Zápis ze 7. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ

Praha 10,
které se konalo dne 3. 6. 2019, v budově ÚMČ Praha 10
Přítomni členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Roman Bulíček, Ing. Miroslav Kos, Ing.
Viktor Lojík, Mgr. Denisa Stonáčková, Jaroslav Štěpánek, MBA, Bc. Matěj Štěpánek

Omluveni členové výboru: —
Neomluveni členové výboru: -—
Tajemník výboru: Bc. Martin Pecánek

Hosté: Filip Humplík, Mgr. Ivana Cabrnochová,
Bc. Martin Bahenský
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Zaznamenala: Bc. Ing. Jana Hejná

Jednání bylo zahájeno v 17:08 hodin.

Program:
1) Organizační záležitosti
2) Informace o usnesení RMČ k zavedení zón parkovacího stání na území MČ Praha 10

3) Informace o aktuálním stavu příprav a projednávání zámětu Terminál Malešice
4) Informace o vyjádření OŽD k petici a proti výstavbě bytových objektů a zachování

stávající zeleně v lokalitě Třebešín adresované ZMČ Praha 10

5) Stanovisko VŽPI k zapojení MČ Praha 10 do kampaně MŽP ČR „Dost bylo plastu"
6) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

7) Informace o dílčích úpravách zadávací dokumentace pro veřejné zakázky: správa a
údržba veřejné zeleně; úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10

(neveřejný bod jednání z důvodu projednávání detailů z dokumentace pro zadávací

řízení)
Popis průběhu jednání
1) Organizační záležitosti
Ověřovatelem zápisu ze 7. jednání VŽPI byl odsouhlasen pan Ing. Miroslav Kos.

Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0

Program byl schválen dle navržené pozvánky.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Předseda výboru omluvil neúčast 1. místostarostky Ing. Komrskové a přivítal členy výboru,

paní zastupitelku Mgr. Cabrnochovou, pana místostarostu Humplíka a občany z řad široké
veřejnosti.
Členové hlasovali o vystoupení hostů.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Ing. Maršálek zmínil exkurzi do Pražských služeb, která se konala bezprostředně před 7.
zasedáním

VŽPI,

a

prostřednictvím

Bc.

Pecánka

poděkoval

Ing.

Kaštovskému

za

zprostředkování návštěvy. Exkurze byla velmi zajímavá a všem zúčastněným se líbila. Dále

podotkl, že pravděpodobně bude potřeba uspořádat mimořádný VŽPI v letních měsících kvůli

projednání problematiky Terminál Malešice, neboť řádný termín je naplánován až na 2. 9.
2019. Členové předběžně přednesli své časové možnosti. Svolání jednání výboru je dle
jednacího řádu v kompetenci předsedy.

2) Informace o usnesení RMČ k zavedení zón parkovacího stání na území MČ Praha 10
Místopředseda Humplík seznámil členy s aktuální situací v procesu zavedení zón na Praze 10.
Informoval o schválení v RMČ dne 14. 5. 2019 a následném úkolu do 11. 6. 2019 připravit návrh

na rozšíření zóny placeného stání na území MČ Praha 10. Po schválení v RMČ bude záměr

projednáván na červnovém zasedání ZMČ. Ing. Maršálek doplnil, že pro připomínkování
občanů

byla

zavedena

webová

stránka

www.prahalO.cz/parkovani

a

e-mail

parkovani@prahalO.cz. Pan Humplík přítomné pozval na veřejnou diskusi dne 13. 6. 2019.

Přítomný občan se dotázal na termín spuštění zóny od 1. 7. 2020, pan Humplík zodpověděl, že
pokud bude materiál schválen v ZMČ, MČ P10 podá žádost na MHMP, kde bude projednávána

v Komisi pro parkování. Za předpokladu bezproblémového průběhu procesu zavedení zón se

očekává, že cca v červenci příštího roku dojde k zavedení zón v praxi.
V 17:21 odešli místostarosta Humplík a Mgr. Stonáčková.
3) Informace o aktuálním stavu příprav a projednávání záměru Terminál Malešice

Ing. Maršálek bod uvedl a podotkl, že obdržel podnět od občanů z blízké zástavby. Následně

předal slovo Bc. Pecánkovi. Tajemník výboru vymezil prostor záměru, který je v územním plánu
určen jako železniční plocha, v současné době je však zde pole. Plánový Terminál by zde tedy

mohl být umístěn. Zmínil, že MHMP s využitím pro železniční účely počítá již desítky let.

Problém nastává v blízkosti obytné zástavby, která se v průběhu let neustále rozšiřuje a
přibližuje. Vybudování má i návaznost za zrušené Nákladové nádraží Žižkov. MČ se k záměru

vyjadřovala již v minulosti, kdy připomínkovala problematiku hluku, smogu či dešťovou vodu.
K této problematice byla podána petice, kterou podepsalo 1866 petentů.
Ing. Lojík se dotázal, zda MČ čeká na dopracování dokumentace EIA, Ing. Maršálek zodpověděl,

že zpracovatel zaslal oficiální žádost na SVJ ohledně hlukového měření. Reakce HMP na petici

spočívala ve zpracování koncepce logistiky pro celou Prahu. Zpracovatelem je IPR a v současné

době nejsou známy informace o jejím dopracovaní. Proběhla diskuse.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/7/1.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
4) Informace o vyjádření OŽD k petici a proti výstavbě bytových objektů a zachování stávající

zeleně v lokalitě Třebešín adresované ZMČ Praha 10
Ing. Maršálek uvedl, že petici podepsalo 748 občanů, z nichž většina zahrnuje občany Prahy

10. V současné době ze strany MČ probíhají jednání s developerem. Bc. Pecánek doplnil, že
OŽD vypracoval k problematice své stanovisko.

V 17:47 přišel Bc. Bahenský.

Ing. Maršálek pokračoval, že MČ vlastní některé okolní pozemky, přes které by do budoucna
mohly vést sítě. Zmínil, že možnou variantou je změna záměru ze strany developera -

aplikovat plán jen na svém pozemku. Při jednání s developerem bylo doporučeno, aby
projednal svůj záměr s občany z této lokality. Termín vypořádání petice je 20. 6. 2019. RMČ

tímto úkolem pověřila Kancelář starostky. Proběhla diskuse.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/7/2.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

5) Stanovisko VŽPI k zapojení MČ Praha 10 do kampaně MŽP ČR „Dost bylo plastu"

Ing. Maršálek bod uvedl, zmínil, že i na některých veřejných akcích hl. m. Prahy je nově

používání jednorázových plastů zakázáno a smluvně ošetřeno a do budoucna je tedy žádoucí
na tento trend zareagovat. Bc. Bahenský zdůraznil důležitost osvěty, zejména v časopise MČ.
Navrhovaná opatření jsou jako závazná pro ÚMČ a jako doporučená pro zřizované a
příspěvkové organizace. Dílčí doporučení se týkají také akcí MČ Praha 10, farmářských tržišť a

do budoucna podmínek dotačního řízení MČ. Proběhla diskuse nad předloženými opatřeními.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/7/3.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

6) Různě + iniciativní návrhy členů VŽPI
Bc. Štěpánek:

•

podnět občana - třídění plechovek - zašle Bc. Pecánkovi

Bc. Pecánek:

•

sekání trávy - zvýšení seči ze 4 - 6 cm na 8 - 10 cm, prodloužení délky harmonogramu,

přizpůsobení se počasí
občan Ing. Jedlička:

•

křižovatka Na Padesátém/Průběžná - úprava v rámci přestavby železničního uzlu

•

boule v asfaltu u budovy úřady - OHS

Ing. Maršálek
•

obecně závazná vyhláška ZHMP splatností od 1. 10. 2020 - zákaz spalování uhlí,

uhelných briket a koksu (výjimka domácnosti - ohřev vody, zdroj vytápění, za
podmínek zákona o ovzduší)
•

kompostér SVJ na pozemek MČ - řeší OMP, OŽD se vyjádří

•

květnatá louka - reakce Bc. Pecánek: v ČR není v tuto chvíli vhodné osivo

•

podnět občana - stav klimatické nouze? - MČ Praha 10 čeká na avizované kroky, které

podnikne hl. m. Praha

7) Informace o dílčích úpravách zadávací dokumentace pro veřejné zakázky: správa a údržba
veřejné zeleně; úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10 (neveřejný bod

jednání z důvodu projednávání detailů z dokumentace pro zadávací řízení)
Členové výboru hlasovali o účasti paní zastupitelky Mgr. Cabrnochové.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Ing. Maršálek krátce shrnul dosavadní stav projednávání, Bc. Pecánek odprezentoval a

představil úpravy v jednotlivých smlouvách.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/7/4.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Jednání bylo ukončeno v 18:51 hodin.

Ověřovatel:

Schválil:

< .c A
Ing. Milan Maršálek - předseda VŽPI

Vyhotovil:
Bc. Martin Pecánek - tajemník VŽPI

Přílohy: přijatá usnesení

prezenční listina

