MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-133738/2019

Zápis

z 13. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne 2.12. 2019, 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
Omluvení členové výboru: Jaroslav Štěpánek, MBA
Neomluvení členové výboru: —
Hosté (viz prezenční listina)

Jednání výboru bylo zahájeno v 16:06 hodin.
Určení ověřovatele: Mgr. Denisa Řezníčková

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Informace o odeslaných připomínkách k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)

k záměru „Terminál Malešice"

3) Příprava rekonstrukce uličního stromořadí Vršovická (MHMP)
4) Informace o stavu procesu zavedení zón parkovacího stání na území MČ Praha 10
5) Klimatický závazek hl. m. Prahy a jeho návaznosti se zpracovávaným Strategickým
plánem udržitelného rozvoje MČ Praha 10

6) Různé + iniciativní členů VŽPI

Popis průběhu jednání

1) Organizační záležitosti
Předseda Výboru omluvil Ing. Komrskovou a PaedDr. Sekala a přivítal členy výboru a zástupce
z řad veřejnosti, jejichž vystoupení bylo členy výboru odhlasováno.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Ing. Maršálek předeslal změnu v programu, konkrétně přesun bodu č. 4 na pozici č. 2 a zrušení
bodu č. 5.

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 správními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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P10-133738/2019
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0
Nově navržený program

1) Organizační záležitosti
2) Informace o stavu procesu zavedení zón parkovacího stání na území MČ Praha 10
3) Informace o odeslaných připomínkách k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)

k záměru „Terminál Malešice"
4) Příprava rekonstrukce uličního stromořadí Vršovická (MHMP)
5) Různé + iniciativní členů VŽPI

Ing. Maršálek zmínil termín dalšího řádného jednání 6.1. 2020, celý rozpis bude rozeslán spolu
se zápisem. V měsíci březnu však dojde k úpravě termínu, nastala zde kolize sjednáním ZMČ
P10. Již dříve avizovaná exkurze na železnici pravděpodobně proběhne v příštím roce.
V 16:12 přišel Ing. Bulíček.

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

Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Bc. Pecánkovi a Ing. Čechovi. Ing. Čech krátce zopakoval

celý proces ZPS. Zmínil, že k prvotní studii dopravy v klidu obdrženou od zpracovatele M.O.Z.
měl silniční správní úřad cca 70 připomínek. V současné době dochází k připomínkování ve
Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a v Komisi pro dopravu a parkování. Vhodný
postup je i umožnit připomínkování široké veřejnosti. Další fáze je schválení 4 částí projektu
v RMČ. Rozdělení na rezidentní oblasti a průniková území s ostatními MČ je nutno projednat
a schválit. Proběhla diskuse.

V 16:17 přišla Mgr. Cabrnochová.

Ing. Maršálek zmínil, že připomínky VŽPI mají být zasílány do 11. 12. 12:00 Bc. Pecánkovi.
Občan se dotázal na barvy značení zón, Ing. Čech vysvětlil, že modrá (rezidenční) platí na max
3 h a lze ji zakoupit přes mobilní aplikaci (za nejvyšší sazbu), fialová je smíšená - pro rezidenty
za 1200 Kč/ rok, pro ostatní platební automaty. Ing. Maršálek doplnil, že např. před ÚMČ P10
bude zavedena zóna oranžová, z důvodu stání aut po co nejkratší dobu.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/13/1.

Hlasování: pro 5 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 správními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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3) Informace o odeslaných připomínkách k posouzení vlivů na životní prostředí (ElA) k záměru
„Terminál Malešice"

Ing. Maršálek bod krátce uvedl a zmínil, že spolu s Bc. Pecánkem byli na jednání na odboru
ochrany prostředí MHMP. Mimo jiné zde byl projednáván i požadavek na veřejné setkání, kde
by občané mohli vznést své připomínky. Termín prozatím nebyl navržen (prosinec - leden).
Mgr. Řezníčková se dotázala na systém připomínkování, zda nesouhlasíme = nechceme či
nesouhlasíme = + za jakých podmínek ano. Ing. Maršálek potvrdil 1. variantu.

Mgr. Cabrnochová se dotázala, zda se na MČ obrátila jiná dotčená MČ, Ing. Maršálek
zodpověděl, že ano (MČ Praha 14) a byly jim poskytnuty připomínky z oblasti dopravy. Dále na
její žádost uvedl, že připomínky budou rozeslány spolu se zápisem.

Bod byl přerušen z důvodu ověření odeslání připomínek na MHMP DS na sekretariátu
Kanceláře starostky. Hlasování k usnesení proběhne po projednání bodu č. 4.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/13/2.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1

4) Příprava rekonstrukce uličního stromořadí Vršovická (MHMP)

Bc. Pecánek shrnul informace z předešlého jednání o této problematice. Ze strany MHMP je
návrh na rozsáhlé kácení, povolení ze strany MČ Praha 10 prozatím není uděleno.

Bc. Pecánek zodpověděl dotaz Mgr. Řezníčkové, že návrh na rekonstrukci stromořadí přišel od

Ing. Dědečkové ze samosprávy odboru ochrany prostředí MHMP. Pokud by došlo ke schválení
záměru, by bylo vhodné rozdělit akci minimálně na 2 etapy. Pravděpodobný začátek by byl na
podzim roku 2020. Informovanost občanů by z důvodu negativních ohlasů veřejnosti zajistil
vlastník pozemku - MHMP. Proběhla diskuse.
V 16: 49 přišel Ing. Lojík.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/13/3.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

5) Různé + iniciativní členů VŽPI
Členové k tomuto bodu neměli žádné podněty.

Jednání bylo ukončeno ve 16:55 hodin.

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 správními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽP1/13/1, VŽPI/13/2 a VŽPI/13/3.

Přílohy:
č. 1 Prezenční listina

Mgr. Denisa Řezníčková

Ing. Milan Maršálek

jméno a podpis ověřovatele

jméno a podpis předsedy

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru

05. 12. 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.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/13/1

ze dne 2. 12. 2019

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

•

BERE NA VĚDOMÍ

informaci o stavu procesu zavedení zón parkovacího stání na území MČ Praha 10. Možnost
podání připomínek členů VŽPI a dalších zastupitelů je v termínu do 11. 12. 2019 do 12:00.

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 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 soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/13/2

ze dne 2.12. 2019

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

•

BERE NA VĚDOMÍ

informaci o odeslání připomínek posouzení vlivů na ŽP (EIA) k záměru „Terminál Malešice"

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 1 „ 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 správními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/13/3
ze dne 2. 12. 2019

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

•

BERE NA VĚDOMÍ

záměr HMP spočívající v rekonstrukci uličního stromořadí v ulici Vršovická (úsek U Slavie Litevská)

•

DOPORUČUJE

záměr před realizací projednat s ÚMČ Praha 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 soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.

