MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-045385/2020

Zápis

ze 17. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne 4. 5. 2020, v budově ÚMČ Praha 10
Přítomní členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Roman Bulíček, Ing. Miroslav Kos, Mgr.
Denisa Řezníčková, Mgr. Matěj Štěpánek
Omluvení členové výboru: Jaroslav Štěpánek, MBA
Neomluvení členové výboru: Ing. Viktor Lojík
Hosté (viz prezenční listina)

Jednání výboru bylo zahájeno v 17:04 hodin.
Určení ověřovatele: Mgr. Matěj Štěpánek

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Informace o dezinfekci veřejných prostranství MČ Praha 10
3) Informace ukončení procesu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) u záměru

„Terminál Malešice"

4) Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz

odpadkových košů na území MČ Praha 10"
5) Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné

zeleně na území MČ Praha 10"
6) Informace o stavu procesu zavedení zón parkovacího stání na území MČ Praha 10

7) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

Popis průběhu jednání

1) Organizační záležitosti

V 17:06 přišla paní zastupitelka Mgr. Cabrnochová, která není členkou VŽPI.

Program byl schválen.
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.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-045385/2020

ing. Maršálek přivítal členy a veřejnost a omluvil nepřítomnost pana místostarosty PaedDr.
Sekala. Členové odhlasovali vystoupení hostů z řad veřejnosti.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

2) Informace o dezinfekci veřejných prostranství MČ Praha 10

Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Ing. Komrskové. Postřiky byly realizovány v období od
25. 3. do 21. 4. 2020 napříč územím Prahy 10. Nejprve byl v 15 aplikacích použit přípravek
s dobou působnosti 24h, při nákladech cca 21 000 Kč/ den. Další desinfekce byla poskytnuta
z MHMP. Celková vynaložená částka na desinfekci, hrazena z MHMP Covid-19 dotace, byla
332 000 Kč, v rozpočtu MČ P10 se jednalo o mezipoložkový přesun.
Mgr. Řezníčková požádala o upřesnění částky. Jednalo se pouze o desinfekci veřejných prostor,

desinfekce určená organizacím byla zdarma. Bc. Pecánek doplnil, že pro desinfekci prostor
ÚMČ byl pořízen postřikovač s AntiCovid postřikem, který vydrží až 7 dní. Ošetření některých
veřejných prostranství provedla např. Technická správa komunikací, a. s.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/17/1.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

3) Informace o ukončení procesu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) u záměru „Terminál
Malešice"

Ing. Maršálek krátce informoval o celém procesu. Nejzávažnější připomínky a odůvodnění
návrhu na vydání nesouhlasného závazného stanoviska EIA ze strany nezávislého posudkáře,

který pro MHMP vypracovával tzv. „posudek EIA", se týkaly nadměrné dopravy a negativních
vlivů záměru na kvalitu ovzduší.
Mgr. Řezníčková se dotázala, zda je možné záměr v budoucnu znovu otevřít.

Po úpravě

projektu to možné je, ale v blízké budoucnosti to není pravděpodobné. Posudek je výhodný
dokument i pro MČ, projekt byl již upraven oproti variantě předložené před cca před 3 lety a
ani nyní nebyl přes snížení kapacity záměru úspěšný.

Mgr. Řezníčková se dotázala, zda je informace o ukončení uvolněna pro veřejnost, a toto bylo

potvrzeno. Je k dispozici i záznam z veřejného projednávání. Na MHMP vznikla pracovní
skupina, která řeší celou průmyslovou oblast. MČ Praha 10 je zastoupena úsekem územního
rozvoje. MČ též v minulosti zanesla do připomínek k Metropolitnímu plánu nesouhlas
s překladištěm v dotčené oblasti, nyní je příležitost apelovat na MHMP k sejmutí značky
Terminál v zástavbové části území.

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
P10-045385/2020

Mgr. Cabrnochová se dotázala na posun v přípravě City logistiky hl. m. Prahy, Ing. Maršálek
zodpověděl, že studie (zpracovatelem je IPR Praha - pozn.) existuje v pracovní verzi a návazné
kroky prozatím nejsou známy.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/17/2.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

4) Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz
odpadkových košů na území MČ Praha 10"
Bc. Pecánek zopakoval situaci, která již byla na VŽPI několikrát projednávána, ÚOHS zakázal
prozatímní uzavření smlouvy, MČ podala odvolání vůči správnímu řízení a nyní se čeká na
rozhodnutí. Řádově projednávání může trvat i několik měsíců. Ing. Maršálek zmínil,

dokumentace z únorového jednání, která byla členům rozeslána, bude o tyto informace

doplněna. Vítězný dodavatel byl o tomto vyrozuměn, přípravy smluv tedy nejsou zahájeny.
Řeší se provozní náležitosti, k bezproblémovému rozjezdu dodavatelských prací jsou potřeba
cca 2 měsíce.
Ing. Kos se dotázal, zda současný stav běží dle starého režimu. Bylo zodpovězeno, že ano,
stávající smlouvaje na dobu neurčitou.

Ing. Maršálek doplnil, že nový dodavatel bude vykonávat více činností, proto dojde i k navýšení
vynaložených prostředků.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/17/3.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

5) Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně na
území MČ Praha 10"

Ing. Maršálek informoval, že tomuto bodu byl členům rozeslán materiál včetně obsáhlého
usnesení RMČ. Ing. Komrsková doplnila, že ÚOHS též zahájil správní řízení vůči MČ.

Ing. Bulíček se dotázal na důvod vyloučení uchazečů, jednalo se o velice nízké nabídkové ceny,
dosahovaly výrazně nižších hodnot než dle cenové soustavy ÚRS z roku 2000.
Mgr. Cabrnochová zmínila argumentaci neúspěšných uchazečů a dotázala se, zda je pro MČ
nevýhodné, aby jedna zakázka ÚOHS prošla druhá nikoliv, neboť to situaci neřeší. Bylo

zodpovězeno, že v obou řízeních došlo k vyloučení z odlišných důvodů, v případě „výhry" jen
jednoho řízení by došlo k úpravě smlouvy, část by se zrušila a část pokračovala. Ideální situace
je však s předpokladem kladného vyřízení obou procesů.

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. Bulíček se dotázal na srovnatelnost prací u zeleně, nelze jednoznačně určit, je potřeba
brát ohled na klima. Jedná se však o práce výkonové, nikoliv paušální. Dojde ke změně
technologie sekání trávy, výměra plochy zůstane zachována. Celkové náklady však budou nižší
než doposud. Bude nastavena přísnější kontrola prací, i vítězný dodavatel je na hraně. Nynější
systém funguje tak, že při zjištění nedostatku je určen termín pro nápravu, při nesplnění je
vymezena pokuta. V novém systému bude smlouva na dobu určitou a přímé pokutování. Celý
materiál bude předložen ZMČ 25. 5., včetně případných aktualizovaných informací.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/17/4.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
V 17:41 odešla Ing. Komrsková.

6) Informace o stavu procesu zavedení zón placeného stání na území MČ Praha 10

Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Mgr. Řezníčkové, člence VŽPI a zároveň předsedkyni

Komise pro dopravu a parkování. Komise řešila cca 50 podnětů ohledně obecného rámce zón,
změny barev a režimu či provozní doby. Na základě videokonference a dotazníkového
formuláře bylo obdrženo více než 350 dalších dotazů, které Ing. Čech z oddělení dopravy zúžil
na 165. Řádově se jedná asi o 40 ulic. Tato problematika bude dále řešena i na mimořádném
jednání Komise pro dopravu a parkování, včetně parkování pro školy a zásobování pro firmy.
Zbývající obdržené dotazy byly spíše technického charakteru (cena, termín zavedení atd.) a
mohou být vyřešeny bez nutnosti projednání v orgánech RMČ.
Mgr. Řezníčková apelovala na ostatní členy VŽPI, aby případné podněty od občanů přeposílali

na její e-mail. Ing. Maršálek doplnil, že nyní je již zažádáno o zóny na celém území Prahy 10.
Do plánu bylo zapracováno 60 úprav ze silničního správního úřadu, dále bylo vyřešeno 186
podnětů + již zmíněných 350.
Mgr. Cabrnochová upozornila na nedostatek času na elektronické připomínkování pro občany.

Pro termín zavedení zón 24. 8. je potřeba podat žádost do cca poloviny května a zároveň
zahrnout další stovky připomínek, delší doba nebyla technicky možná. Mgr. Řezníčková
doplnila, že nové podněty od občanů chodí neustále a budou přidávány ke stávajícím a
projednávány na Komisi.

Bc. Pecánek informoval, že MHMP zjišťuje, že parkovací automaty jsou přežitek a do budoucna
bude vše více elektronické. Rozdělení na sektory stále trvá, občané se však dotazují na 1 zónu
pro celou Prahu.

Proběhla diskuse.
Ing. Maršálek na závěr doplnil, že dle plánu by do 12. 5. měl být v RMČ schválen definitivní

záměr, pro 3 oblasti, 4. oblast (Záběhlice) bude schválena později.

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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K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/17/5.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

7) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

Mgr. M. Štěpánek
•

Ukliďme Česko - podzimní termín - uvažuje MČ?

Ing. Kos
•

suché stromy - oblast Dojáček, stadion Slavie, Bělocerkevská: prověřit
(na jaře proběhlo sázení pouze v rámci projektu Stromy za narozené děti, v létě se

sázet může též, ale je potřeba mnohonásobně více zálivky, proto nevyužíváme)

Ing. Maršálek
•

Ukliďme Česko - pro organizovanou skupinu 10 osob možná ano, nelze v současné

době jednoznačně říci
•

dotace - smlouvy navržené k podpisu; při akcích typu festivaly atd. pravděpodobně
účastníci sami odstoupí; úpravy ve vnitroblocích: ano

•

participativní rozpočet - 5. ročník Moje stopa - přeloženo na rok 2021; nový web a
správa

•

sekání trávy - na místě zodpověděl Bc. Pecánek: 1. seč zahájena (6 cm+),

pravděpodobně proběhne v celém rozsahu, konec 18. - 20. 5., poté 1-2 týdny pauza

(záleží na klimatických podmínkách, Metodika MHMP); loni 1. a 2. seč zároveň;
meziseče - lepší parkové plochy

•

TSK - upozornit na dodržování doporučení odboru ochrany prostředí MHMP

•

kompostéry, sudy - MČ vyhledává vhodné dotační tituly

Mgr. Cabrnochová

•

přikoupení samozavlažovacích vaků? Na místě zodpověděl Bc. Pecánek: zásoba vody
na 1 den, není podstatný rozdíl, zda naplníme vak či zalijeme běžným způsobem,

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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naplňování vaků trvá delší čas; na Průběžné krádež; při výsadbách se používají gely
k vázání vody

Bc. Pecánek

•

adaptační zařízení - Revitalizace předprostoru OC Cíl - přihlášeno do soutěže

Další jednání VŽPI se bude konat 1. 6. 2020.

Jednání bylo ukončeno v 18:19 hodin.
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/17/1, č. VŽPI/17/2, č. VŽPI/17/3,
č. VŽPI/17/4, č. VŽPI/17/5.

Přílohy:
č. 1 Prezenční listina

Mgr. Matěj Štěpánek
jméno a podpis ověřovatele

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru

11. 05. 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/17/1
ze dne 4. 5. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

informaci o dezinfekci veřejných prostranství MČ Praha 10

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/17/2

ze dne 4. 5. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o ukončení procesu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) u záměru „Terminál

Malešice"

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/17/3

ze dne 4. 5. 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 „ 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/17/4
ze dne 4. 5. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ
Informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně na

území MČ Praha 10"

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.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/17/5

ze dne 4. 5. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

informaci o stavu procesu zavedení zón parkovacího stání na území MČ Praha 10

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.

