MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-066065/2020

Zápis
z 19. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne

29. 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, Ing. Roman Bulíček
Omluvení členové výboru: Jaroslav Štěpánek, MBA
Neomluvení členové výboru:
Hosté (viz prezenční listina)

Jednání výboru bylo zahájeno v 17:03 hodin.
Určení ověřovatele: Mgr. Denisa Řezníčková

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1

Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Informace o rozdělení Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

3) Informace o přípravě zavedení zón placeného stání na území MČ Praha 10
4) Informace o programu hl. m. Prahy „Úpravy chodníkových ploch"

5) Informace o připravovaných projektech na úseku životního prostředí v roce 2020
6) Informace o zapojení MČ Praha 10 do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020 (podzim)
7) Informace o probíhající spolupráci MČ Praha 10 s ČZU v Praze v rámci jejího projektu

podpořeného z OP EU Praha - Pól růstu
8) Informace o možnosti nového veřejného prostranství v lokalitě Nové Malešice (spol.

EcoCity)
9) Informace o možnosti vyhlášení nových významným stromů MČ Praha 10

10) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

Popis průběhu jednání

1) Organizační záležitosti

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
P10-066065/2020
Program byl schválen.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Ing. Maršálek přivítal členy a omluvil nepřítomnost člena J. Štěpánka, MBA a stálých hostů

PaedDr. Sekala a Ing. Komrskové.
Další jednání je naplánováno v termínu na 7. 9. 2020.
2) Informace o rozdělení Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

Ing. Maršálek informoval, že Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje bude k 15. 7.
rozdělen na 2 odbory, konkrétně na Odbor životního prostředí a územního rozvoje a na Odbor
dopravy. Hlavním důvodem je zavedení zón placeného stání.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

3) Informace o přípravě zavedení zón placeného stání na území MČ Praha 10

Ing. Čech vysvětlil fáze rozdělení v procesu zavedení zón placeného stání. 23. 8. bude spuštěna

ZPS ve Vršovicích, 5. 10. ve Strašnicích a 2. 11. v Malešicích. O prodloužení termínů se
v současné době neuvažuje. Parkovací automaty v počtu 52 jsou zřízeny na solární pohon.
Příprava výdejny parkovacích karet je v procesu, personálně již zajištěno, někteří z nově
nabíraných zaměstnanců mají již zkušenosti z jiných MČ a budou dále proškolováni. Značná
část práce spočívá i zejména v terénu, probíhají konzultace s MHMP a v neposlední řadě se
odpovídá na množství dotazů ze strany občanů. Proběhla diskuse.
Mgr. Řezníčková zmínila, že užívání sdílených aut v rámci carsharingu podléhá ZPS.

Na dotaz Ing. Kose bylo zodpovězeno, že informovatelnost veřejnosti zajišťuje tiskové
oddělení. Na webu https://prahalO.cz/parkovani jsou informace též pravidelně aktualizovány.
Bc. Pecánek doplnil, že MČ Praha 10 je 1. MČ s elektronickým rozhraním pro přihlášení

k zónám vzdáleně bez nutnosti osobně navštěvovat výdejnu.

Ing. Maršálek na závěr dodal, že na poslední etapu - Zahradní Město, není již nutné podávat
ze strany MČ žádost, neboť odsouhlasení zavedení zón bylo aplikováno pro celou oblast Prahy
10.

Tento bod byl projednán bez usnesení.
V 17:23 odešel Ing. Čech.

4) Informace o programu hl. m. Prahy „Úpravy chodníkových ploch"
Ing. Maršálek informoval, že tento projekt je transformace „Chodníkového programu"
Materiál k tomuto bodu bude přílohou zápisu. Bc. Pecánek doplnil, že Ing. Čech v rámci této

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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problematiky již sTSK úzce spolupracuje. Ing. Maršálek dodal, že v novém odboru dopravy
vznikne oddělení místní dopravy, kde se budou evidovat podněty i z této oblasti.
Tento bod byl projednán bez usnesení.

5) Informace o připravovaných projektech na úseku životního prostředí v roce 2020
Bc. Pecánek zmínil, že co se týče větších projektů, dokončení parčíku Rybalkova proběhne
v příštím roce, rekonstrukce parku Na Solidaritě též stále probíhá. Do menších projektů patří
plánovaná žádost o dotaci na elektroautomobil pro kontrolní potřeby odboru. Další dotace se
týká výsadby stromů a kompostérů zdarma, které byly k dispozici již v minulosti a stále je o ně
projeven zájem. V řešení jsou též nádrže na zachytávání dešťové vody. Adaptační opatření jsou
již používány např. v projektu Stromy za narozené děti, v této problematice bude pokračovat
i Ekologická osvěta pro občany. Ing. Maršálek na závěr informoval o schůzce Na Slatinách s Ing.
Kaštovským a s místní komunitou, cílem setkání bude projednat úpravu mokřadů. V této
souvislosti je možnost 200 000 Kč dotace z Ministerstva životního prostředí.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

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

Ing. Maršálek informoval o zrušeném termínu v měsíci dubnu z důvodu karanténních opatření.
Ing. Kaštovský během letních prázdnin osloví místní spolky, které se pravidelně do akce
zapojují. Akce pravděpodobně nebude v jeden pevný termín, každý spolek se zařídí dle svých
časových možností a MČ poskytne ochranné pomůcky a kontejnery. Pro zájemce je možnost i
během roku.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/19/1.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

7) Informace o probíhající spolupráci MČ Praha 10 s ČZU v Praze v rámci jejího projektu
podpořeného z OP EU Praha - Pól růstu

Ing. Maršálek informoval, že v rámci spolupráce se uskutečnila veřejná debata, jarní
dotazníkové šetření, které z karanténních důvodů zatím neproběhlo, je v plánu v průběhu léta.
Týká se optimalizace odpadové sítě na úseku gastro a bio odpadů. MHMP má zájem postupně
zavést spolupráci s ostatními MČ, MČ P10 bude „testovací subjekt". Pro součinnost MČ
neplyne žádné finanční zatížení.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

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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8) Informace o možnosti nového veřejného prostranství v lokalitě Nové Malešice (spol.
EcoCity)

Ing. Maršálek krátce shrnul problematiku, která již byla na VŽPI projednávána (viz zápis z 2.

jednání VŽPI), za účasti zástupce společnosti JRD s.r.o. Navrhované finanční vyrovnání bylo
navýšeno o 2 mil. Kč. Bc. Pecánek doplnil, že část etapy je zhotovena, koncept parku je
připravován v kombinaci s DH. Hodnota realizace činí 3,2 mil. Kč, hodnota pozemků je cca 12
mil. Kč. V lokalitě Malešická stráň by tak vzniklo ucelené veřejné prostranství. Proběhla
diskuse.
Mgr. Řezníčková se dotázala na vlastnictví parkovacích ploch, Bc. Pecánek zodpověděl, že vše

je soukromé.

Bc. Pecánek na závěr dodal, že převedení majetku v hodnotě cca 15 mil. Kč pro MČ činí navíc
roční náklady ve formě údržby prostoru v částce cca 230 - 250 000 Kč.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/19/2a a č. VŽPI/19/2b.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 2
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

9) Informace o možnosti vyhlášení nových významným stromů MČ Praha 10

Ing. Maršálek informoval o předchozí spolupráci s Národním památkovým ústavem,
konkrétně s Ing. Rudlem, ve věci tématu tzv. „významných stromů", které však nedosáhnou
legislativního statutu stromů památných. Bližší informace jsou dohledatelné na webu:
http://www.prazskestromy.cz/. MČ Praha 10 na svých stránkách eviduje významné stromy na svém
území: https.7/www.prahal0.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-odpady/vyznamne-stromy-prahy10. Dále předseda vyzval členy VŽPI, že na říjnovém jednání VŽPI mohou uplatnit nové návrhy
na významný strom MČ Prahy 10. Na podzim bude též oslovena veřejnost.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

10) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Ing. Lojík
•

lesík Depo Hostivař - nepořádek (není pozemek MČ, část MHMP/část soukromý
pozemek) - ale úřadem bude prověřeno

Mgr. Řezníčková

•

přechody Solidarita - znovu do Komise pro dopravu a parkování

Bc. Pecánek

•

výběrová řízení na úklid prostranství a veřejné zeleně - v procesu (ÚHOS)

•

2 nová pracovní místa pro kontrolu zeleně navíc oproti současnému stavu

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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Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/19/1, č. VŽPI/19/2a, č. VŽPI/19/2b.

Jednání bylo ukončeno v 18:12 hodin.
Přílohy:
č. 1 Prezenční listina

Mgr. Denisa Řezníčková

jméno a podpis ověřovatele

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru

09. 07. 2020
datum vyhotovení zápisu
záznam: Bc. Ing. Jana Hejná

Zápis zjednáni 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/19/1

ze dne 29. 6. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o zapojení MČ Praha 10 do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020 (podzim)

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 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/19/2a
ze dne 29. 6. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) DOPORUČUJE RMČ
převzetí veřejného prostranství v lokalitě Malešická stráň (stavebník JRD s.r.o.)

Usnesení bylo přijato počtem „ 4 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 2 „ 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/19/2b

ze dne 29. 6. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) DOPORUČUJE RMČ
spoluřešit dopravní situaci v oblasti Malešická stráň

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.

