MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-010589/2020

Zápis
z 15. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,

které se konalo dne 3. 2. 2020, 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, Mgr. Matěj Štěpánek
Neomluvení členové výboru: —
Hosté (viz prezenční listina)

Jednání výboru bylo zahájeno v 17:01 hodin.

Určení ověřovatele: Ing. Miroslav Kos
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Prezentace studie Navýšení parkovacích kapacit na území MČ Praha 10 (spol. INTENS
Corporation s.r.o.)

3) Informace o stavu procesu zavedení zón parkovacího stání na území MČ Praha 10
4) Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz
odpadkových košů na území MČ Praha 10"

5) Informace o výsadbách stromů ze strany MČ Praha 10 v roce 2019
6) Informace o údržbě a sečích ploch ve správě MČ Praha 10 v roce 2019
7) Prezentace návrhové části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10

8) Informace o Zprávě o činnosti VŽPI ZMČ Praha 10 v roce 2019
9) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

Popis průběhu jednání

1) Organizační záležitosti
Program byl schválen dle navržené pozvánky.

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 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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Ing. Maršálek přivítal členy a veřejnost a omluvil nepřítomnost pana místostarosty PaedDr.
Sekala. Znovu připomněl náhradní termín příštího jednání dne 9. 3. 2020, v řešení je i možnost
výjezdního zasedání, neboť SÚR je již rezervován pro jednání jiného Výboru. Členové

odhlasovali vystoupení hostů z řad veřejnosti.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

2) Prezentace studie Navýšení parkovacích kapacit na území MČ Praha 10 (spol. INTENS
Corporation s.r.o.)

Ing. Maršálek bod uvedl a pro doplnění předal slovo Bc. Pecánkovi. Cílem je vybudovat
podzemní či nadzemní parkovací dům, který bude přidanou hodnotou v rámci zavádění zón
placeného stání na území Prahy 10.
Ing. Votoupal, zástupce společnosti INTENS Corporation s.r.o., přednesl cíle a východiska
studie, postupy v analytické, prověřovací a technicko-provozní části a poukázal na systém
financování výstavby parkovacích objektů. Data ke zpracování studie byla použita zejména
ze studie Dopravní analýza v klidu z roku 2018, jedná se především o průzkumy a bilanční
výpočty. Použitá metoda spočívala ve srovnávání nabídky (kapacity parkovacích stání v ulicích
a povrchových parkovištích) a poptávky (parkující vozidla). V rámci průzkumy byly zavedeny 4
kategorie, určené dle vážnosti situace, nejkritičtější podmínky pro parkování jsou ve
Vršovicích. Studie vycházela z cca 70 možných lokalit dle docházkové vzdálenosti, ze kterých
vyšlo jako nejvýhodnějších 12 lokalit. Kritéria výběru byly například limity pozemků (vlastník,
územní plán, technická infrastruktura atd.). Součástí je navigační systém, jehož cílem je
směřovat řidiče ve spádové oblasti parkovacích domů. Je možnost vyhradit část parkování pro
rezidenty. Z hlediska financování v rámci projektové přípravy existuje možnost dotace
z MHMP, co se týče výstavby, existují 2 možnosti. MČ P10 jako investor v rámci operačního

programu OPD, který však v současné době není dispoziční nebo MHMP jako investor v rámci
PPP projektu - DBFO (návrh, postavení, financování, provoz). Tento způsob je již zaveden
v Plzni cca 10 let. Výstupem variantního řešení jsou 3 možnosti: PPP projekt, provoz
soukromého subjektu přes veřejnou soutěž a provoz prostřednictvím TSK hl. m. Prahy.
Proběhla diskuse.
V 17:27 přišla Ing. Komrsková s Ing. Mikolášem (předseda VSI-VZ).
Mgr. Řezníčková se dotázala na výčet rozloh pozemků a technologii, bylo zodpovězeno,

že metrové plochy jsou ve studii uvedeny a zasíťování nebylo řešeno.

Ing. Lojík diskutoval o úrovních parkovacích domů, poukázal na absenci finanční náročnosti
jednotlivých technologií ve studii.

Ing. Votoupal přednesl výhody a nevýhody zakladačových systémů.

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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Ing. Maršálek zmínil, že na Komisi pro dopravu a parkování bude problematika řešena
podrobně po jednotlivých lokalitách.
Ing. Mikoláš požádal (jako člen KDPD) přidat na komisi přehled realizací s vymezením cen
parkovacích míst.
Bc. Pecánek poukázal na plochu V Olšinách (výměra 2300 m2), která byla projednávána
na minulé prezentaci, jako na další možnou vhodnou lokalitu.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/15/1.
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1

3) Informace o stavu procesu zavedení zón parkovacího stání na území MČ Praha 10
Ing. Maršálek informoval o pravděpodobném spuštění zón nejdříve od 1. 7. 2020, resp. od 1.
9. 2020., a zároveň po proběhnutí celého připomínkového řízení a schválení úpravy příslušné
legislativy hl. m. Prahy. Předpokládá se nejprve spuštění modrých na SMS systém a později
fialových, v závislosti na zadávací řízení na provoz parkovacích automatů (TSK). Po rámcovém
schválení na MHMP (avizováno na 4. 2. 2020) by s návrhem byla seznámena veřejnost
a po schválení v RMČ by následně byl spuštěn legislativní proces zavedení ZPS.
Proběhla diskuse.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

4) Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz
odpadkových košů na území MČ Praha 10"

Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Ing. Komrskové. Paní 1. místostarostka shrnula
dosavadní informace o veřejné zakázce, která VZ byla dle oblastí rozdělena na části A, B, C.
Prozatím proběhlo 9 jednání Hodnotící komise.
Proběhla diskuse.

Ing. Bulíček se dotázal na ceny za jednotlivé oblasti, lokality jsou různé velké a s odlišnou
četností služeb, proto nejsou spolu porovnatelné.
Ing. Kos poukázal na kolizi s výpovědí stávajících, Bc. Pecánek zmínil, že nynější smlouva je
na dobu neurčitou a dosud nebyla zrušena, proto je situace v pořádku.

Ing. Lojíkovi bylo zodpovězeno, že podání podnětu na kartel nemá odkladný účinek.
Další informace budou prodiskutovány na prvním březnovém ZMČ.

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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K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/15/2.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1
V 18:22 odešla Ing. Komrsková.

5) Informace o výsadbách stromů ze strany MČ Praha 10 v roce 2019
Bc. Pecánek krátce informoval o výsadbách stromů v loňském roce, konkrétně 176 stromů
(nových i náhradních). Výsadby probíhají 2 x ročně a zpravidla je 1 strom přiřazen pro 10 dětí.
Lze využít dotační kampaně. Výsadba jednoho stromu stojí cca 8 - 10 tis. Kč. V městském
prostředí se strom dožívá v průměru max. 20 let, záleží na druhu.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/15/3.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

6) Informace o údržbě a sečích ploch ve správě MČ Praha 10 v roce 2019
Bc. Pecánek informoval o sečím ve vztahu k minulým létům. Seče byly nastaveny dle průběhu
vegetace a doporučení MHMP. Nelze jednoznačně srovnávat, částka ušetřena na sečích byla
použita na vyšší zálivku atd.

Ing. Maršálek požádal na dubnové zasedání o přehled lokalit vyloučených ze sečí, k případné
úpravě.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/15/4.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

7) Prezentace návrhové části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10

Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Bc. Hájkové, vedoucí oddělení strategického rozvoje
a participace. Zpracování Strategického plánu bylo schváleno usnesením ZMČ ze dne 25. 3.
2019, obsahuje 3 části - analytickou (již schválena), návrhovou a realizační. V analytické části
byly vytvořeny SWOT analýzy, které byly použity pro návrhovou část. Dalšími dokumenty
pro vytvoření bylo Programové prohlášení RMČ Praha 10, Strategický plán hl. m. Prahy a různé

koncepce. Bylo vytvořeno 5 expertních pracovních skupin, v rámci kterých došlo k vytvoření
návrhů a opatření. Strategický plán obsahuje 11 oblastí, z nichž bylo vytipováno 26 cílů,
59 opatření a 61 indikátorů. Akční plán bude připravován na 1 rok v souladu s rozpočtem, audit
udržitelného rozvoje na 3 roky. Návrhová část Strategického plánu byla zaslána k posouzení
v procesu
SEA
pro
zjištění
dopadů
na
životní
prostředí,
viz:
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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Ing. Maršálek doplnil, že interní připomínky zastupitelů mají být zasílány Bc. Hájkové nebo Bc.
Pecánkovi do 20. 2. 2020.
Proběhla diskuse.
Občan
se dotázal na celopražské vazby, Bc. Háková zodpověděla, že Strategický plán
se odkazuje na jednotlivé cíle Strategického plánu hl. m. Prahy, dále jsou vazby na IPR hl. m.
Prahy.
Občan Miňovský se dotázal, zda je ve Strategickém plánu hl. m. Prahy zahrnuta i nízkoemisní
zóna v centru Prahy. Bc. Hájková odpověděla, že nějakým způsobem to uvedeno je.
Ing. Maršálek k tomuto zmínil Koncepci mobility a návaznost na dokončení Městského okruhu.
Ing. Mikoláš doplnil, že současná legislativa není pro toto nastavena. Bc. Pecánek informoval
o návrhu vyhlášky z minulého volebního období, který byl rozeslán po jednotlivých městských
částech. K návrhu bylo dosti připomínek a zlepšení životního prostředí nebylo jednoznačné.
MČ není kompetentní přijmout vyhlášku.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/15/5.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1

8) Informace o Zprávě o činnosti VŽPI ZMČ Praha 10 v roce 2019

Ing. Maršálek o materiálu krátce informoval.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/15/6.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

9) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

Ing. Kos

•

Eden - nepořádek ve výklencích, nafoukané listí - OŽD prověří

Ing. Maršálek
•

Městský okruh - prezentace na ZMČ (Ing. arch. Kasl), na VŽPI bude projednáno
v březnu.

•

Ukliďme Česko - informace o dotazování na zapojené spolky a skupiny v letošním

roce (řeší Ing. Kaštovský)
•

bříza Na Hroudě 9 - OŽD prověří

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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občan

•

podpora jednosměrných ulic na Bohdalci - podat připomínky písemně, lhůta do 17. 2.
2020 (bude ověřena na SSÚ MČ P10)

Další jednání bude 9. 3. 2020 v budově ÚMČ Praha 10 nebo na výjezdním zasedání.
Jednání bylo ukončeno v 19:10 hodin.

Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/15/1, č. VŽPI/15/2, č. VŽPI/15/3,
č. VŽPI/15/4, č. VŽPI/15/5, č. VŽPI/15/6.

Přílohy:
č. 1 Prezenční listina

Ing. Miroslav Kos
jméno a podpis ověřovatele

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

jméno a podpis TAJ výboru

06. 02. 2019
datum vyhotovení zápisu
záznam: Bc. Ing. Jana Hejná

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/15/1
ze dne 3. 2. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

prezentaci studie „Navýšení parkovacích kapacit na území MČ Praha 10 (spol. INTENS
Corporation s.r.o.)

Usnesení bylo přijato počtem „ 4 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/15/2
ze dne 3. 2. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

.

informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz odpadkových
košů na území MČ Praha 10

Usnesení bylo přijato počtem „ 4 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/15/3

ze dne 3. 2. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

informaci o výsadbách stromů ze strany MČ Praha 10 v roce 2019
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 správními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-142658/2019

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/15/4
ze dne 3. 2. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

informaci o údržbě a sečích ploch ve správě MČ Praha 10 v roce 2019

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru.

7G Q
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.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-142658/2019

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu

č. VŽPI/15/5

ze dne 3. 2. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) DOPORUČUJE ZMČ Praha 10
schválit Strategický plán udržitelného rozvoje pro období 2020 - 2030

Usnesení bylo přijato počtem „ 4 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 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/15/6

ze dne 3. 2. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ
Informaci o Zprávě o činnosti VŽPI ZMČ Praha 10 v roce 2019

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.

