MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-004124/2021

Zápis

z 23. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne 11.1. 2021, 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 17:09 hodin.
Určení ověřovatele: Ing. Viktor Lojík
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Prezentace aktuálního stavu zpracování projektu Železniční zastávka

Praha -

Malešice/DEPO Hostivař (SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Matěj Mareš)
3) Informace o stavu zavedení zón placeného stání na území MČ Praha 10 - oblast 10.4
4) Rozsah zimního úklidu chodníků zajišťovaného MČ Praha 10 v případě závad ve

schůdnosti
5) Informace o možnostech posílení přírodního charakteru lokality Trojmezí
6) Informace o auditech MA 21 v oblastech životního prostředí a dopravy v roce 2020

7) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

8) Doporučení k poskytnutí dotací z Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2021,

oblast podpory - Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

(v souladu s Metodikou pro žadatele o dotace v roce 2021 se jedná o neveřejný bod
jednání z důvodu projednání vyhodnocení Pracovní skupiny hodnotitelů a současně

doporučení VŽPI k žádostem o podporu z Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok
2021, oblast podpory - Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj)
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.

Zápis zjednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeno zverejnení zpusooem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.

Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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cyklisty. V prostoru zastávky jsou doporučena 3 nástupiště délky 100 m, se zastřešením 30 m
a přístupem šikmou rampou. Současně se počítá s vybudováním podchodu z ulice
Novostrašnická. Předpokladem k vybudování ostrůvku je vyosení 3. koleje s demolicí
stávajícího mostu a náhradou novým objektem. Úprava trati vyvolá i přeložku ulice Pelyňkova
o cca 300 m. Dále je navrženo 10 uzamykatelných boxů na jízdní kola. K překonání úrovňového
řešení (3 m) vlečky České pošty železničním přechodem slouží schodiště a šikmý chodník.
Proběhne jednání o typu zabezpečení s vlastníkem vlečky. Navazuje 4 m komunikace
s postranními 5 m pásy pro vysazení zeleně a intenzivní osvětlení prostoru. Ze strany metra se
doporučuje signalizační zařízení se speciálními otočnými břevny (nutno projednat
s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s.), případně zřízení podchodu, který je však investičně
náročnější. Bude nezbytná částečná úprava trakčního vedení, avšak bez zásahů do
zabezpečovacího zařízení. Stavba se nachází na pozemcích s předpokladem železniční
dopravy. Odhad nákladů byl stanoven dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve
stupni Studie proveditelnosti a Záměr projektu. Je zde zahrnuta i riziková složka (5-6 %),
částka je odhadnuta na 128,461 mil. Kč. Proběhla diskuse.

Mgr. Řezníčková se dotázala na rozšíření P + R, v návrhu je řešeno pouze parkování pro cyklo,
parkovací dům je mimo projekt plánován u DEPA Hostivař. Dále se dotázala, zda odhadovaná
částka zahrnuje celkovou výstavbu či pouze zastávku Praha - Malešice. Bylo zodpovězeno, že
pouze realizaci nové zastávky. Napojení na Parkovací dům bude stejně jako přístup od tram či
metra po stezce pro pěší. Ing. Maršálek upřesnil, že v současné době je u DEPA Hostivař
parkovací kapacita 170 míst a po navýšení 650 (3-4 patra).

Ing. Maršálek se zeptal na projednání návaznosti železničního uzlu se SŽDC, situace byla
konzultována, oficiálně však projednáno nebylo. Řešeno se zástupci ROPID. Dále, zda je
dokument předložený MČ Praha 10 verze k připomínkování či konečná verze. Jedná se o

konečnou verzi. 3 nástupiště jsou vedena účelově, snížený počet by způsobil komplikace.
Bc. Pecánek doplnil, že ke studii jsou dohodnuty následné konzultace.
Ing. Lojík se dotázal na účel dokumentace, zda MČ Praha 10 nechá zpracovat a následně předá

MHMP? Bc. Pecánek upřesnil, že dotace byla získána na celou projekční přípravu, tedy na
prověřovací studii i návazné stupně. 1. fáze slouží k určení proveditelnosti. Následuje územní
rozhodnutí a stavební povolení s předáním na MHMP, kde se vlastní realizace projedná se
SŽDC. Ing. Lojík navrhl projednat se SŽDC již v této fázi. Ing. Maršálek doplnil, že RHMP zadala
IPR komplexní řešení koncepční studie průmyslové oblasti Malešice - Hostivař.
Mgr. Řezníčková informovala, že prezentaci projednají i na Komisi pro dopravu a parkování.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/23/1.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

3) Informace o stavu zavedení zón placeného stání na území MČ Praha 10 - oblast 10.4

Ing. Maršálek informoval že občané měli více jak měsíc k připomínkování a předal slovo Bc.
Pecánkovi. Bc. Pecánek informoval, že MČ obdržela cca 120 příspěvků, z nichž 60 bylo
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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technického charakteru. Podněty budou projednány v Komisi pro dopravu a parkování.
Technické připomínky se nejčastěji týkají problematiky vjezdů. J. Štěpánek, MBA doplnil, že

komunikace na Zahradním Městě jsou úzké a množí se i nelegální vjezdy.

Mgr. Řezníčková doplnila, TSK, a.s. nepodporuje alternativy parkování u domů v případě

zavádění ZPS.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/23/2.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

4) Rozsah zimního úklidu chodníků zajišťovaného MČ Praha 10 v případě závad ve schůdnosti

Bc. Pecánek zopakoval, že byly nově uzavřeny smlouvy na úklid chodníků, z nichž jedna od 1.
1. 2021. Výměry představují cca 20 % chodníků na území MČ Praha 10, zbývající část patří TSK,

a.s. Speciální zaměření je v oblastech škol, školek a zdravotnických zařízení.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

5) Informace o možnostech posílení přírodního charakteru lokality Trojmezí

Ing. Maršálek zmínil, že problematika byla řešena v březnu 2020, v průběhu roku probíhala
jednání mezi starostkou MČ Praha 10 a radním J. Chabrem (MHMP). Dle dříve přijatého
usnesení ZMČ Praha 10 MČ nesouhlasí s případnou zástavbou území celé oblasti tzv.

„Trojmezí" z důvodu zachování zeleně v této oblasti. V průběhu ledna až února bude na
MHMP schváleno Memorandum mezi MHMP a všemi dotčenými městskými částmi. Zároveň
MČ Praha 10 dostala od společnosti FINEP nabídku na odkup pozemku. Bc. Pecánek doplnil,
že dopis s reakcí ze strany MČ Praha 10 již odešel, v kopii na MHMP, neboť MČ nemá možnosti
v souvislosti s vykupováním pozemků. MČ upřednostňuje výkup ze strany hl. m. Prahy.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/23/3.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

6) Informace o auditech MA 21 v oblastech životního prostředí a dopravy v roce 2020

Ing. Maršálek informoval, že MČ Praha 10 v letošním roce postoupila do kategorie B, druhé
nejvyšší. Členům výboru byly rozeslány veřejně dostupné audity týkající se oblastí životního

prostředí, udržitelného rozvoje a dopravy.
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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7) Různě + iniciativní návrhy členů VŽPI

Ing. Lojík
• žádost o očíslování rozesílaných materiálů pro lepší orientaci
Ing. Maršálek
• IPR - koncepční studie průmyslové zóna Malešice - Hostivař, MČ Praha 10 v minulosti
jednala s hl. m. Prahou, studie vzniká z velké části z podnětu MČ
•

přehled vysazování stromů na další jednání

•

jaro - cyklodotazník (přes webové stránky)

Bc. Pecánek
• nová odpadová legislativa - více kompetencí pro MČ, zvyšování nákladů za ukládání
odpadů, v důsledku COVID-19 o 50 % nižší finanční prostředky na velkoobjemové

kontejnery do ulic (riziko zvýšení černých skládek)

V 18.33 z důvodu střetu zájmu (členství v organizaci, která je žadatelem v dotačním řízení MČ
P10) odešel Ing. Maršálek a z důvodu neveřejného bodu veřejnost. V dalším průběhu jednání
byl vedením pověřen Mgr. M. Štěpánek - viz písemné pověření v příloze č. 2 zápisu.

8) Doporučení k poskytnutí dotací z Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2021, oblast
podpory-Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

Neveřejný bod.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/23/4.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1

Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin.

Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/23/1, č. VŽPI/23/2, č. VŽPI/23/3,
č. VŽPI/23/4.

Přílohy:
č. 1 Prezenční listina
č. 2 Pověření Mgr. M. Štěpánka

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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Hp
jméno a podpis
ověřovatele

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

Mgr. Matěj Štěpánek

jméno a podpis
pověřeného
předsedajícího

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru

21. 01. 2021
datum vyhotovení zápisu
záznam: Bc. Ing. Jana Hejná

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/23/1
ze dne 11.1. 2021

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

prezentaci aktuálního stavu zpracování projektu Železniční zastávka Praha - Malešice/DEPO

Hostivař

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/23/2
ze dne 11. 1. 2021

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

informaci o stavu zavedení zón placeného stání na území MČ Praha 10 - oblast 10.4

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 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/23/3
ze dne 11. 1. 2021

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o možnostech posílení přírodního charakteru lokality Trojmezí

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/23/4
ze dne 11.1. 2021

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) DOPORUČUJE RMČ Praha 10 a ZMČ Praha 10

udělení dotační podpory v roce 2021 v oblasti podpory „Životní prostředí a udržitelný rozvoj"
dle výsledku jednání pracovní skupiny hodnotitelů dne 8. 1. 2021

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 1 „ hlasů členů výboru.

Mgr. Matěj Štěpánek

pověřený předsedající 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.

