MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

P10-076352/2021
Zápis
z 24. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne 15. 2. 2021, v budově ÚMČ Praha 10
Přítomní
členové
výboru:
íng.
Milan
Maršálek,
Ing.
Roman
Bulíček,
Ing. Miroslav Kos, Mgr. Denisa Řezníčková, Mgr. Matěj Štěpánek, Jaroslav Štěpánek, MBA
Omluvení členové výboru: Ing. Viktor Lojík
Neomluvení členové výboru: —
Hosté (viz prezenční listina)

Jednání výboru bylo zahájeno v 17:33 hodin.
Určení ověřovatele: Jaroslav Štěpánek, MBA

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Informace o Zprávě o činnosti VŽPI ZMČ Praha 10 v roce 2020
3) Informace o stavu zavedení zón placeného stání na území MČ Praha 10 - oblast 10.4

4) Informace o usnesení ZHMP - nová odpadová legislativa
5) Vyhodnocení systému separace odpadů na území Prahy 10 - porovnání let 2018 - 2020
6) Informace o zapojení MČ Praha 10 do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2021 (27. 3.
2021)

7) informace o údržbě a sečích ploch se správě MČ Praha 10 v roce 2020

8) Informace o výsadbách stromů ze strany MČ Praha 10 v roce 2020
9) Informace o navržených dřevinách na významné stromy MČ Praha 10

10) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

Popis průběhu jednání

1) Organizační záležitosti
Ing. Maršálek přivítal členy VŽPI, Ing. Komrskovou, nového' vedoucího ODO Ing. Daníčka
a veřejnost. PaeDr. Sekal a Ing. Lojík byli omluveni.

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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P10-076352/2021
Vystoupení hostů v rámci veřejných bodů bylo odhlasováno.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Program byl schválen.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Členové odhlasovali přijetí Ing. Daníčka mezi stálé hosty.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Ing. Maršálek informoval, že tiskové oddělení se bude věnovat osvětě předcházení vzniku
odpadů, další jednání je naplánováno na 29. 3. 2021.
2) Informace o Zprávě o činnosti VŽPI ZMČ Praha 10 v roce 2020

Ing. Maršálek zmínil, že Zpráva vychází z Usnesení ZMČ a má stejný koncept jako v loňském
roce. Z výběru projednávaných témat, od 1. 1. 2021 jsou v platnosti všechny dodavatelské
smlouvy na údržbu zeleně, které byly předchozí rok připravovány, v problematice Terminál
Malešice investor od záměru odstoupil a dále byly zavedeny ZPS. Zpráva obsahuje seznam
přijatých usnesení a zápisy z VŽPI za minulý rok jsou dostupné na webu MČ.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/24/1.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

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

Ing. Maršálek uvedl, že proběhla 2 kola připomínkování veřejnosti, problematika bude též
řešena v Komisi pro dopravu a parkování a v RMČ bude projednáno do konce měsíce.
Ing. Čech informoval o připomínkách Organizace dopravy v klidu v termínu 7. 12. 2020 - 8. 1.

2021 většinou technického charakteru. Tyto připomínky byly řešeny přímo silničním správním
úřadem. Ostatní, zejména obecné připomínky, projednává Komise pro dopravu a parkování.
Často se jedná o nedostatek fialových zón. V termínu 5. 2. 2021 - 11. 2. 2021 byla na webu
poslední možnost připomínkovat konkrétní ulici. Přišlo 29 podnětů, z nichž se některé netýkaly
oblasti 10.4. Po projednání v RMČ TSK zpracuje projekt dopravního značení a poté MČ fyzicky
zkontroluje každou ulici. Stanovení dopravného značení na MČ bude vydáváno formou
opatření obecné povahy. Návrh opatření bude 45 dní vyvěšen na ÚD (pro možnost
připomínkování občanů) samotné opatření poté bude vyvěšeno 15 dní. Po uplynutí dané lhůty
je možno realizovat dopravní značení. Předpoklad spuštění ZPS v lokalitě 10.4 je k 1. 7. 2021.
Proběhla diskuse. J. Štěpánek, MBA přispěl s podněty, které budou projednány v Komisi pro
dopravu a parkování. Mgr. Řezníčková požádala o zaslání připomínek v písemné formě. Prodej

parkovacích karet započne cca měsíc před spuštěním zóny.

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

P10-076352/2021
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/24/2.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

4) Informace o usnesení ZHMP - nová odpadová legislativa
Bc. Pecánek informoval, že nová odpadová legislativa obsahuje několik částí, z nichž jedna
navazuje na legislativu autovraků. Zásadní změna spočívá v kompetencích, MČ bude řešit více

přestupků F. O, v první řadě tedy bude šířena osvěta v oblasti tříděného odpadu. Značné riziko
existuje v černých skládkách, které se kvůli 50 % snížení velkoobjemových kontejnerů budou
jistě navyšovat. Částka byla ponížena o cca 300 mil. Kč. Nynější postup při zjištění černé skládky
na svém pozemku: nahlášení úřadu, ten vyzve k zabezpečení pozemku nebo k odstranění,
případně zajistí nápravu ve vlastní režii. Z tohoto důvodu je v jednání personální posila do
referátu čistoty a městské zeleně.
Ing. Komrsková přislíbila projednání na MHMP možnost dalšího financování.
Tento bod byl projednán bez usnesení.

5) Vyhodnocení systému separace odpadů na území Prahy 10 - porovnání let 2018 - 2020

Ing. Kaštovský informoval, že každoročně dochází k navyšování kapacity tříděných nádob,
zejména co se týče papíru a plastu. Místně dochází dle potřeby k navyšování každý měsíc.
V loňském roce se produkce odpadu zvýšila vlivem soustřeďování obyvatel v domácnostech
(nákupy přes e-shopy, donášková služba stravy...). Předpoklad navyšování je i v tomto roce.
Žádosti se se zdůvodněním a fotodokumentací zasílá na MHMP. Z důvodu úspory financí však
MHMP zredukovala v každé MČ 2 separační místa zároveň došlo k navýšení nádob na kovové

obaly.
Ing. Maršálek se dotázal na kontejnery na olej, Ing. Kaštovský zodpověděl, že na MČ P10 je jich
umístěno 10 ks, MČ je financuje sama, protože nejsou prozatím vedeny v systému HMP.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/24/3.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

6) Informace o zapojení MČ Praha 10 do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2021 (27. 3. 2021)

Ing. Maršálek informoval, že MČ P10 má zájem na zapojení do akce, záleží však na
epidemiologické situaci. Kaštovský zmínil, že byli osloveni organizátoři menších úklidových
akcí napříč Prahou 10, pokud nebude omezeno sdružování, akce proběhne (možná
v omezeném režimu). Se společností AVE CZ se projednává možnost přistavení kontejnerů
zdarma na větší lokality úklidu. Ing. Maršálek podotkl, že by bylo vhodné doplnit na informační
leták oficiální web akce, kde je více informací.

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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K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/24/4.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

7) Informace o údržbě a sečích ploch se správě MČ Praha 10 v roce 2020
Bc. Pecánek hovořil o podkladech, které byly členům rozeslány. Finančně se i přes rok bohatý
na srážky ušetřilo. V souvislosti s novými smlouvami na údržbu zeleně bude v letošním roce na
intenzivnějších plochách zavedeno mulčování a na méně intenzivních budou použity rotační
sekačky. Zavedený koncept v častějším sekání parkových ploch zůstane zachován, tzn. cca 5 x
ročně.
Ing. Maršálek se dotázal na zkušenosti snovými firmami na údržbu zeleně. Bc. Pecánek
zodpověděl, že v oblasti zeleně jsou 2 firmy „staronové", takže k zásadním změnám nedošlo.
Nová firma pracuje od ledna, je tedy brzy na nějaké závěry. V úklidu chodníku byl problém
s vývozem košů ve Vršovicích. Firmám byl slíben shovívavý přístup po dobu prvních 3 měsíců,

poté bude řešeno přísnější formou.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

8) Informace o výsadbách stromů ze strany MČ Praha 10 v roce 2020
Bc. Pecánek informoval, že výsadba probíhá za narozené děti (z důvodu COVID-19 pouze 46
ks) a z dotací na adaptační opatření z MHMP. Celkem bylo vysazeno cca 170 stromů, část jako
náhrad za stromy odumřelé. Ing. Maršálek doplnil, že MČ P10 byla oslovena společností Billa

s.r.o. ohledně programu výsadby ovocných stromů zpět do přírody. Žádají pouze vhodnou
plochu, výsadbu zafinancují. Dle Bc. Pecánka je ploch nedostatek, dříve se uvažovalo o
Zahradním Městě, kde jsou naučné stezky, případně je umístit do ulic, kde vysazené dřeviny
budou korespondovat s názvy ulic. Ing. Maršálek se dotázal na nové info s TSK v lokalitě
Solidarita, Bc. Pecánek situaci projedná s Oblastní správou TSK. K výsadbě za narozené děti
Ing. Kaštovský zmínil, že neproběhla výsadba za děti z Vítání občánků z 2. pololetí 2019 a 1.
pololetí 2020, poté bylo Vítání občánků z důvodu COVID-19 pozastaveno. Oproti ideálnímu
stavu je tedy roční prodleva, situace se řeší výsadbou pro větší skupinu dětí.
Tento bod byl projednán bez usnesení.

9) Informace o navržených dřevinách na významné stromy MČ Praha 10

Ing. Maršálek bod uvedl, zmínil, že o navržených dřevinách se bude rozhodovat na dalším
jednání. Ing. Kaštovský informoval, že významné stromy nejsou ze strany státu chráněny, ale
jsou význačné např. z historického hlediska nebo byly vysazeny při zvláštní příležitosti. Na
Praze 10 již existují 4 významné stromy. Obsahují cedule se základním popisem. Mezi nové
stromy jsou navrženy: Jinan dvoulaločný v ulici Hostýnská, Lípa velkolistá v ulici U
Záběhlického zámku, Cedr libanonský v ulici K Červenému domu, Jírovec maďal v ulici U Splavu
a vzrostlý smrk u domu č. 82 v ulici Ruská (navrhl člen Mgr. Štěpánek). Ing. Maršálek navrhl
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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rozšířit seznam navržených stromů o Jiráskovu alej. Seznam bude zaslán členům VŽPI
v mezidobí mezi tímto a dalším jednáním výboru. Mgr. Řezníčková a Štěpánek, MBA se
připomněli s adopcí stromu.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

10) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Bc. Pecánek

•

kampaň - třídění odpadu, spolupráce s AVE CZ

Ing. Maršálek
• změna ÚP - transformace Nákladového nádraží Žižkov (změny se na území MČ Praha
10 týkají lokality okraje Malešického lesa - rezerva pro tram, trať), připomínky do 23.
2. 2021
•

Urbanistická studie IPR - transformace Nákladového nádraží Žižkov - připomínky do
31. 3. 2021

•

Plán péče Botiče - připomínkován ze strany OŽR na podnět vedení MČ

Jednání bylo ukončeno v 19:27 hodin.

Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/24/1, č. VŽPI/24/2, č. VŽPI/24/3,
č. VŽPI/24/4.

Přílohy:
č. 1 Prezenční listina

Jaroslav Štěpánek,

Ing. Milan Maršálek

jméno a podpisbA/ěřovatel'

jméno a podpis předsedy

jméno a podpis TAJ výboru
25. 02. 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 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/24/1
ze dne 15. 2. 2021

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

Zprávu o činnosti VŽPI ZMČ Praha 10 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/24/2

ze dne 15. 2. 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 „ 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/24/3
ze dne 15. 2. 2021

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ
vyhodnocení systému separace odpadu na území Prahy 10 v letech 2018 - 2020

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

f"lar*c

"

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/24/4
ze dne 15. 2. 2021

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) PODPORUJE
zapojení MČ Praha 10 do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko - Společně ukliďme Prahu 10

2) APELUJE

na organizátory akce na dodržování aktuálních hygienicko-epidemiologických opatření
platných v ČR

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.

