MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-054931/2020

Zápis

z 18. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne
1. 6. 2020, v budově ÚMČ Praha 10
Přítomní členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Viktor Lojík, Ing. Miroslav Kos, Mgr. Denisa
Řezníčková, Mgr. Matěj Štěpánek, Jaroslav Štěpánek, MBA
Omluvení členové výboru: Ing. Roman Bulíček
Neomluvení členové výboru:
Hosté (viz prezenční listina)

Jednání výboru bylo zahájeno v 17:03 hodin.

Určení ověřovatele: Ing. Miroslav Kos
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Informace o posledních úpravách plánu organizace dopravy k zavedení zón placeného
stání na území MČ Praha 10

3) Informace o úpravě rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2020 - kapitola 0021 - Životní

prostředí
4) Informace o zahájení akce „Adoptuj strom na Desítce" a plánovaných výsadbách v roce

2020

5) Informace o průběhu a plánu sečí veřejné zeleně na plochách ve správě MČ Praha 10
6) Informace o projektech MČ Praha 10 na podporu adaptace na klimatickou změnu

7) Informace o přidělení dotační podpory hl. m. Prahy z rezervy Smart Cities - projekt
„Interaktivní mapa zeleně MČ Praha 10"

8) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

Popis průběhu jednání

1) Organizační záležitosti

Program byl schválen.
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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Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Ing. Maršálek přivítal členy a veřejnost a omluvil nepřítomnost člena Ing. Bulíčka a stálých
hostů PaedDr. Sekala a Ing. Komrskové. Členové odhlasovali vystoupení hostů z řad veřejnosti.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Další řádné jednání je naplánováno na září, pokud nebude potřeba nějaký bod projednat
v letních měsících.

2) Informace o posledních úpravách plánu organizace dopravy k zavedení zón placeného stání
na území MČ Praha 10

Ing. Maršálek zmínil, že na minulém VŽPI byl tento bod formou usnesení brán na vědomí. Mgr.
Řezníčková informovala o činnosti Komise pro dopravu a parkování. Kvóta pro MŠ a ZŠ byla
domluvena ze strany MČ na 2 parkovací místa, která budou dále projednána v orgánech
MHMP. Samostatně bylo také řešeno zásobování pro významné kulturní organizace, Čapkova

vila bude v řešení později.
J. Štěpánek, MBA se dotázal na účel zřízení míst pro školy, kdo bude mít nárok a navrhl časové
omezení, neboť parkovacích míst je málo. Nárokové mantinely jsou stanoveny z MHMP a
omezení by přineslo další možná rizika. Další možnost je požádat MHMP o vyhrazené stání za
poplatek.

J. Štěpánek, MBA dále upozornil na pokračující parkování v zeleni na Zahradním Městě a
pochválil odstranění dopravní značky u zdravotního střediska.

Ing. Maršálek informoval o zveřejnění dotazů
http://www.prahalO.cz/parkovani .

občanů

včetně odpovědí

na

webu

Bc. Pecánek informoval o schválení novelizace nařízení pro provedení ZPS.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

3) Informace o úpravě rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2020 - kapitola 0021 - Životní prostředí

Ing. Maršálek informoval o schválení úpravy rozpočtu na minulém zasedání ZMČ, došlo

k ponížení cca o 5 %. Bc. Pecánek konkrétně doplnil, že v oblasti neinvestic neproběhla jarní
výsadba stromů za narozené děti (přeloženo na podzim a další rok). Existuje možnost získání
dotace na výsadbu stromů, v případě schválení se jedná o částku cca 200 000 Kč/ katastr.
V oblasti investic, úprava parčíku Rybalkova proběhne nejdříve ke konci letošního roku.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/18/1.

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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Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

4) Informace o zahájení akce „Adoptuj strom na Desítce" a plánovaných výsadbách v roce 2020

Ing. Kaštovský krátce informoval o projektu, jehož cílem je podnítit větší zájem veřejnosti,
dobrovolní „adoptivní rodiče" chodí stromy zalévat, odstraňovat plevel a nepořádek, atd.
Dotazy a zájem o adopci směřovat na e-mail stromy@prahalO.cz. Zpočátku byl zájem
veřejnosti značný, avšak zapojilo se pouze 6 občanů. Co se týče výsadby za narozené děti, na
podzim budou probíhat výsadby za jaro + několik dalších (celkem cca 100 ks), sazí se skupinově
a cca do Ví roku od vítání občánků. Mgr. Řezníčková projevila o adopci zájem.
Ing. Kos se dotázal na odpar vody stromu v městském prostředí, doporučená dávka je 50 -100
I na 1 zálivku.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/18/2.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
V 17:31 odešel Ing. Kaštovský.
5) Informace o průběhu a plánu sečí veřejné zeleně na plochách ve správě MČ Praha 10

Bc. Pecánek krátce vyhodnotil 1. seč, dle metodického doporučení MHMP seče probíhají ve
výšce cca 10 cm, v některých případech toto nebylo dodrženo. Bc. Pecánek zdůraznil, že
dodavatelské firmy byly upozorněny samostatným emailem na dodržování metodického
doporučení OOP MHMP pro seče travnatých ploch na území hl. m. Prahy. 2. seč bude i
s rezervou probíhat 5 týdnů, nad teplotu 26°C bude sekání pozastaveno.

Ing. Maršálek se dotázal, zda bude nastaven stejný model nesekání určitých ploch jako
v loňském roce, Bc. Pecánek zodpověděl, že 1. seč byla provedena celá a plochy, které se loni
bez seče neosvědčily, budou též posekány. Letošní úpravy sečí budou více na způsob
mozaikové seče.
Ing. Maršálek navrhl uspořádat vysvětlující odborný seminář, pro zastupitele a zájemce z řad
veřejnosti se zahradníkem, se záznamem pro občany.
Bc. Pecánek doplnil, že též bude potřeba pro občany zpracovat zásady soukromých vysazování
dřevin a květinové výsadby, aby nedocházelo ke stávajícím problémům. Nejčastěji se jedná o
špatné označení a zahradníci z důvodu nevědomosti objekt posečou.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

6) Informace o projektech MČ Praha 10 na podporu adaptace na klimatickou změnu

Ing. Maršálek o problematice krátce pojednal. V současné době nelze jednoznačně říci, zda
bude získána dotace ze strany hl. m. Prahy, v této fázi byl zaslán soupis projektů za MČ Praha

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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10. Bc. Pecánek informoval o řešení závlah ve svažitých plochách a na závěr zmínil zapojení
adaptačních zařízení u OC Cíl do soutěže Adapterra Awards.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/18/3.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

7) Informace o přidělení dotační podpory hl. m. Prahy z rezervy Smart Cities - projekt
„Interaktivní mapa zeleně MČ Praha 10"

Ing. Maršálek informoval, že Praha 10 získala 3 projekty z 12, z nichž blíže specifikoval projekt
s názvem Interaktivní mapa zeleně MČ Praha 10.
Proběhla diskuse.

Bc. Pecánek doplnil, že do budoucna by bylo vhodné doplnit mapu o 2. vrstvu, kde bude
viditelný pasport zeleně v parcích a v již zmapovaných plochách.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/18/4.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

8) Různě + iniciativní návrhy členů VŽPI
Bc. Pecánek

•

využit časové úspory - Moje stopa 2020 - přeloženo z důvodu situace s Covidl9 na rok

2021 (dokončení projektů z minulých ročníků)
•

Fitness sestava Malešický park - přejímka stavby

Ing. Maršálek
•

Finská - setkání u stromu (jírovec maďal - Ing. Vojáčková)

•

Deponie Hrdlořezy - dopis na sousední MČ (Ing. Komrsková)

Jednání bylo ukončeno v 18:02 hodin.
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/18/1, č. VŽPI/18/2, č. VŽPI/18/3,
č. VŽPI/18/4.

Přílohy:
č. 1 Prezenční listina
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. Miroslav Kos/

jméno a podpis ověřovatele

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

jméno a podpis TAJ výboru

05. 06. 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 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/18/1
ze dne 1. 6. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

úpravu rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2020 - kapitola 0021 - Životní prostředí

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 zjednání 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/1S/2

ze dne 1. 6. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

informaci o zahájení akce „Adoptuj strom na Desítce" a plánovaných výsadbách v roce 2020

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.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/18/3
ze dne 1. 6. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

informaci o projektech MČ Praha 10 na podporu adaptace na klimatickou změnu

Usnesení bylo přijato počtem „ 6 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru.

ľ
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/18/4

ze dne 1. 6. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ

informaci o přidělení dotační podpory hl. m. Prahy z rezervy Smart Cities - projekt
„Interaktivní mapa zeleně 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.

