázat negativní 
vliv na ŽP, aby předkladatel nezískal souhlasné stanovisko.

Ing. Lojík se zeptal na postoj MHMP, Bc. Pecánek zodpověděl, že IPR není zásadně proti.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/11/2.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

4) Informace o výsadbách dřevin na pozemcích ve správě MČ Praha 10 v roce 2019

Ing. Maršálek bod uvedl a sdělil, že ekonomické vyhodnocení výsadeb bude VŽPI předložena 
zkraje roku 2020 spolu s výsledky čerpání rozpočtu v roce 2019, a dále předal slovo Ing. 
Kaštovskému. Projekt výsadeb stromů za narozené děti započal v roce 2007 V parku Heroldovy 
sady pro děti, které již byly přivítány MČ Praha 10 na Vítání občánků. V téže době bez cedulek 
se jmény a GPS, tato inovace nastala až v roce 2011. Součástí změn byly pozvánky na výsadbu 
a následné info rodičům o vysazených stromech. Z důvodu nedostatku volných ploch došlo 
v roce 2015 k úspornému procesu - vysazení stromu pro skupinu dětí (max 10), v praxi 8-9 
dětí na 1 strom. Na jaře 2019 bylo vysazeno 49 ks nových stromů a 48 ks jako náhrady za 
odumřelé stromy. V rámci podzimní výsadby je v plánu výsadba 35 ks nových stromů a 77 ks 
náhradních.

Ing. Lojík zažádal o náhradní strom pro své dítě, původní byl pokácen z důvodu havárie 
vodovodu. Dále se dotázal na početní úhyn, Bc. Pecánek zodpověděl, že se pohybuje kolem 4 
- 5 %.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

5) Návrh projektu adopce stromů na Praze 10 - „Adoptuj strom na Desítce"

Ing. Komrsková bod krátce uvedla a zmínila angažovanost různých spolků v tomto odvětví. 
Projekt je chápán jako výzva k občanům, aby symbolicky adoptovali strom na veřejně 
přístupném místě. MČ Praha 10 by následně doporučila údržbu. Evidence stromů by byla 
zveřejněna a v souladu s GDPR i se jmény zapojených občanů. Ing. Kaštovský doplnil, že MČ 
Praha 10 by nevznikly žádné náklady. Ing. Maršálek informoval, že návrh byl předložen a 
rozpracován na podnět občana.

Ing. Kos se dotázal, zda SVJ může vysadit strom na svém pozemku. Odpověď zazněla ano, ale 
musí si zjistit inženýrské sítě. Lze konzultovat na OŽD.

Zápis zjednání 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 se zeptal na míru pasportizace zeleně, Bc. Pecánek zodpověděl, že není 
vytvořena na všech plochách a v ideálním případě by byla potřeba ji každých pár let 
obnovovat. Finančně se jedná o poměrně nákladnou záležitost.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/11/3.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

V 18:32 odešla Ing. Komrsková.

6) Informace o stavu realizace a dokončení „Revitalizace plochy před OC Cíl"

Bc. Pecánek krátce informoval o stavu realizace. Kolaudační řízení již proběhlo, v současné 
době se vyčkává na rozhodnutí ze stavebního odboru. Oplocení je odstraněno a plocha je 
poskytnuta k volnému využití. Zároveň dochází k návozu knih do knihovny, uvažuje se o 
společném slavnostním otevření. Podotkl, že již byly zaznamenány negativní ohlasy lidí kvůli 
úbytku zeleně, jedná se však o náměstí a nikoliv o park. Na závěr zmínil, že zde byly použity 
speciální zasakovací technologie ke stromům. Na prostranství byla poskytnuta dotace z MHMP 
přes 16 milionů Kč, celková částka dosáhla 25 milionů Kč. Proběhla diskuse.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

7) Informace o stavu spolufinancování revitalizace veřejné zeleně v lokalitě Třebešín (spol. 
Tulípa Třebešín)

Ing. Maršálek uvedl, že finální smlouva byla po projednání mezi právními zástupci obou stran 
odeslána investorovi a MČ Praha 10 po jejím podpisu obdrží částku 2.590.281,74,- Kč 
k úpravám parku Jiřího Karena na Třebešíně.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/11/4.

8) Informace o stavu procesu zavedení zón parkovacího stání na území MČ Praha 10

Bc. Pecánek krátce shrnul dosavadní proces. Je zpracován 1. návrh, včetně rozdělení na 
podzóny. Tento návrh byl předložen Komisi pro parkování MHMP, kde byl odsouhlasen, ale 
s připomínkou, že realizace je možná až po výběru nového provozovatele rozšířené kapacity 
zóny. Pravděpodobně tedy dojde ke zpoždění termínu zavedení ZPS, v nejhorším případě až o 
1 rok. Zatím se však jedná pouze o názor komise RHMP, místostarosta Sekal domlouvá termín 
jednání s náměstkem primátora Scheinherrem. Oddělení dopravy OŽD podrobně návrh 
prostudovalo a má připomínky k cca 60 ulicím, kde požaduje zakomponovat změny. Proběhla 
diskuse.

Zápis z jednáni výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu správními 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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PaedDr. Sekal zmínil, že je možná varianta bez vysoutěžených automatů formou částečného 
spuštění přes mobilní aplikaci. J. Štěpánek, MBA a Mgr. Řezníčková dodali, že tato varianta 
není reálná pro všechny. Dále bude podrobně projednáváno v KDPD, VŽPI bude informován.

V 18:53 odešla Mgr. Řezníčková.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

Z důvodu odchodu ověřovatelky Mgr. Řezníčkové byl navržen nový ověřovatel Ing. Bulíček.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

9) Informace o stavu studie Navýšení parkovacích kapacit na území MČ Praha 10

Bc. Pecánek krátce informoval o současném stavu studie, výboru byl nyní prezentován 
odevzdaný návrh znění (draft). Proběhla diskuse. Ing. Maršálek doplnil, že věcné připomínky 
k zapracování mají být zasílány Bc. Pecánkovi.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

10) Informace o projednávání návrhové části Strategického plánu udržitelného rozvoje 
v kapitolách Životní prostředí, Doprava a Udržitelná spotřeba a výroba

Ing. Maršálek informoval, že se uskutečnila 2 setkání (26. 9. a 24. 10.), z nichž byly pořízeny 
zápisy. Ve druhém z nich jsou zahrnuty i určité závěry k cílům a opatřením Strategického plánu 
udržitelného rozvoje. Zmínil, že zápisy budou členům rozeslány spolu se zápisem z VŽPI. 
Konečný výsledek bude schvalovat ZMČ P10.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

11) Různé + iniciativní členů VŽPI

J. Štěpánek, MBA

• absence kontejneru na papír - náměstí Mezi Zahrádkami (Ing. Kaštovský)

Ing. Bulíček
• výběr stromů do uličního stromořadí Vršovická - další VŽPI

Bc. Pecánek
• upřesnění výroku MHMP o kácení 5 ks havarijních stromů - bude pokáceno hned
• nová výsadba stromů - oblast Francouzská, Ruská, Krymská

o kontejnery v provozu od 1. 11.
• vánoční stromečky - jako loni + Skalka, Na Padesátém, OC Cíl před knihovnou

Zápis zjednání 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
• jednání k Metropolitnímu plánu (vypořádání připomínek MČ P 10, dne 29.10. 2019)

o umístění překladiště Terminál Malešice (dále v řešení) 
o Bohdalec - Slatiny (dále v řešení) 
o Trojmezí (konsensus MČ a IPR) 
o Drážní promenáda (konsensus MČ a IPR)

• MŽP - lesní pozemky - nezastavitelné plochy ?
• starší obchodní centra (typu OC Květ) - max. 2 podlaží (konsensus MČ a IPR)
• zakreslení menších parkových ploch a zeleně (konsensus MČ a IPR)

V 19: 31 odešel PaedDr. Sekal.

Ing. Maršálek
• veřejné zakázky - čistota, zeleň - pokračující schůze Hodnotící komise dne 20.11. 2019
• kontejnery Bajkalská - souhlas RMČ s umístěním

Jednání bylo ukončeno v 19:35 hodin.

Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/11/1, VŽPI/11/2, VŽPI/11/3 a VŽPI/11/4.

Přílohy:
č. 1 Prezenční listina
č. 2 Zápisy z projednávání Strategického plánu udržitelného rozvoje

Mgr. Denisa Řezníčková 
jméno a podpis ověřovatele

Ing. RĎman Bulíček 

 

jměrTo a podpis ověřovatele

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru

Ing. Milan Maršálek 
jméno a podpis předsedy

07. 11. 2019
datum vyhotovení zápisu 
záznam: Bc. Ing. Jana Hejná 

Zápis zjednání 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 soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-122052/2019

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu 

č. VŽPI/11/1

ze dne 4. 11. 2019

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

• BERE NA VĚDOMÍ

informaci o přípravě rekonstrukce uličního stromořadí Vršovická (MHMP)

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 zjednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu správními 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
P10-122052/2019

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu 

č. VŽPI/11/2 

ze dne 4. 11. 2019

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

• NESOUHLASÍ

se záměrem Terminál Malešice a žádá ÚMČ Praha 10 a další relevantní orgány samosprávy MČ
Praha 10 o vypracování důsledných připomínek k řízení EIA

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 zjednání 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
P10-122052/2019

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu 

č. VŽPI/11/3

ze dne 4.11. 2019

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

• DOPORUČUJE

RMČ vyhlásit program „Adoptuj strom na Desítce"

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 zjednání 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
P10-122052/2019

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu 

č. VŽPI/11/4 

ze dne 4. 11. 2019

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

• BERE NA VĚDOMÍ

informaci o spolufinancování revitalizace veřejné zeleně v lokalitě Třebešín (spol. Tulipa 
Třebešín)

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 zjednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přistup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.


