MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-160380/2021

Zápis

z 25. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne 29. 3. 2021, v budově ÚMČ Praha 10
Přítomní členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Roman Bulíček, Ing. Viktor Lojík, 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 17:03 hodin.
Určení ověřovatele: Ing. Miroslav Kos

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1

Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Prezentace pilotního projektu služby pronájmu sdílených elektrických kol v Praze (spol.
Bolt)

3) Informace o usnesení RMČ k II. etapě zón placeného stání na území MČ Praha 10
4) Informace o usnesení RMČ k oznámení EIA „Zkapacitnění průmyslového polookruhu"

5) Informace o akci MČ Praha 10 „Duben bez odpadů"
6) Informace o podpoře MČ Praha 10 akci Ukliďme svět 2021 (24. 4. 2021)

7) Informace o připomínkách MČ Praha 10 k přírodní památce Meandry Botiče
8) Informace o stavu zahrádkářských kolonií na území MČ Praha 10
9) Informace o stavu mobiliáře - laviček na území MČ Praha 10

10) Výběr nových významných stromů MČ Praha 10
11) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

Popis průběhu jednání

1) Organizační záležitosti
Ing. Maršálek přivítal členy VŽPI a veřejnost, omluvil Ing. Komrskovou a PaeDr. Sekala. J.
Štěpánek se připojí později.

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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Vystoupení hostů bylo odhlasováno.

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

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

2) Prezentace pilotního projektu služby pronájmu sdílených elektrických kol v Praze (spol. Bolt)

Ing. Maršálek bod uvedl a přivítal pana Zajíce ze společnosti Bolt. Firma započala svou činnost
provozem elektrických koloběžek v Olomouci, Boskovicích a Pardubicích a v říjnu loňského
roku mimo jiná města rozšířila působnost do Prahy, formou elektrokol. Provoz byl v polovině
ledna přerušen vlivem velkých mrazů a činnost probíhala bez městské dotace.
V 17.15 se připojil J. Štěpánek, MBA.

Ke spolupráci byly osloveny MČ 1 - 10 a dle získaných dat v Praze službu využilo více než 2000
nových uživatelů. Průměrné využití kol je 3x týdně a ujetá vzdálenost se pohybuje kolem 2, 75
km. Celkem uživatelé ujeli přes 10 000 km. Na území MČ P10 bylo k dispozici 20 parkovacích
lokalit, pro porovnání, na P3 je jich téměř 200. Výběr byl volen dle dobré návaznosti na MČ P2,

3, a 4. Mezi hojně využívaná místa patří fotbalový stadion Slavie, ulice Vršovická, Košická K
Botiči, zimní stadion u Havlíčkových sadů. Je vhodné rozšířit ve Strašnicích, na Třebešíně
a v Malešicích, pro větší návaznost na P3 a P9. Služba navíc disponuje funkcí začátečník, což se
projevuje v omezení rychlosti na 15 km/h. Bezpečností pokyny jsou opakovány před každou
jízdou. Probíhá spolupráce s PČR a BESIP. Je v plánu přidat 250 ks elektrokoloběžek na území
celé Prahy, pro zjištění preferencí Pražanů. Tento pilotní projekt by probíhal do začátku léta.
Spojení elektrokol a elektrokoloběžek pod společností Bolt funguje prozatím jen v Lisabonu
a nově v Brně. Proběhla diskuse.

Mgr. Řezníčková se dotázala na systém registrace, koordinaci s MHMP a kontrolu a poukázala
na špatné zkušenosti se stávajícími koloběžkami. Bylo zodpovězeno, že uživatel zadává jméno
a příjmení, datum narození, telefonní číslo a e-mail a platební kartu. V průběhu využívání
aplikace dochází ke sbírání bodů, které nesmějí klesnout pod určitou hodnotu. V opačném
případě je profil zablokován. Body se odečítají při porušování nastavených pravidel. Lokace
jsou nejprve řešeny s konkrétní MČ a poté řešeny na MHMP. V případě zjištění, že lokace byla
zvolena nevhodně, na základě zpětné vazby od občanů či zástupců MČ, dojde ke smazání
a případnému novému výběru. Kolo nelze zaparkovat na jiném než aplikací nabízeném místě
a uživatel musí na konci jízdy pořídit fotografii. Večer městem projíždí servisní tým, mění
baterie a kontroluje parkování.

Ing. Maršálek doporučil předložit návrh o pokračování pilotního projektu na odbor dopravy.
Pan Zajíc zmínil, že v rámci první části bylo osloveno vedení MČ.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/25/1.
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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Hlasování: pro 7 proti O zdržel se O

3) Informace o usnesení RMČ k II. etapě zón placeného stání na území MČ Praha 10

Ing. Maršálek pronesl, že RMČ schválila projekt Organizace dopravy v klidu a informoval

o odeslání dopisu na MHMP. V současné době se čeká na konečný termín spuštění ZPS
(nejpozději 1. 7. 2021, možná dříve). Na Komisi pro dopravu a parkování jsou průběžně
projednávány technické záležitosti k ZPS.
Tento bod byl projednán bez usnesení.

4) Informace o usnesení RMČ k oznámení E1A „Zkapacitnění průmyslového polookruhu"

Ing. Maršálek informoval o obdržení dopisu z MHMP dne 24. 2. s termínem vyjádření do 25.

3. Bc. Pecánek problematiku krátce shrnul. Na území P10 se jedná o rozšíření 4 pruhové
komunikace na 6 pruhovou, tento zásah má pozitivní i negativní dopady, připomínky byly
zaslány na MHMP.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/25/2.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

5) Informace o akci MČ Praha 10 „Duben bez odpadů"

Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Bc. Hamrníkovi, vedoucímu tiskového oddělení. Akce
je založena na vlastní celoměsíční osvětové kampani ÚMČ Praha 10 s ústředním tématem

předcházení vzniku odpadů a principu snížení produkce odpadu a zlepšení třídění formou.
Informační materiál obsahuje 5 základních složek (odmítni zbytečnosti, sešlápni, zas a znovu,
recykluj, pěstuj). Dále je uveden např. seznam mobilních sběrných dvorů nebo vysvětlení, co
se s odpadem dále děje. Je navázána spolupráce s organizací Každá plechovka se počítá. Je
v plánu oslovit firmy, které se zabývají bezobalovým hospodářstvím. Ze ZŠ Karla Čapka je

přislíbeno vytvořit únikovou hru. K rozšíření povědomí k široké veřejnosti budou využity
i sociální sítě Facebook a Instagram. Na konci měsíce proběhne vyhodnocení akce, zda se
navýšilo třídění odpadu a či došlo k jeho menší produkci. Proběhla diskuse.
J. Štěpánek, MBA informoval o televizním pořadu o odpadu, který bude vysílán ve večerních
hodinách. Poukázal na vhodnost návratu skleněných lahví či zavedení záloh plastových obalů.
Tento bod byl projednán bez usnesení.

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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6) Informace o podpoře MČ Praha 10 akci Ukliďme svět 2021 (24. 4. 2021)

Ing. Maršálek informoval o proběhlé akci Ukliďme Česko, vyhodnocení bude na dalším jednání.
Akci Ukliďme svět pořádá Český svaz ochránců přírody. MČ P10 akci podporuje.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/25/3.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

7) Informace o připomínkách MČ Praha 10 k přírodní památce Meandry Botiče

Ing. Maršálek informoval, že plán péče je připravován na dobu 10 let a byla možnost jeho
připomínkování, kterou MČ Praha 10 využila. Bc. Pecánek doplnil, že problematika se týká

především Prahy 15, nicméně i naše připomínky byly zapracovány. Důležitým aspektem
připomínek MČ Praha 10 bylo omezit další výstavbu v lokalitě.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/25/4.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

8) Informace o stavu zahrádkářských kolonií na území MČ Praha 10

Ing. Maršálek zmínil, že bod byl zařazen na základě četných dotazů ohledně stavu stávajících
kolonií a předal slovo Bc. Mgr. et Mgr. Janíkovi, který problematiku zpracovával. Byl
prostudován současný územní plán i v návaznosti na Metropolitní, s vymezením vlastnických
vztahů. Zahrádkářské kolonie se nacházejí na území Bohdalec - Slatiny, v Malešicích, na Skalce
a v Záběhlicích. Na Bohdalci dojde k větší transformaci, nicméně rekreační funkce kolonie
zůstane zachována. Malešice, Skalka a Záběhlice zůstanou beze změny.

Ing. Bulíček se dotázal na upřesnění transformace kolonie Bohdalec. Ing. Maršálek
zodpověděl, že zůstane zachována rekreační funkce, ale samotné zahrádky budou
transformovány. Jejich funkci bude nutné nahradit např. komunitními zahradami, využitím
zelených střech apod.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/25/5.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

9) Informace o stavu mobiliáře - laviček na území MČ Praha 10

Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Bc. Pecánkovi. Hlavním cílem monitoringu mobiliáře
byla končící smlouva společnosti AD-NET s MHMP, jejichž lavičky tedy uvolní veřejný prostor,
který bude potřeba nahradit. Nacházejí se většinou na zastávkách MHD. V návaznosti

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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proběhla pasportizace laviček v majetku MČ P10. Je v plánu většinu reklamních laviček

navrátit do stavu „běžných" laviček. Určitá část bude ponechána pro komunální kampaně
např. Duben bez odpadů apod. Na základě šetření byly zjištěny nutné opravy ve formě výměny
prken či nového nátěru u cca 360 laviček, přeměna reklamních laviček se týká cca 140 ks. Cena
materiálu pro opravy činí cca 350 000 Kč + práce.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
V 18:30 odešel J. Štěpánek, MBA.

10) Výběr nových významných stromů MČ Praha 10
Ing. Maršálek informoval, že celkem bylo k výběru zasláno 8 stromů, z toho 3 doporučil
Národní památkový ústav, 1 Ing. Kaštovský z OŽR, 1 Mgr. Štěpánek a 1 Ing. Maršálek. Zbývající
2 stromy byly přidány z návrhů z minulých let. Konkrétně se jedná o:

•

Lípa svobody v ul. U Záběhlického zámku: https://mapy.ez/s/beiukofeho

•

Jinan dvoulaločný v ul. Hostýnská: https://mapy.ez/s/coferokuha

•
•

Jiráskova alej ve Strašnicích: https://mapy.ez/s/kumebulajo
Cedr libanonský v ul. K Červenému dvoru: https://mapy.ez/s/gonahacude

•

javorové stromořadí v ulici Bylanská: https://mapy.ez/s/dofafuhoga

•

topol u Hamerského rybníka: https://mapy.ez/s/nopulubobo

•

vzrostlý smrk v předzahrádce u domu Ruská č. o. 82: https://mapy.ez/s/gadamomovu

•

jírovec maďal v ulici U Splavu: https://mapy.ez/s/ledelebone

Pro hlasování bude vytvořen anonymní webový formulář.
Tento bod byl projednán bez usnesení.

11) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

Bc. Pecánek
•

zastávka DEPO Hostivař-jednání: náměstek pro dopravu Ing. Scheinherr, MSc., Ph.D.
ROPID, DP, zpracovatel Městského okruhu
zpracovatel prověřovací studie pro MČ

PIO SUDOP společně se zpracovatelem Městského okruhu studii přetransformují

Ing. Maršálek
•
•

červen - pravděpodobné info o výběru zpracovatele tram, tratě Počernická
Nákladové nádraží Žižkov - připomínky do 31. 3. 2021 na stránkách IPR Praha

Jednání bylo ukončeno v 18:56 hodin.
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/25/1, č. VŽPI/25/2, č. VŽPI/25/3,
č. VŽPI/25/4, č. VŽPI/25/5.
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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Přílohy:
č. 1 Prezenční listina

Ing. Miroslav Kos
jméno a podpis ověřovatele

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru

31. 03. 2021
datum vyhotovení zápisu
záznam: Bc. Ing. Jana Hejná

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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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu

č. VŽPI/25/1

ze dne 29. 3. 2021

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

prezentaci pilotního projektu služby pronájmu sdílených elektrických kol v Praze (spol. Bolt)

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

1^7
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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USNESENI Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/25/2
ze dne 29. 3.2021

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

informaci o usnesení RMČ k oznámení EIA „Zkapacitnění průmyslového polookruhu"

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/25/3
ze dne 29. 3. 2021

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) PODPORUJE
zapojení MČ Praha 10 do akce Ukliďme svět (v hlavním termínu 24. 4. 2021)

2) APELUJE
na organizátory akce na dodržování aktuálních protiepidemických opatření platných v ČR

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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USNESENI Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/25/4
ze dne 29. 3. 2021

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o připomínkách MČ Praha 10 k plánu péče pro přírodní památku Meandr Botiče

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/25/5
ze dne 29. 3. 2021

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

informaci o stavu zahrádkářských kolonií na území MČ Praha 10 (březen 2021)

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.

