MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-010589/2020

Zápis
z 16. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,

které se konalo dne 9. 3. 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, Jaroslav Štěpánek, MBA
Omluvení členové výboru:
Neomluvení členové výboru: —
Hosté (viz prezenční listina)

Jednání výboru bylo zahájeno v 17:36 hodin.
Určení ověřovatele: Ing. Viktor Lojík (zápis ověřen v čase jednání 17:36 -19:25)

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Souhrnná informace o realizaci návrhů participativního rozpočtu MČ Praha 10- Projekt

„Moje stopa" v letech 2015 - 2019 (1. - 4. ročník)
3) Informace o zahájení 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - Projekt „Moje

stopa"
4) Informace o záměru hl. m. Prahy - lokalita Trojmezí
5) Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz
odpadkových košů na území MČ Praha 10"

6) Informace o zapojení MČ Praha 10 do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020 (4. 4.
2020)

7) Informace o čerpání rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2019 - kapitola 0021 - Životní

prostředí
8) Informace o čerpání rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2019 - kapitola 0031 - Doprava
9) Informace o stavu procesu zavedení zón parkovacího stání na území MČ Praha 10

10) Informace o aktuálním stavu přípravy souboru staveb k dokončení Městského okruhu
11) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

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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Popis průběhu jednání
1) Organizační záležitosti
Došlo k několika úpravám oproti rozeslané pozvánce (přeskupení pořadí a nově přidaný bod),
nově navržená pozvánka byla členům předložena na zasedání.

V 17:38 přišel Ing. Kos.

Program byl schválen.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ing. Maršálek přivítal členy a veřejnost a omluvil nepřítomnost paní 1. místostarostky Ing.
Komrskové a pana místostarosty PaedDr. Sekala. Členové odhlasovali vystoupení hostů z řad

veřejnosti.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ing. Maršálek zmínil na příští jednání možnost výjezdního zasedaní, které se neuskutečnilo
v měsíci březnu.

2) Souhrnná informace o realizaci návrhů participativního rozpočtu MČ Praha 10 - Projekt
„Moje stopa" v letech 2015 - 2019 (1. - 4. ročník)

Ing. Maršálek přivítal Bc. Vávrovou, DiS., koordinátorku participativního rozpočtu MČ Praha
10, aby členy Výboru informovala o dosavadním průběhu projektu Moje stopa. Celkem bylo
32 vítězných projektů, z nichž bylo zrealizováno 15 (1 z důvodu bezpečnosti zrušen Cykloboxy). Zbývá 17 projektů k dokončení (1 z důvodu vysokých nákladů zrušen - Revitalizace
okolí Botiče). Bc. Pecánek doplnil, že do této oblasti je koncipován další projekt, tudíž lokalita
nezůstane ladem. V lesíku na Bohdalci byla rozšířena stávající výpůjční smlouva od MHMP,
důležitý krok k realizaci projektu Dětské mraveniště. Naopak, od 6/2018 podaná žádost o
výpůjční smlouvu na pozemek u ulice Ke Skalkám stále probíhá. Koncem března bude spuštěn
i za účasti autora projekt Pitka v parku u ulice V Olšinách, který byl zrealizován na podzim
loňského roku a čekal na příhodnější klimatické podmínky. Projekt ZŠ Jakutská byl odložen

z důvodu stavebních prací společnosti Termonta Praha, a.s.
Tento bod byl projednán bez usnesení.

V 17:47 přišla Mgr. Cabrnochová, členka ZMČ, která není členkou VŽPI.

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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3) Informace o zahájení 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - Projekt „Moje
stopa"

Bc. Vávrová, DiS. informovala o novém webu participativního rozpočtu MČ Praha 10 na adrese

www.mojestopa.cz od nového dodavatele a o ukončení spolupráce s D21. Dále informovala o
změnách podávání návrhů i hlasování. Došlo ke zrušení kategorií: malý/velký a k úpravě
financí: 350 000 Kč - 2 000 000 Kč. Dle nových pravidel budou pozemky MHMP pro návrhy
opět k dispozici, neboť budou podávány předběžné žádosti o souhlas s výpůjčkou dotčených
ploch. Inspirace v poslední bodu byla čerpána na Praze 11. Podávání návrhů probíhá od
poloviny února do konce května.
Proběhla diskuse.

J. Štěpánek, MBA poukázal na neúnosný stav dětského hřiště u ZŠ Švehlova. Bc. Vávrová, DiS.
zmínila, že v předchozích letech byla ze strany ZŠ Švehlova snaha projekt přihlásit do Mojí
stopy, ale nedostatek financí toto neumožnil.

Ing. Maršálek informoval o schůzce vedení MČ P10, zástupci OŽD, ZŠ Švehlova a občany.
Otázka přihlášení do Mojí stopy byla též projednávána.

Bc. Pecánek, který je zároveň technickým garantem celého projektu Moje stopa, na závěr
doplnil, že k projektům je nyní nově počítána rezerva 10 %.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/16/1.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

4) Informace o záměru hl. m. Prahy - lokalita Trojmezí

Ing. Maršálek informoval, že tento bod byl operativně zařazen na žádost starostky Renaty
Chmelové (gesce územní plán) a po konzultaci s místostarostou Ing. arch. Valovičem (gesce

územní rozvoj). V současné době se jedná o případných výkupech pozemků ze strany hl. m.
Prahy, které se týkají Prahy 10, 11, 15 a 4 v lokalitě Trojmezí. Plochy se dotýkají přírodního
parku Hostivař - Záběhlice a Meandrů Botiče. Na toto téma proběhlo jednání, které bude
pokračovat 31. 3. 2020, za účasti zástupců jednotlivých MČ a IPR. Dle Programového
prohlášení RMČ P10 je žádoucí zachovat Trojmezí jako přírodní park. Tento bod bude
projednán i na jednání ZMČ.
Bc. Pecánek krátce pojednal o lokalitě Trojmezí dle územního plánu a majetkových poměrů.
Ing. Maršálek zmínil Memorandum na ochranu Trojmezí z 9/2018, kterou podepsaly MČ P4,
Pli, P15.
Proběhla diskuse.

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. Kos se dotázal, zda jsou soukromí vlastníci pozemků ochotni odprodat pozemky MČ, neboť
se jedná o louky, a ne o stavební parcely. Ing. Maršálek zmínil, že na změny územního plánu
je od 30. 9. 2019 vyhlášen stop stav. Koncepce IPR vyhodnotí vlastnické struktury. Bc. Pecánek
doplnil, že MHMP by měl mít zájem na výkupu pozemků, vlastníci se snaží o převod na stavební
parcely.

J. Štěpánek, MBA a Ing. Lojík požádali o úpravu předsedou VŽPI navrženého usnesení,
předseda VŽPI se s rozšířenou variantou usnesení ztotožnil.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/16/2.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

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

Ing. Maršálek informoval, že není žádný nový podklad, nicméně spolu s Bc. Pecánkem krátce
shrnuli dosavadní průběh řízení. Ze strany jednoho vyloučeného uchazeče byly podány
námitky na ÚOHS, instituce má zpravidla 30 dnů na vyjádření. Shrnutí bude projednáváno i na
ZMČ, jak již bylo konstatováno při minulém jednání VŽPI.
Proběhla diskuse.

Ing. Bulíček požádal o znovuzaslání podkladů z minulého zasedání.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/16/3.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

6) Informace o zapojení MČ Praha 10 do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020 (4. 4. 2020)

Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Ing. Kaštovskému. Registrace je dostupná na webových
stránkách http://www.uklidmecesko.cz , MČ poskytne pytle, rukavice a zajistí odvoz odpadu.
Podmínkou je úklid na veřejně dostupné ploše. Loni bylo zaznamenáno 17 nahlášených míst,
celkově jich bylo více. Ing. Maršálek zmínil, že ZŠ Švehlova se hodlá s avizovanou plochou
zúčastnit. Mgr. Štěpánek se dotázal na úklid úředníků a zastupitelů, čeká se na souhlas od

tajemníka úřadu.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/16/4.
Hlasování: pro 7 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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7) Informace o čerpání rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2019 - kapitola 0021 - Životní prostředí
Bc. Pecánek stručně seznámil s jednotlivými položkami rozpočtu. V oblasti neinvestic bylo
čerpáno přes 87 %, v oblasti investic přes 51 %. Základní položky byly vyčerpány téměř do
maxima. V letošním roce není naplánována žádná velká investiční akce.

Ing. Kos se dotázal na Deponii Bohdalec, Bc. Pecánek zodpověděl, že byla zrušena. Část

pozemku bude využívána jako zásobní dvůr, o zbývající části se bude jednat s MHMP. Další
dotaz se týkal pozemku v Malešickém parku, firma ukončila pronájem a vyklidila prostory. Ing.
Maršálek na závěr doplnil, že proběhla participace se spolky.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/16/5.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

8) Informace o čerpání rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2019 - kapitola 0031 - Doprava
Bc. Pecánek zmínil, že většina pozemků je v majetku MHMP, MČ přispívá jen návrhy, neboť
svěřených pozemků v oblasti chodníků a komunikací vlastní jen velmi málo. V oblasti
neinvestic je vánoční výzdoba a v investicích Studie parkovacích kapacit.

Proběhla diskuse mezi Mgr. Řezníčkovou a Bc. Pecánkem.

Ing. Maršálek zmínil Drážní promenádu, která je v režii TSK a zpracovává PD pro územní řízení.
Je zde zapojen krajinářský architekt.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/16/6.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

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

Ing. Maršálek informoval o usnesení RMČ P10 č. 199 ze dne 3. 3., k návrhu na schválení
základních parametrů 1. etapy ZPS na území MČ P10. 19. 2. 2020 došlo ke stanovení většiny

parametrů ZPS, 4. 3. proběhlo jednání Komise pro parkování MHMP, kde je Bc. Pecánek stálým
hostem. Tajemník výboru schůzku krátce shrnul.
Ing. Maršálek pokračoval, že pro stanovení přesné zonace je stanoven termín do konce měsíce
května. Od poloviny února probíhá sběr připomínek veřejnosti, termín končí 20. 3. 2020.
V plánu je i veřejné setkání. Došlo k úpravě a specifikaci některých parametrů: oranžová zóna
bude pouze před ÚMČ; co se týče maximální doby parkování, parkování na modré zóně 3 h,
na oranžové 2 h, na fialové 12 h.

Proběhla diskuse.
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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Mgr. Řezníčková se dotázala na zónu u Polikliniky Malešice, Ing. Maršálek zodpověděl, že se

jedná o účelovou komunikaci a platí zde jiný režim než zónový.
Bc. Pecánek přispěl do diskuse sdělením, že v současnosti v Praze existuje 69 časových variant.

J. Štěpánek, MBA poukázal na dobře vyřešené zóny na Praze 5.

Ing. Lojík upozornil na tlak z řad občanů s požadavky na úpravu typů zón.
V 19:25 odešel Ing. Lojík.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/16/7.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

10) Informace o aktuálním stavu přípravy souboru staveb k dokončení Městského okruhu
Ing. Maršálek informoval o prezentaci Ing. arch. Kasla, která bude prezentována na ZMČ. MČ
P10 byla vyzvána k vyjádření ohledně úpravy stavby. Prahy 10 se dotýkají 3 lokality. Bc.
Pecánek členy Výboru krátce s problematikou seznámil.

Proběhla diskuse.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/16/8.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

11) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
J. Štěpánek, MBA

•

louže v ulici Břečťanova - v řešení TSK

Ing. Maršálek
•

ZŠ Švehlova - informace o proběhlém místním šetření ve věci významně neutěšeného

stavu okolí dětského hřiště
•

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu - mapa projektů - nahlásit do %

dubna MHMP http://adaptacepraha.cz/ (lze přihlásit i realizované - Cíl)

Jednání bylo ukončeno v 19:52 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 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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Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/16/1, č. VŽPI/16/2, č. VŽP1/16/3,
č. VŽPI/16/4, č. VŽPI/16/5, č. VŽPI/16/6, č. VŽPI/16/7, č. VŽPI/16/8.

Přílohy:
č. 1 Prezenční listina

Ing. Viktor Lojík

Ing. Milan Maršálek

jméno a podpis ověřovatele

jméno a podpis předsedy

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru

13. 03. 2020
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/16/1
ze dne 9. 3. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o zahájení 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - Projekt „Moje stopa"

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

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/16/2
ze dne 9. 3. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) NESOUHLASÍ
s budoucí zástavbou území tzv. „Trojmezí" v katastrálním území Záběhlice (na území MČ Praha
10) z důvodu zachování zeleně v této oblasti

2) NESOUHLASÍ

s případnou zástavbou území celé oblasti tzv. „Trojmezí" z důvodu zachování zeleně v této
oblasti

3) DOPORUČUJE RMČ
iniciovat při jednáních s hl. m. Prahou vznik koncepce posílení přírodního charakteru celé

oblasti tzv. „Trojmezí"

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

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/16/3

ze dne 9. 3. 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, informace o podaných námitkách řízení při ÚOHS

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

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
P10-028509/2020

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu

č. VŽPI/16/4
ze dne 9. 3. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) PODPORUJE
zapojení MČ Praha 10 do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko - Společně ukliďme Prahu 10

2) PODPORUJE

zapojení ÚMČ Praha 10 do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020

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

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
P10-028509/2020

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu

č. VŽPI/16/5
ze dne 9. 3. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

informaci o čerpání rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2019 - kapitola 0021 - Životní prostředí

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

(y

-

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
P10-028509/2020

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/16/6

ze dne 9. 3. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

informaci o čerpání rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2019 - kapitola 0031 - Doprava

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

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
P10-028509/2020

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/16/7
ze dne 9. 3. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o stavu procesu zavedení zón placeného stání na území MČ Praha 10

2) BERE NA VĚDOMÍ
usnesení RMČ Praha 10 č. 199 ze dne 3. 3. 2020 k návrhu na schválení základních parametrů

I. etapy ZPS na území MČ 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.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-028509/2020

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu

č. VŽPI/16/8

ze dne 9. 3. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) DOPORUČUJE ZMČ Praha 10

vyslovit souhlas s aktualizovaným řešením s koncepcí souboru staveb Městského okruhu a

Libeňské spojky dle Urbanisticko-dopravní studie MO+LS z 06/2019 schválené k další přípravě
usnesení Rady HMP č. 2309 ze 4. 11. 2019
2) DOPORUČUJE ZMČ Praha 10
vyzvat HMP k urychlené přípravě a realizaci této pro město nezbytné dopravní stavby

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.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-028509/2020

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/16/4

ze dne 9. 3. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) NESOUHLASÍ

s budoucí zástavbou území tzv. „Trojmezí" v katastrálním území Záběhlice (na území MČ Praha
10) z důvodu zachování zeleně v této oblasti

2) NESOUHLASÍ

s případnou zástavbou území celé oblasti tzv. „Trojmezí" z důvodu zachování zeleně v této
oblasti

3) DOPORUČUJE RMČ

iniciovat při jednáních s hl. m. Prahou vznik koncepce posílení přírodního charakteru celé
oblasti tzv. „Trojmezí"

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

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
P10-028509/2020

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/16/7

ze dne 9. 3. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o stavu procesu zavedení zón placeného stání na území MČ Praha 10

2) BERE NA VĚDOMÍ
usnesení RMČ Praha 10 č. 199 ze dne 3. 3. 2020 k návrhu na schválení základních parametrů

I. etapy ZPS na území MČ 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 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
P10-028509/2020

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu

č. VŽPI/16/8
ze dne 9. 3. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) DOPORUČUJE ZMČ Praha 10
vyslovit souhlas s aktualizovaným řešením s koncepcí souboru staveb Městského okruhu

a Libeňské spojky dle Urbanisticko-dopravní studie MO+LS z 06/2019 schválené k další
přípravě usnesení Rady HMP č. 2309 ze 4. 11. 2019

2) DOPORUČUJE ZMČ Praha 10
vyzvat HMP k urychlené přípravě a realizaci této pro město nezbytné dopravní stavby

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.

