MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-103783/2020

Zápis

z 21. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,

které se konalo dne

5.10. 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, Jaroslav Štěpánek, MBA
Omluvení členové výboru: —
Neomluvení členové výboru: —
Hosté (viz prezenční listina)
Jednání výboru bylo zahájeno v 17:06 hodin.
Určení ověřovatele: Mgr. Denisa Řezníčková

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1

Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2)

Prezentace aktualizace studie TT Počernická (Dopravní podnik hl. m. Prahy)

3) Informace o petici proti přeložení horkovodu z pozemků AZ Premika s.r.o. v ulici Na

Třebešíně na městské pozemky č.p. 1463/16 a 1463/17 sousedící s parkem a do parku
Jiřího Karena, č.p. 1463/8

4) Park Solidarita - stížnost veřejnosti na poškození dřevin a veřejné zeleně
5) Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz
odpadkových košů na území MČ Praha 10“

6) Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné

zeleně na území MČ Praha 10"
7) Návrh členů VŽPI na nové významné stromy MČ Praha 10
8) Zpráva k dalšímu postupu úprav v oblasti mokřadu Slatiny
9) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

Popis průběhu jednání
1) Organizační záležitosti
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, osobností a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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Program byl schválen.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Ing. Maršálek přivítal členy VŽPI, Ing. Komrskovou a veřejnost, zároveň omluvil PaedDr. Sekala.
Dále zmínil schválení případné distanční formy jednání a předpoklad projednávání rozpočtu
na příští rok na následujícím VŽPI.

Členové odhlasovali možnost vystoupení hostů.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

V 17:13 přišel J. Štěpánek, MBA.

2) Prezentace aktualizace studie TT Počernická (Dopravní podnik hl. m. Prahy)

Ing. Maršálek přivítal Ing. Jiříka z Dopravního podniku hl. města Prahy, a.s. a Ing. Malinovského
z Metroprojektu Praha a.s. a předal jim slovo. Ing. Jiřík informoval, že aktualizace se týká
stávající studie z roku 2002, která již nebyla dostačující z důvodu změny některých technických
předpisů a celkového náhledu na veřejný prostor. Studie byla konzultována s IPR, ROPID,
náměstkem pro dopravu MHMP a v současnosti také s MČ PIO. V příštím roce bude zpracován
projekt k územnímu řízení, kde budou zapracovány stávající připomínky z dotčených
organizací. Záměr je zanesen v platném i připravovaném územním plánu. Je potřeba přihlížet

k rostoucím nárokům na systém MHD (růst počtu obyvatel a jejich hybnosti), zohlednit vyšší
komfort, rychlost a spolehlivost, zajistit vyšší přepravní kapacitu a nové přímé vazby či zlepšení
vazeb tangenciálních. V současné době je lokalita Sídliště Malešice v rámci MHD dostupná
pouze v rámci autobusové dopravy. Požadavek urbanistů je zachovat stávající zeleň a vhodně
doplnit. Uliční profil zůstane zachován, včetně uspořádání komunikace a pruhu pro cyklisty.
Probíhá koordinace i se současnou verzí zpracování Městského okruhu a soukromým
investorem, který vlastní okolní pozemky. Hygienické limity hluku budou splněny v denním i
nočním režimu. Současně byla zpracována i bilance stromů a zeleně a parkování. Ing. Maršálek
doplnil, že v loňském roce proběhlo jednání na MHMP a ze strany MČ Praha 10 byly vzneseny

připomínky na zachování zeleně, dodržení nejpřísnějších limitů hluku, zachování minimálně
současných kapacit parkování a požadavek na projednání s veřejností. Prezentace byla též
projednávána na Komisi pro dopravu a parkování. Proběhla diskuse.
Paní zastupitelka Mgr. Cabrnochová požádala o uzpůsobení zastávky Plaňanská pro
handicapované občany v konečném projektu, zejména o hladkou dlažbu s minimálními
mezerami. V lokalitě se nacházejí startovací byty pro občany po úrazu. Připomínky zasílat Ing.
Maršálkovi a Mgr. Řezníčkové, bude projednáno v RMČ.
Občan
ze spolku Třebešín nesouhlasil se snížením parkovacích míst v ulici Počernická a
přesun do ulice Dřevčické a přidáním dalšího semaforu. Ing. Jiřík zodpověděl, že není cílem

vybudováním TT ubírat parkovací místa, pokud by se nebudoval cyklopruh a nevysazovaly
nové stromy, zbyl by prostor i pro parkování. Dále zmínil, že jakýkoliv spolek nebo fyzická
osoba se může přihlásit do EIA a vznášet námitky. Ing. Maršálek doplnil, že požadavek
parkovacích míst bude nedílnou součástí připomínek MČ, které bude v této fázi MČ zasílat
v rámci svého předběžného vyjádření.

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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Občanka
se dotázala na možnou změnu územního plánu, Ing. Maršálek zodpověděl,
že od 30. 9. 2019 platí s ohledem na končící platnost současného plánu stop-stav a o případné
změny může zažádat pouze vlastník pozemku.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/21/1.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

3) Informace o petici proti přeložení horkovodu z pozemků AZ Přemíka s.r.o. v ulici Na
Třebešíně na městské pozemky č.p. 1463/16 a 1463/17 sousedící s parkem a do parku Jiřího
Karena, č.p. 1463/8

Ing. Maršálek informoval, že petice byla adresována ZMČ P10 a je v současné době vyřizována.
Občanka
ze spolku Třebešín 2018 členy VŽPI krátce seznámila s předmětem petice.

Přeložení horkovodu mimo další komplikace znemožní výsadbu stromů. Plánovaná oprava
cestní sítě není před avizovanými výkopy žádoucí, ušetřené finanční prostředky lze využít
jiným způsobem. Ing. Maršálek doplnil, že petice obsahuje 514 podpisů a dle územního plánu
jsou oba pozemky vedené jako zeleň parková. Proběhla diskuse mezi členy petičního výboru a
členy VŽPI.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/21/2.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

4) Park Solidarita - stížnost veřejnosti na poškození dřevin a veřejné zeleně

Bc. Pecánek informoval, že k této problematice je 8. 10. naplánováno místní šetření
s veřejností a s arboristou TSK. Ing Kloudová z OŽR podotkla, že v lokalitě probíhají opravy

rozvodů vysokého napětí a potřebná technika je umístěna v parku. Dochází k zásahům do
kořenových systémů stávajících stromů, které se nacházejí v ochranném pásmu. Požadavek
oznámení 14 dní předem spolu s ručními výkopy nebyl dodržen. Poškození stromů se
neprojeví ihned, nýbrž za 2 - 3 roky, nelze tedy počítat s přestupkovými lhůtami, které fakticky
nemohou podobná porušení zákona dostatečně podchytit. Předseda VŽPI přizval členy výboru
na místní šetření, zpráva z něj bude podána na dalším jednáním VŽPI.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

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

V tomto bodě byl projednán i návazný bod č. 6 (předseda VŽPI z povahy věci obou bodů sloučil
diskuzi k bodu č. 5 a 6). Ing. Komrsková krátce členy seznámila s dalším postupem. Vypořádání
s ÚOHS bylo pro MČ P10 úspěšné, proto jsou smlouvy pro 2 lokality již podepsány, zbývající je

v řešení. Bc. Pecánek doplnil, že nově podepsané smlouvy budou účinné od listopadu, 3. pak
od ledna příštího roku. Proběhla diskuse.
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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Občan
požádal o navýšení počtu košů v oblasti Třebešín, Bc. Pecánek zodpověděl, že se
nejedná o koše MČ, ale TSK, požadavek však bude ze strany MČ předán.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

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

Diskuse k tomuto bodu byla projednána v předchozím bodě č. 5.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/21/3.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
V 18.38 odešla Ing. Komrsková.

7) Návrh členů VŽPI na nově významné stromy MČ Praha 10

Ing. Maršálek znovu apeloval pro výběr významného stromu. Mgr. Štěpánek navrhl Picea abies
u pomníku v ulici Ruská 82. Bc. Pecánek zmínil Ginkgo biloba v ulici Hostýnská. Proběhla
diskuse. Do procesu návrhů bude zapojena veřejnost, Ing. Mašálek požádá tiskové oddělení o
článek do měsíčníků PRAHA 10.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

8) Zpráva k dalšímu postupu úprav v oblasti mokřadu Slatiny

Ing. Maršálek zmínil, že Ing. Kaštovský z OŽR dlouhodobě lokalitu sleduje, v minulosti zde také

proběhlo biologické hodnocení mokřadu. Je zde významná aktivita místní veřejnosti a snaha o
zachování stávajícího prostředí. K tomuto chce MČ zažádat o financování z rozpočtu MHMP.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/21/4.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
V 18.51 odešla Mgr. Řezníčková.

9) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

J. Štěpánek, MBA
•

Park Malinová - Chrpová -15 ks uschlých stromů

•

ulice Chrpová, Fialková - posekaná tráva ponechána v zatravněném pruhu

•

zrušení DH Podléšková - 3 hřiště (odstranit torza a zatravnit)

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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Bc. Pecánek
•
•

adopce stromů
opakované vysazování stromů (kvalitní výpěstky, pod závlahou - přesto úhyn) kontroly dodavatele?

•
•

Park Solidarita - dotace
Revitalizace předprostoru parku Grébovka - vysoutěžení dodavatele, neproběhla
participace

•

Pitka - nová smlouva i na fontány

•

Malešický park - kaskáda v provozu do konce října

Ing. Maršálek
•

Generel Staré Záběhlice - setkání s autory dle situace s Covidl9, zasílat případné
připomínky na OKR OŽR

•

Bramboříková - podnět občana ke zvážení přidání pojezdy pro kočárky na
schodiště (podrobně bude zasláno OŽR)

dotace MHMP adaptační opatření na změnu klimatu: opravy pitek, mobilní zeleň,
zavlažovací vaky, OZE
(fotovoltaický systém ZŠ - OMP)

•

Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/21/1, č. VŽPI/21/2, č. VŽPI/21/3
a č. VŽPI/21/4.

Jednání bylo ukončeno v 19:06 hodin.
Přílohy:
č. 1 Prezenční listina

/
Mgr. Denisa Řezníčková

Ing. Milan Maršálek

jméno a podpis ověřovatele

jméno a podpis předsedy

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

P10-103783/2020

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru

9. 10. 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/21/1
ze dne 5. 10. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ
prezentaci aktualizace studie TT Počernická

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 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/21/2
ze dne 5.10. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ
petici proti přeložení horkovodu z pozemků AZ Přemíka s.r.o. v ulici Na Třebešíně na městské
pozemky č.p. 1463/16 a 1463/17 sousedící s parkem a do parku Jiřího Karena, č.p. 1463/8 o
počtu 514 podpisů

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

(O-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/21/3
ze dne 5. 10. 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 „ 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/21/4
ze dne 5.10. 2020
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) DOPORUČUJE RMČ
zažádat Hlavní město Prahu o finance na úpravy v oblasti mokřadu Slatiny

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 správními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.

