MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-142658/2019

Zápis

ze 14. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne 6.1. 2020, v budově ÚMČ Praha 10
Přítomní členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Viktor Lojík, Ing. Roman Bulíček, Jaroslav
Štěpánek, MBA, Ing. Miroslav Kos, Mgr. Denisa Řezníčková, Mgr. Matěj Štěpánek
Omluvení členové výboru: —
Neomluvení členové výboru: —
Hosté (viz prezenční listina)

Jednání výboru bylo zahájeno v 17:02 hodin.

Určení ověřovatele: Jaroslav Štěpánek, MBA
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 1

Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Informace o připomínkách k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) k záměru
„Terminál Malešice" a termínu veřejného projednání EIA

3) Vyhodnocení systému separace odpadů na území Prahy 10 - porovnání let 2018 a 2019
4) Klimatický závazek hl. m. Prahy a jeho návaznosti se zpracovávaným Strategickým

plánem udržitelného rozvoje (SPUR) MČ Praha 10
5) Podněty občanů v oblasti životního prostředí v rámci sběru dat pro SPUR MČ Praha 10
6) Různé + iniciativní členů VŽPI

Popis průběhu jednání

1) Organizační záležitosti

Program byl schválen dle navržené pozvánky.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ing. Maršálek přivítal členy a zmínil kolizi termínu VŽPI s březnovým jednáním ZMČ. Nově

navržený termín je 9. 3. od 17:00, místnost bude upřesněna.

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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2) Informace o připomínkách k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) k záměru „Terminál
Malešice" a termínu veřejného projednání EIA

Ing. Maršálek omluvil pozdní zaslání připomínek členům VŽPI a informoval o veřejném
projednávání 9.1. 2020 od 16:00 v KD Barikádníků. Předpokládaná doba jednání se odhaduje
na 2-4h.

Ing. Lojík se dotázal, kdo bude přítomen, Ing. Maršálek zodpověděl, že zástupce investora a
zpracovatel dokumentace, dále kromě veřejnosti mohou vystoupit zástupci Hygienické stanice
hlavního města Prahy či představitelé České inspekce životního prostředí a dotčené MČ. MČ
Praha 10 obdržela vyjádření MHMP, dle něhož sdílí názor MČ Praha 10 a navrhuje vrácení
dokumentace k přepracování či její zamítnutí.

V 17:10 přišla Mgr. Cabrnochová.

Ing. arch. Dufková z OŽD zajistí připomínky MČ Praha 14. Shrnutí připomínek veřejnosti (cca
200) bude představeno na ZMČ.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/14/1.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

3) Vyhodnocení systému separace odpadů na území Prahy 10 - porovnání let 2018 a 2019
Bc. Pecánek zmínil podnět paní starostky ohledně hoření kontejnerů, podotkl, že se nejedná o
zvýšený výskyt případů než v předchozích letech. Co se týče vyhodnocení separace, po
problémech s odvozem v období vánočních svátků roku 2018 proběhla řada jednání, která
měla za následek zlepšení situace roce 2019. (Došlo k navýšení ze 44 na 80 žádostí). Pro
srovnání, o Vánocích v roce 2018 bylo stanovišť s nadměrným odpadem cca 50, v roce 2019
cca 3. Největším problémem je neustále se zvyšující objem odpadu. J. Štěpánek, MBA podotkl,

že zejména podnikový odpad situaci více komplikuje. Při zasílání podnětů na MHMP je potřeba
doložit 3-5 fotografií, tedy důkazů o opakovaném neúnosném stavu. Proběhla diskuse.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

4) Klimatický závazek hl. m. Prahy a jeho návaznosti se zpracovávaným Strategickým plánem
udržitelného rozvoje (SPUR) MČ Praha 10

Ing. Maršálek zmínil, že tento bod souvisí s bodem č. 5, již byl na VŽPI projednáván v září a i na
příštím jednání bude tato problematika řešena. Klimatický závazek obsahuje 14 bodů a byl
přijat 20. 6. 2019. Pod jednotlivými body jsou uvedeny cíle a opatření chystaného
Strategického plánu MČ P10. Od tohoto volného, ale naprosto logického, navázání
Strategického plánu a Klimatického závazku si slibujeme vyšší úspěšnost při vybraných

dotačních řízeních v oblasti opatření adaptace na klimatickou změnu, která mají významnou

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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podporu hl. m. Prahy. Dokument (jeho pracovní verze, která bude finalizována po schválení
textu SPUR) bude členům rozeslán se zápisem.
Tento bod byl projednán bez usnesení.

5) Podněty občanů v oblasti životního prostředí v rámci sběru dat pro SPUR MČ Praha 10

Ing. Maršálek informoval, že podnětů od občanů bylo celkem 1148. Bc. Pecánek doplnil, že
z nichž téměř 800 bylo na OŽD, konkrétně cca na oblast dopravy a zbývající části na rozvoj a
ŽP. Každý podnět má komentář a na Výboru budou řešeny jen dotčené položky. Ing. Maršálek

poukázal na web Strategie pro desítku, kde jsou postupně přidávány vyřešené podněty, včetně
odůvodnění, proč některé záležitosti nebyly přijaty. Proběhla diskuse.
J. Štěpánek, MBA přidal podnět na nedostatečný úklid na Zahradním Městě. Proběhne

kontrola ploch.

Ing. Lojík se dotázal, zda se lidem odpovídalo, Bc. Pecánek zodpověděl, že řešení podnětů bude
zveřejněno komplexně. V případech, kde bylo uvedeno - vyřazeno, se jednalo o neřešitelný
problém nebo závada nabyla nalezena.
V 17:42 odešel Ing. Kos.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

6) Různé + iniciativní členů VŽPI

J. Štěpánek, MBA
•

oblast parku Mezi Zahrádkami (3 bývalá hřiště) - nepořádek, rozpraskaný chodník,

vytrhané dřevo z pískoviště (OŽD prověří a zajistí nápravu)
•

parkování v zeleni (MP zasílá podněty na MČ P10 - pokuty)

Ing. Komrsková
•

informace o průběhu VZ na zeleň a čistotu - stále zasedají hodnotící komise, nelze

tedy uvolnit příliš mnoho informací. Informace budou zastupitelům podány do ZMČ

na vědomí.
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Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-142658/2019

Ing. Maršálek
•

30.12. stanovisko k navýšení kapacity ZEVO Malešice - podmínka dodržení směrnice
EU ohledně energetického využití odpadů

•

4. 4. 2020 akce Ukliďme Česko

•

22.1. - termín zaslání vyhodnocení Akčního plánu výsadby stromů na MHMP (bod

zařadit na příští jednání)
•

Ing. Lojík nebude hodnotitel grantů (Ing. Vávra, Ph. D.)

V 18:04 odešla Ing. Komrsková.
•

podnět občana - vylepšit staré reklamní lavičky (majetek MČ P10, smluvně ve správě
PRAHA 10 - Majetková, a. s.)

•

žádost ověřit na TSK výsadby stromů - Solidarita

Další zasedání se bude konat 3. 2. 2020.

Jednání bylo ukončeno v 18:10 hodin.
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/14/1.

Přílohy:

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru

13. 01. 2019
datum vyhotovení zápisu
záznam: Bc. Ing. Jana Hejná
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/14/1
ze dne 6. 1. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

připomínky MČ Praha 10 k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) k záměru „Terminál
Malešice"

Usnesení bylo přijato počtem „ 7 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru.

Ing. Milan Maršálek
předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10
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