MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-226827/2020

Zápis
z 22. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,

které se konalo dne 7.12. 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 17:05 hodin.
Určení ověřovatele: Ing. Roman Bulíček

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Návrh rozpočtu pro rok 2021 - kapitola 0021 Životní prostředí

3) Informace o projektech Akčního plánu SPUR pro rok 2021 v oblasti životního prostředí
4) Informace o výsledku místního šetření v Parku Solidarity dne 8. 10. 2020

5) Návrh rozpočtu pro rok 2021 - Kapitola 0031 Doprava
6) Informace o projektech Akčního plánu SPUR pro rok 2021 v oblasti dopravy
7) Informace o stavu zavedení zón placeného stání na území MČ Praha 10

8) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

Popis průběhu jednání

1) Organizační záležitosti
Ing. Maršálek přivítal 1. místostarostku Ing. Komrskovou, Ing. Čecha za oblast dopravy, členy
a veřejnost. Zároveň omluvil nepřítomnost místostarosty PaedDr. Sekala.

Program byl schválen dle navržené pozvánky.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Členové odhlasovali vystoupení hostů z řad veřejnosti.

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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Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Další jednání je naplánováno na 11. 1. 2021, následující termíny budou upřesněny dle volné
kapacity jednací místnosti.

2) Návrh rozpočtu pro rok 2021 - kapitola 0021 Životní prostředí

Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Ing. Komrskové. Významná změna proběhla v přesunu
volnočasového areálu Gutovka pod životní prostředí. Prostor zahrnuje park i hřiště a správcem
je PRAHA 10 - Majetková a.s. V oblasti údržby zeleně byla částka snížena. Participativní
rozpočet již není koncipován z rezervy, nýbrž je přímo narozpočtován. Částka byla ponížena i
u dětských hřišť. Bc. Pecánek doplnil, že s vysoutěženými dodavateli jsou uzavřeny výkonové
smlouvy. Dále zmínil význačný zdroj financí v podobě různých dotací, které bude snaha získat
i v příštím roce. V letošním roce situaci zkomplikoval COVID-19, některé položky se nepodařilo
dočerpat a bude se žádat o převod do dalšího roku. Nově nastavený úklid chodníků obsahuje
více činností, než tomu tak bylo v minulosti. V oblasti investic již došlo k zahájení Revitalizace
předprostoru parku Grébovka, byla získána dotace z MHMP. Další akcí je Revitalizace parku
Solidarita. Ing. Komrsková na závěr členy pozvala na Finanční výbor dne 9.12. 2020.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/22/1.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 2

3) Informace o projektech Akčního plánu SPUR pro rok 2021 v oblasti životního prostředí

Ing. Maršálek vyjmenoval kapitoly, které se týkají životního prostředí. Jeden z bodů se týká
klimatu, v minulosti byl na VŽPI projednáván klimatický závazek HMP. Strategický plán je

dostupný na webu www.prahalO.cz/strategie. Konečná verze Akčního plánu ještě není
schválena.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

4) Informace o výsledku místního šetření v Parku Solidarity dne 8. 10. 2020
Ing. Maršálek omluvil zpoždění projednání bodu z důvodu zrušení listopadového termínu
jednání VŽPI a přivítal zainteresované hosty z řad veřejnosti. Místní šetření bylo uspořádáno
na podnět místních občanů, jedná se o dlouhodobou nespokojenost s péčí o dřeviny a dále
zde probíhaly stavební práce, které poškozovaly stávající dřeviny. Jednání proběhlo za účasti
paní l.místostarostky Ing. Komrskové, Ing. Maršálka, Bc. Pecánka, Ing. Kloudové ze státní
správy a občanek paní Vratislavové a paní Klapky. Bc. Pecánek doplnil, že za Technickou správu
komunikací, a.s. (TSK) zde byl přítomen arborista pan Jančárek, který stromořadí spravuje.
Adopce stromů byla ze strany TSK zamítnuta. Plán zamýšlených zásahů do zeleně nebyl MČ
poskytnut. Občanka Vratislavové informovala o zaslaném e-mailu ze dne 6.12., ve kterém bylo
sepsáno vše podstatné. Ing. Maršálek doplnil, že bylo dohodnuto, že TSK bude MČ o výsadbě

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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informovat, bohužel se tak však nestalo. Ing. Komrskové přislíbila zaslat na TSK oficiální žádost
o poskytnutí informací. Proběhla diskuse.
Paní Vratislavové se dotázala, zda je možné dosadit prostor pro stromy, který je již několik let
neobsazený, ze zdrojů MČ, aby bylo možné aplikovat program Adopce stromů. Bc. Pecánek

reagoval, že vše záleží na dohodě s TSK. V tomto případě nebude komunikace probíhat na
úrovni oblastní správy, ale s ředitelstvím TSK. MČ má omezený rozpočet a může finančně
suplovat výsadbu TSK pouze v rámci jednotek kusů. Ing. Maršálek doplnil, že v lednu bude
zveřejněna mapa stromů (zpracována občany Solidarity) a navrhl před tímto ještě setkání
k upřesnění.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

5) Návrh rozpočtu pro rok 2021 - Kapitola 0031 Doprava

Bc. Pecánek zmínil, že v oblasti investic MHMP (TSK) počítá s Chodníkovým programem, za
předpokladu finanční spoluúčasti MČ. (projektový návrh, případně spolufinancování). Menší

zásahy dělá oblastní správa TSK sama, případě dle podnětů pracovníků ODO. V příštím roce se
počítá spíše se zpracováním návrhů než vlastními investicemi. Následující rok budou též známy
výsledky prověřovací studie na výstavbu parkovacích objektů Jahodová a V Olšinách. Při
kladném výsledku bude vysoutěžen dodavatel všech navazujících fází, tedy v první řadě
zahájení projektu pro územní rozhodnutí.
Ing. Bulíček se dotázal na plnění v rozpočtu, zda měl vliv COVID-19, Bc. Pecánek zodpověděl,
že fakturace ještě probíhá a COVID-19 vliv měl. A právě i z toho důvodu zde byla i větší snaha
o ušetření finančních prostředků do budoucna. V polovině kalendářního roku byl OŽD rozdělen
na OŽR a ODO a některé věci bude řešit dopravní samospráva, která v současné době nemá
lidské kapacity.

Ing. Čech upřesnil problematiku Chodníkového programu. Současné nastavení z MHMP je

zajistit studii proveditelnosti ze strany MČ a 1/2 zafinancovat. Oblastní správa TSK má určité

finance na běžnou údržbu + speciální rozpočet na delší souvislé úseky. MČ dodává seznam
lokalit k úpravě. Případné náměty na opravu souvislejšího úseku nad 50 m zasílat Ing. Čechovi.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/22/2.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1

6) Informace o projektech Akčního plánu SPUR pro rok 2021 v oblasti dopravy

Ing. Maršálek bod uvedl a zmínil některé projekty. Ing. Lojík se dotázal na formu podpory, když
MČ není z velké většiny projektů jejich investorem. Ing. Maršálek zodpověděl, že MČ je

většinou účastníkem územního řízení a v některých případech i řízení stavebního. V praxi
investor žádá všechny účastníky řízení k vyjádření, proces se dá zrychlit podáním
beznámitkové odpovědi bez zbytečného odkladu (v případech, kdy je to možné a MČ k záměru
nemá výhrady). 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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Tento bod byl projednán bez usnesení.

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

Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Ing. Čechovi. 1. etapa (Vršovice, Strašnice) je již
zavedena, nově i oblast Malešic, 2. etapa (Zahradní Město, Bohdalec, Záběhlice) je v přípravě.
Prvotní návrh s rozvržením barev byl připomínkován. 1. 12. 2020 byla na webu MČ v sekci
parkování zveřejněna i možnost připomínkování oblasti 10.4 široké veřejnosti. Lhůta pro
podávání končí 8.1. 2021, termín se může změnit. Zatím bylo obdrženo téměř 30 podnětů, ale
ne všechny se týkaly tématu. V rámci 1. etapy se řeší menší úpravy. V průběhu února a března
je v plánu projednání opatření obecné povahy ohledně stanovení dopravního značení a
následné předání projektu TSK. Ing. Maršálek poděkoval Mgr. Řezníčkové, která je v redakční
radě časopisu P10. Členové VŽPI mohou podávat připomínky do 11.1. 2021.

Paní Vratislavové se dotázala, zda je v plánu doplnění žlutého značení, zejména u ZŠ
Brigádníků. Ing. Čech zodpověděl, že další vybarvení není v záměru a veškeré přestupky jsou
v kompetenci Městské policie. Historicky před ZŠ byla umístěna značka Zákaz stání a bude

znovu doplněna.
Ing. Maršálek se zeptal Ing. Čecha, zda při zakoupení zóny 10.2 okolo 2.11. 2020 dojde k jejímu
posunu platnosti od 30. 11.2020 a zároveň prodloužení do téhož termínu následujícího roku.
Bylo odsouhlaseno, toto však neplatí v případě zakoupení zóny pro celou Prahu, neboť bylo
umožněno parkování čerpat.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

8) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

Mgr. Řezníčková

•

parkování Skalka P + R - 40 % obsazenost denně

Bc. Pecánek

•

od 1. 1. 2021 budou v platnosti všechny smlouvy na údržbu zeleně a úklid chodníků

Jednání bylo ukončeno v 18:35 hodin.
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/22/1, č. VŽPI/22/2.
Přílohy:
č. 1 Prezenční listina

Zápis z jednáni 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. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru

11. 12. 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/22/1
ze dne 7. 12. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

návrh rozpočtu pro rok 2021 - kapitola 0021 Životní prostředí

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 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 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/22/2
ze dne 7. 12. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

Návrh rozpočtu pro rok 2021 - kapitola 0031 Doprava

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 2 „ hlasů členů výboru.

Ing. Milan Maršálek
předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10

Zóp/s 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.

