MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

P10-133190/2022

Zápis
z 34. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne 28. 3. 2022, v budově ÚMČ Praha 10
Přítomní členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Miroslav Kos, Mgr. Denisa Řezníčková,
Mgr. Matěj Štěpánek, Jaroslav Štěpánek, MBA
Omluvení členové výboru: Ing. Roman Bulíček, Ing. Viktor Lojík
Neomluvení členové výboru: --Hosté (viz prezenční listina)
Jednání výboru bylo zahájeno v 17:09 hodin.
Určení ověřovatele: Ing. Miroslav Kos
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1
Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Informace o úpravě koryta vodního toku Botiče v Záběhlicích (investor OCP MHMP)
3) Informace o petici „Za zrušení záměru výstavby budoucí tramvajové zastávky
na Počernické ulici v úseku Na Palouku – Slunečná, navržené v rámci vybudování
tramvajové trati Vinohradská – Malešice“
4) Informace o výsledku výběrového řízení „Nájem části pozemků bývalého
zahradnictví“
5) Informace o aktivitách kampaně MČ Praha 10 „Praha 10 bez odpadů“ v roce 2022
6) Pocitová mapa MHMP – podněty na MČ Praha 10 v oblastech životní prostředí
a doprava
7) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Popis průběhu jednání
1) Organizační záležitosti
Byl přidán nový bod č. 4.

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 soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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Nově navržený program:
1) Organizační záležitosti
2) Informace o úpravě koryta vodního toku Botiče v Záběhlicích (investor OCP MHMP)
3) Informace o petici „Za zrušení záměru výstavby budoucí tramvajové zastávky
na Počernické ulici v úseku Na Palouku – Slunečná, navržené v rámci vybudování
tramvajové trati Vinohradská – Malešice“
4) Informace o studiích proveditelnosti Parkovacího domu Jahodová a Parkovacího
domu V Olšinách
5) Informace o výsledku výběrového řízení „Nájem části pozemků bývalého
zahradnictví“
6) Informace o aktivitách kampaně MČ Praha 10 „Praha 10 bez odpadů“ v roce 2022
7) Pocitová mapa MHMP – podněty na MČ Praha 10 v oblastech životní prostředí
a doprava
8) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Program byl schválen.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Členové hlasovali o vystoupení hostů z řad veřejnosti.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Ing. Maršálek informoval o novém termínu místního šetření dne 4. 4. 17:00 Mezi Zahrádkami
(původní byl zrušen), účast je dobrovolná. Řádný termín výboru je plánován na 25. 4. 2022.
2) Informace o úpravě koryta vodního toku Botiče v Záběhlicích (investor OCP MHMP)
Ing. Maršálek přivítal zástupce Odboru ochrany prostředí MHMP (Ing. Šlinger, Ing. Karnecki).
Zástupci MČ P10 byli na kontrole na popud veřejnosti, že v místě probíhá kácení. Kolegové
z MHMP představili plánovaný záměr. Úprava Botiče započala již v roce 2017, cílem bylo
otevírat vodní toky veřejnosti, prosvětlení a výměna vegetace, která již byla přestárlá.
V 17:16 odešel J. Štěpánek, MBA.
Nynější úprava se týká hlavně cíle snížit hladinu při povodňových průtocích, celkově se jedná
o vícefunkční úpravy. Územní rozhodnutí bylo získáno v roce 2019, stavební povolení v roce
2021. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele vlastních výkopových prací,
dokončení úprav během letních měsíců.
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 soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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Ing. Maršálek doplnil, že se jedná o kácení desítek stromů. Bc. Pecánek zmínil, že kácení bylo
v plánu i v připravovaném Lesoparku Olgy Havlové, což bude ještě potřeba přehodnotit.
Mgr. Řezníčková se dotázala na konečné náklady a termín ukončení realizace, předpokládaná
částka byla 17 mil. Kč bez DPH, vysoutěženo bylo za 11 mil. Kč bez DPH. Plánované ukončení
je v létě 2022, pravděpodobně dojde k lehkému posunu z důvodu delšího výběru dodavatele.
Ing. Kos se dotázal na lávku, bylo zodpovězeno, že leží na území Prahy 15.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/34/1.
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0
Bc. Pecánek se dotázal na další realizace na Botiči, bylo zodpovězeno, že na území Prahy 10
nelze aplikovat mnoho úprav, neboť to šířka koryta neumožňuje. U Ďolíčku je v rámci
Vršovické promenády plán vybudovat pobytové schody.
Proběhla diskuse ohledně instalace cedule k Hamerskému rybníku, bylo doporučeno ceduli
neinstalovat.
v 17:35 odešli zástupci MHMP.
3) Informace o petici „Za zrušení záměru výstavby budoucí tramvajové zastávky na Počernické
ulici v úseku Na Palouku – Slunečná, navržené v rámci vybudování tramvajové trati
Vinohradská – Malešice“
Ing. Maršálek informoval, že petice byla projednána na Kontrolním výboru ZHMP, jedná se
o petici s méně než 2000 podpisy, proto ji nebude projednávat ZHMP, ale byla určena
k vyřízení příslušného náměstka primátora hl. m. Prahy, Ing. Adama Scheinherra, Ph.D., MSc.
Petice byla členům rozeslána, včetně vyjádření Dopravního podniku. Na jednání na MHMP
došlo k dohodě petentů a Dopravního podniku hl. m. Prahy. Připomínky vůči TT Počernická
může veřejnost směřovat do budoucího oznámení EIA. Na ÚMČ P10 petici vyřizuje ODO.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/34/2.
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0
4) Informace o studiích proveditelnosti Parkovacího domu Jahodová a Parkovacího domu V
Olšinách
Ing. Maršálek informoval, že studie byly projednány v Komisi pro dopravu a parkování a budou
projednány v RMČ. Zároveň budou rozeslány členům. Předal slovo Mgr. Řezníčkové,
předsedkyni zmíněné komise, která krátce o studiích pojednala. Celkově byly na komisi
projednávány 3 studie, vyhovující však byly pouze 2. Proběhla diskuse.
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 soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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Ing. Kos se dotázal na kapacitu stání: Parkovací dům Jahodová cca 132 míst, parkovací
dům V Olšinách cca 200 míst.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/34/3.
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0
V 17:48 odešel Ing. Daníček.
5) Informace o Informace o výsledku výběrového řízení „Nájem části pozemků bývalého
zahradnictví“
Ing. Maršálek informoval, že materiál byl souhlasně projednán v RMČ. Nový nájemce prostor
vysoutěžil k účelu provozování zahradnictví.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
6) Informace o aktivitách kampaně MČ Praha 10 „Praha 10 bez odpadů“ v roce 2022
Letošní aktivity jsou rozvrženy do několika měsíců. MČ Praha 10 se aktivně účastní a celou
kampaň zaštiťuje. Hlavní aktivity a akce pro veřejnost:
28. 3. 7:00 – 9:00 Dobrovolnický úklid pod záštitou Ministerstva životního prostředí
6. 4. (Ekodomov) - schůzka komunitního kompostování Strašnice
23. 4. (ČSOP) Den Země v Malešicích, Malešický park
3. 5. 17:00 Poděkování ekologickým organizacím
11. 6. (MHMP) Re-use den akce u Cíle na Zahradním Městě, MČ stan propagace BEZ ODPADU
Tento bod byl projednán bez usnesení.
7) Pocitová mapa MHMP – podněty na MČ Praha 10 v oblastech životní prostředí a doprava
Odkazy byly členům rozeslány, zúčastnilo se 471 respondentů s 8899 podněty. Mgr. Štěpánek
doplnil, že podobná čísla byla zjištěna i za oblast bezpečnosti. Bc, Pecánek zmínil, že zadávání
podnětů bude probíhat pravidelně ve 2 letých intervalech.
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 soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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8) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Ing. Maršálek


kácení Vršovická – sakury, MČ nesouhlas, dosadby, kácení jen havarijních



Botič - protipovodňové opatření – příprava na stavbu



zastávka Sídliště Malešice – malé skruže na stromy – vlastník TSK



Strašnice/Malešice – neobrostlá vrba



MHMP dotace na podporu klimatických cílů – stromy, zavlažovací vaky, nádrže
na zadržování vody po občany



pozvánka – so – Společně ukliďme Prahu 10 (Malešický les, Trojmezí, Drážní
promenáda ad.)

Jednání bylo ukončeno v 18:06 hodin.
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/34/1, č. VŽPI/34/2 a č. VŽPI/34/3.
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
11. 04. 2022
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 soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/34/1
ze dne 28. 3. 2022
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o úpravě koryta vodního toku Botiče v Záběhlicích (investor OCP MHMP)

Usnesení bylo přijato počtem „ 4 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 soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/34/2
ze dne 28. 3. 2022
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
1) BERE NA VĚDOMÍ
informaci o petici „Za zrušení záměru výstavby budoucí tramvajové zastávky na Počernické
ulici v úseku Na Palouku – Slunečná, navržené v rámci vybudování tramvajové trati
Vinohradská – Malešice“

Usnesení bylo přijato počtem „ 4 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 soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/34/3
ze dne 28. 3. 2022
Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
2) BERE NA VĚDOMÍ
studie proveditelnosti Parkovacího domu Jahodová a Parkovacího domu V Olšinách

Usnesení bylo přijato počtem „ 4 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 soukromí fyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.

