MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-112864/2019

Zápis

z 10. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu

které se konalo dne 7.10. 2019, 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 17:04 hodin.
Určení ověřovatele: Ing. Miroslav Kos

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 1

Program: navržené bodyjednání (dle upraveného programu předloženého předsedou VŽPI)
1) Organizační záležitosti

2) Návrh na doplnění člena VŽPI do pracovní skupiny pro hodnocení projektů

v dotačním řízení MČ Praha 10 pro rok 2020 - programy v oblasti životního prostředí
a udržitelného rozvoje

3) Informace o sečích veřejné zeleně na pozemcích ve správě MČ Praha 10 v roce 2019
4) Informace o stavu přípravy výstavby tramvajové tratě v ulici Počernická (Malešice)

5) Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby pro kontejnerové stání (KMN RMČ P10)
6) Informace k metropolitní železnici na území MČ Praha 10 z pohledu hl. m. Prahy
7) Informace o stavu projektování stavby Městského okruhu hl. m. Prahy (prvotní

podklady)
8) Různé + iniciativní členů VŽPI
Popis průběhu jednání
1) Organizační záležitosti
Předseda Výboru přivítal členy, paní 1. místostarostku Ing. Komrskovou a omluvil pana
místostarostu Humplíka.

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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Program byl schválen dle navržené pozvánky, do které již byly zakomponovány změny.
(Přeskupení bodů z důvodu plánovaného dřívějšího odchodu 2 členů a přidaný 1 bod odlišnosti od původně rozeslané verze).
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ing. Maršálek informoval, že na příštím zasedání 4. 11. 2019 se budou domlouvat termíny
jednání na další rok. Dále zmínil souvislost plánované exkurze železnice s bodem č. 6.

2) Návrh na doplnění člena VŽPI do pracovní skupiny pro hodnocení projektů v dotačním řízení
MČ Praha 10 pro rok 2020 - programy v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje

Ing. Maršálek podotkl, že jeho účast je omezena střetem zájmů, proto navrhl výběr člena z řad
Výboru. Uskupení ve složení z loňského roku (Ing. Komrsková, Ing. arch. Valovič) zůstává
nezměněno + je potřeba vybrat dalšího člena z řad opozice (v loňském roce Ing. Vávra, Ph. D.).
Krátce vysvětlil, že pracovní skupina má 5 členů - 3 zastupitelé, 2 úředníci. Bc. Pecánek doplnil,
že projekty jsou nejdříve projednány na OŽD, kde Ing. Kaštovský dělá předpřípravu. Proběhla
diskuze. Za VŽPI byl navržen a doporučen Ing. Lojík.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/10/1.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 1

3) Informace o sečích veřejné zeleně na pozemcích ve správě MČ Praha 10 v roce 2019

Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Bc. Pecánkovi. Náklady MČ na seče klesají díky
vegetačním stavům v letním období. 1. seč proběhla na všech plochách, ve 2. seči došlo
k vynechání některých ploch v rámci „pokusu", ve 3. a 4. seči došlo k sekání nejnutnějších
oblastí a 5. seč je opět ponechána v kompletním režimu. Na některých mimořádných plochách
je 6 - 8 sečí, zpravidla se jedná o místa s automatickou závlahou. Do budoucna je v plánu
změna technologie ve formě částečného mulčování, za předpokladu podobných klimatických
podmínek jako doposud, náklady na seče mohou ještě klesat. MČ Praha 10 se snaží
přizpůsobovat průběhu vegetace a jedná dle doporučení MŽP a metodiky pro seče travnatých
ploch z MHMP. Část ušetřených nákladů byla použita na hojnější zálivku. Podrobný soupis

včetně financování za rok 2019 bude Výboru předložen z kraje roku 2020.
Členové výboru hlasovali o výstupu hostů z řad veřejnosti.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ing. Maršálek na závěr informativně zmínil stav veřejných zakázek na čistotu a zeleň:
v současné době zasedají Hodnotící komise.
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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4) Informace o stavu přípravy výstavby tramvajové tratě v ulici Počernická (Malešice)

Ing. Maršálek přivítal Ing. Jiříka z Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. a zmínil doporučení
Výboru pro dopravu a cyklostezky hl. m. Prahy z roku 2017. Ing. Jiřík upozornil na 2 vodovody
ze studie z roku 2002, jedná se o problematiku přemístění původních vodovodů z roku 1913 a
1939. Výstavba tramvajové tratě má souvislost s klimatickým závazkem hl. m. Prahy a Pařížské
dohody snahou o „bezemisní" chování. Kapacitně jsou dlouhé tramvaje větší než kloubové
autobusy. Legislativně dochází k problémům z hlediska hluku, silniční vozidlo je ve stejném
hlukovém zatížení akceptovatelné, tramvaj již ne.
Cíle studie zpracovávané v roce 2019 (v případě kladného projednání jako podklad pro DUR):
•

aktualizace technického řešení dle současné legislativy

•

zohlednění „Zadání pro projektanta TT Počernická", IPR, 2018

•

zapracování

řešení

páteřních

vodovodů

dle

studie

„Koordinace

vodovodů

s tramvajovou tratí v ulici Počernická", PUDIS, 2017

•

koordinace se studií zástavby u budoucí smyčky

•

koordinace s projekty zástavby prostoru Hagiboru

•

prověření bilance parkovacích stání

•

prověření bilance zeleně, návrh výsadby zeleně a zatravnění trati

•

posouzení hlukových vlivů tramvajové trati na obytnou zástavbu

•

vizualizace ve formě zákresů do fotografií z nadhledu a u uličního prostoru

•

odborný odhad investičních nákladů

•

poklad pro zadání DUR v roce 2020

Proběhla diskuze. Bylo zmíněno, že studie nadstandardně obsahuje odborná posouzení
a vizualizace z důvodu akceptace projektu veřejností.

Pan Štěpánek, MBA se dotázal na protažení tratě o cca 2 stanice dále, probíhá zde výstavba
sídliště (P14). Ing. Maršálek zodpověděl, že v územním plánu není protažení vyznačeno. Ing.
Jiřík doplnil, že částečné prodloužení v ÚP je a celkové komplikuje příprava projektu

Městského okruhu v oblasti Dřevčické ulice.

V 17:44 přišel Ing. Kaštovský.

Ing. Bulíček se zeptal na souvislost výstavby tramvajové trati ve středním pásmu s parkovacím

stáním. Ing. Jiřík zodpověděl, že výstavba nástupišť může negativně ovlivnit počty parkovacích
stání. Zmínil, že možné variantní řešení je ve spojení zastávek na tramvaj/autobus a v místech
stávajících autobusových zastávek vybudovat nová parkovací stání.
Ing. Kos zmínil souvislost 40 let starého projektu, který nemohl být realizován z důvodu
vedoucího potrubí z přivaděčů. Dále zmínil hlukové zatížení v létě, kdy bude díky olistění menší
než v zimě a dotázal se na reálné dokončení. Ing. Jiřík zodpověděl, že metodika měření hluku
počítá s horší variantou a předpoklad realizace je v případě kladného projednání v roce 2027.
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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V 18:20 odešla Ing. Komrsková.
Ing. Maršálek doplnil, že se na stavbu budou vztahovat nové přísnější hlukové limity jakožto
na novostavbu. Po obdržení nových informací a aktualizace studie bude VŽPI informován.
Občan
se dotázal na cenu přepravy 1 člověka na km v centru města. Ing. Jiřík odkázal
na kontaktní formulář na webových stránkách Dopravního podniku.

Ing. Lojík se dotázal na obsah CO2 na 1 pasažéra při jízdě v autobuse. Ing. Jiřík přislíbil dohledat
odpověď. Kontakt pro dotazy: jirikf@dpp.cz

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/10/2.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

5) Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby pro kontejnerové stání (KMN RMČ P10)

Ing. Maršálek krátce shrnul dosavadní průběh problematiky kontejnerového stání a předal
slovo Ing. Kaštovskému. Ing. Kaštovský poukázal na vyhlášku MHMP ohledně odpadů spolu se
souvislostí se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ing. Maršálek zmínil
výhody a nevýhody.
.
, zástupkyně z SVJ Litevská 3, informovala, že SVJ Bajkalská chce umístit
kontejnerové stání pod okna SVJ Litevská, kde je jediný vstup do budovy, i když má své stání
vybudované pod svými okny. SVJ Litevská nezná přesný počet kontejnerů, minimálně však 5
ks. SVJ Litevská navrhlo případné řešení - přidat ke stávajícímu svému stání u strany budovy
další 2 kontejnery pro SVJ Vršovická a SVJ Kubánské náměstí a SVJ Bajkalská ponechat na svém
území.

.
, zástupkyně SVJ Bajkalská 32, oponovala, že vybudované stání nemají,
příslušný pozemek vlastní MČ Praha 10, budování komplikuje výtah a v lokalitě dochází ke
sdružování bezdomovců.

Ing. Řezníčková se dotázala na skutečnost, zda je v Bajkalské již vybudované stání či nikoliv,
Ing. Maršálek zodpověděl, že zde existuje prostor, kde by kontejnery mohly být, ale ohrazení
zde není.
.
doplnila, že kontejnerové stání zde bylo ještě před vybudováním
výtahu, poté se muselo přemístit z důvodu problémů s vývozem. Na závěr podotkla, že SVJ
Bajkalská zredukovalo počet kontejnerů ze 2 ks na 1 ks a zvýšilo četnost vývozu ze 2 na 3x
týdně.
.
, zástupce SVJ Vršovická 103, potvrdil komplikace se současným nakládáním s odpady,
zmínil, že SVJ Vršovická má pronajatý pozemek od MČ Praha 10 a celá kauza trvá již 3 roky.
V současné době končí lhůta k vyjádření ke stavebnímu řízení. Spolu s SVJ Kubánské náměstí
se dohodli na 1 společné popelnici s vývozem 2-3 týdně. Stavební podklady jsou na 5 míst,
fyzicky zde budou jen 3 kontejnery.

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro áčely 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. Maršálek přislíbil projednání s Ing. Rafflovou, vedoucí OST.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/10/3a, 3b.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 1
Ing. Maršálek zmínil, že bod bude pravděpodobně zařazen do KMN 14.10. 2019 a 22.10. 2019
do RMČ.
Bc. Pecánek doplnil, že dle početních výsledků by teoreticky stačily 2 ks kontejnerů na 4 domy.
.
se dotázala na povinnost vyjádření jako majitele sousedního pozemku.
Bc. Pecánek doporučil oslovit Ing. Rafflovou, vedoucí OST.
V 18:29 odešla Mgr. Řezníčková, Ing. Bulíček a Ing. Kaštovský.

6) Informace k metropolitní železníci na území MČ Praha 10 z pohledu hl. m. Prahy

Ing. Maršálek bod uvedl, upozornil členy na podkladový materiál, který je souhrnem ze
Strategie železniční dopravy hl. m. Prahy, týkající se MČ PlO.Dále zmínil plán exkurze do konce

letošního roku. Poukázal na diskuzi ohledně pozemků železnice ve vztahu ke studii Bohdalec Slatiny - brownfield Strašnice, v současné době se o změně vlastnictví složitě jedná. Bc.
Pecánek doplnil, že Praha 14 dlouhodobě usiluje o linku S a projektuje zastávky na svém území.
Praha 4 zpracovala studii pro celé území. Praha 10 se zapojuje a žádá HMP o dotaci na
projektování Depa Hostivař (zastávka Malešice).
Proběhla diskuze.
Tento bod byl projednán bez usnesení.
7) Informace o stavu projektování stavby Městského okruhu hl. m. Prahy (prvotní podklady)

Ing. Maršálek bod uvedl a zmínil prezentaci části studie Ing. arch. Kasla. Prezentace byla na
místě Bc. Pecánkem promítnuta a bude rozeslána členům VŽPI. Po obdržení nových informací
bude VŽPI informován. Proběhla diskuse.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

8) Různě + iniciativní návrhy členů VŽPI

Ing. Lojík

•

Městský okruh (doplňující dotaz) - EIA, předpoklad projednání změn v navazujících
řízeních

Bc. Pecánek

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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•

říjen/listopad slavnostní otevření předprostoru u OC Cíl + knihovna

•

obdržena analytická studie na zvýšení kapacity parkování na Praze 10 - k projednání
na dalším jednání

•

9. 10. 2019 - Komise pro dopravu a parkování MHMP - info na dalším jednání

Ing. Maršálek

p. Humplík - podnět občana - bezbariérové lokality (Kohinoor, U Vršovického nádraží)
MgA. Škochová Bláhová - údržba zeleně náměstí Svatopluka Čecha (v minulosti úpravy

•
•

povrchů či zeleně)

Štěpánek, MBA
Cíl - Švehlova (Topolová) - úbytek parkovacích míst ze 12 na 6 (Bc. Pecánek - úprava

•

z BESIPU ve spolupráci s místní školou - Ochrana žáků při cestě do školy)

Jednání bylo ukončeno v 18:57 hodin.
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/10/1, VŽPi/10/2, VŽPI/10/3a, 3b.

Přílohy:
č. 1 Prezenční listina

z ing. Miroslav Kos

jméno a podpis ověřovatele

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru

9. 10. 2019
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/10/1

ze dne 7.10. 2019

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

•

DOPORUČUJE

RMČ Praha 10 do pracovní skupiny programu v oblasti ochrany životního prostředí a
udržitelného rozvoje v dotačním řízení MČ Praha 10 pro rok 2020: Ing. Viktor Lojík

Usnesení bylo přijato počtem „ 6 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 1 „ 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/10/2
ze dne 7.10. 2019

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

•

BERE NA VĚDOMÍ

informaci o stavu přípravy výstavby tramvajové trati v ulici Počernická (Malešice)

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/10/3a, 3b
ze dne 7.10. 2019

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

•

a) SOUHLASÍ

s umístěním stavby pro kontejnerové stání (KMN RMČ P10)
•

b) DOPORUČUJE

OŽD oslovit stavebníka stavby o snížení kapacity kontejnerových stání

Usnesení bylo přijato počtem „ 6 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 1 „ 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.

