MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-100990/2019

Zápis
z 8. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu

které se konalo dne 2. 9. 2019, v budově ÚMČ Praha 10
Přítomní členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Roman Bulíček, Ing. Miroslav Kos, Mgr.
Denisa Řezníčková, Jaroslav Štěpánek, MBA, Bc. Matěj Štěpánek

Omluvení členové výboru: Ing. Viktor Lojík
Neomluvení členové výboru: —
Hosté (viz prezenční listina)

Jednání výboru bylo zahájeno v 17:03 hodin.
Určení ověřovatele: Ing. Roman Bulíček
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti

2) Informace k procesu zavádění zón placeného stání na území MČ Praha 10
3) Informace o stavu čerpání rozpočtu v oblastech Životní prostředí a Doprava k 30. 6.
2019

4) Informace o vypořádání došlých petic v lokalitě Třebešín

5) Informace k vyhlášení veřejných zakázek: správa a údržba veřejné zeleně; úklid

chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10
6) Informace o přípravě rekonstrukce uličního stromořadí Vršovická (Litevská - U Slavie)
7) Informace k procesu EIA: Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice

8) Informace o zapojení MČ Praha 10 do kampaně MŽP „Dost bylo plastu"

9) Informace k instalaci separovaných nádob na jedlé oleje na území MČ Praha 10
10) Informace o obsahu metodiky dotačního řízení v oblasti životního prostředím
environmentální výchovy a udržitelné spotřeby

11) Připomínkování analytické části Strategického plánu udržitelného rozvoje v kategoriích

životní prostředí, doprava a technická infrastruktura
12) Klimatický závazek hl. m. Prahy a jeho aktuální stav plnění ze strany MČ Praha 10
13) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

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
P10-100990/2019

Popis průběhu jednání

1) Organizační záležitosti
V 17:05 přišla paní 1. místostarostka Ing. Komrsková.

Předseda Výboru přivítal členy a hosty. Členové hlasovali o vystoupení hostů.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Program byl schválen dle navržené pozvánky.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Ing. Maršálek zmínil nutnost dalšího termínu VŽPI v průběhu měsíce září k vyjádření se

k příslušným kapitolám v Návrhu harmonogramu projednávání rozpočtu, který bude
k dispozici od 9. 9. 2019. Dále zmínil veřejné projednávání související s bodem č. 7, které se
bude konat 18. 9. 2019 na MČ Praha 10 nebo ve spalovně v Malešicích. Před tímto termínem
je též pro zájemce možnost exkurze. Další pozvánka je na občanskou debatu na téma
Odpadové hospodářství, které se bude konat v Domě čtení v knihovně ve Strašnicích dne 19.
9. 2019 v 18:00.

2) Informace k procesu zavádění zón placeného stání na území MČ Praha 10

Pan místostarosta Humplík pojednal o dopise od pana Ing. Scheinherra, MSc., PhD., ve kterém
byla schválena žádost o zpracování projektu organizace dopravy v klidu pro území MČ Praha
10. Poté bude projekt projednán komisí RHMP pro parkování. Ing. Maršálek doplnil, že Bc.
Pecánek je stálým hostem zmíněné komise, což je žádoucí pro rychlejší tok nových informací.
Tento bod byl přijat bez usnesení.

Pan místostarosta Humplík se omluvil za absenci bodu v programu a na závěr informoval o
dotaci na projektovou dokumentaci vlakové zastávky Depo Hostivař, která měla být schválena
MČ Praha 14, ale na základě projednávání bude příprava PD v režii MČ Praha 10.

3) Informace o stavu čerpání rozpočtu v oblastech Životní prostředí a Doprava k 30. 6, 2019
Bc. Pecánek informoval, že v sekci Dopravy je z investic nejzásadnější položka Studie parkovací
domy, kde je uzavřena smlouva s dodavatelem, s předpokládanou realizací do konce letošního
roku. V oblasti neinvestic se čerpá dle požadavků na případné opravy, komunikace a chodníky
ve vlastnictví MČ Praha 10 co do počtu však nejsou markantní, proto se nejedná o mnoho

položek. Pan místostarosta Humplík poukázal na dobré vztahy s MHMP, kde nám v případě
oprav vycházejí vstříc.
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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Občan

se dotázal na princip radarových značek. Proběhla diskuse s výstupem, že se

jedná o vizuální varování.
Ing. Maršálek se zeptal na vybudování parkoviště Jasmínová, Bc. Pecánek zmínil, že se
parkoviště dělí na 2 části: 1) škvárová plocha vedle ulice Jasmínová 2) travnatý pás podél

komunikace.
V 17:28 odešel pan místostarosta Humplík.
V sekci Životní prostředí v oblasti neinvestic jsou na většinu činností uzavřeny smlouvy, jedná
se o čerpání průběžně zadávaných či opakujících se činností. Mezi největší položky patří údržba
dětských hřišť. Čerpání v oblasti údržby městské zeleně je proti loňskému roku nižší, proběhly
pouze 2 seče a v rámci 3. a 4. došlo k seči pouze vybraných ploch. 5. seč v průběhu měsíce září
je plánována jako kompletní. Mezi investiční položky patří revitalizace předprostoru OC Cíl a
mobiliáře dětských hřišť.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/8/1.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

4) Informace o vypořádání došlých petic v lokalitě Třebešín

Ing. Maršálek připomněl souvislosti ohledně petic, jedná se o petici proti výstavbě v lokalitě
Třebešín a petici k rozšíření zeleně a dořešení dopravní situace v lokalitě Třebešín v Praze 10.
Ve spojitosti s 1. peticí došlo ke dvěma jednáním mezi MČ a developerem, který přislíbil i
jednání s veřejností. Tato petice byla vypořádána 19. 6. 2019. 2. petice dne 24. 7. 2019.
Ing. Kos se dotázal na příspěvek na údržbu parčíku ze strany developera a na navyšování
koeficientu přes MHMP. 1. otázka je v řešení a navyšování by přes MHMP nešlo.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

5) Informace k vyhlášení veřejných zakázek: správa a údržba veřejné zeleně; úklid chodníků a
svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10

Ing. Komrsková informovala, že termín projednávání v RMČ byl posunut z 31. 7. na 13. 8. a

zakázka byla zadána tak, aby se mohly přihlásit i menší společnosti.
Tento bod byl projednán bez usnesení.

6) Informace o přípravě rekonstrukce uličního stromořadí Vršovická (Litevská - U Slavie)
Bc. Pecánek zmínil jednání se zástupci odboru ochrany prostředí MHMP a jejich projektantem.
Záměrem MHMP je kromě cca 4 stromů kácení v celém úseku. Aktuální stav činí 54 stromů,
v případě celkové rekonstrukce by se vysadilo 73 stromů. Na základě dendrologického
průzkumu bylo zjištěno, že 5 stromů je v havarijním stavu. MČ doporučila postupnou
rekonstrukci a ještě bude předmětem diskuse, zda znovu vysazovat málo vzrostlé sakury.

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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Záměr je plánován na podzim příštího roku. Akci komplikuje výstavba různých inženýrských

sítí.
Ing. Maršálek se dotázal na úspěšnost nových výsadeb. Bc. Pecánek poukázal na problematiku
drevokazného hmyzu, způsob nákazy je například nalétávání ze starších stromů nebo chyba
školkaře. V konečném důsledku pak dochází k výměně stromů.

Tento bod byl projednán bez usnesení.
V 17:52 odešla Mgr. Řezníčková.

7) Informace k procesu EIA: Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice

Ing. Maršálek informoval o obdrženém dopisu k vyjádření MČ Praha 10 v rámci posuzování

vlivů na životní prostředí k projektu Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice
(pozn. Jedná se o provoz spalovny Malešice). Podotkl, že v minulosti již došlo k rozšíření
integrovaného povolení spalovny z 330 0001 na 394 2001. Dne 21. 8. 2019 skončila 30 denní

lhůta, ke které se mohla vyjadřovat i veřejnost, dotčené orgány státní správy a samospráva.
Celkový výstup prozatím není znám. Hlavním obsahem připomínek MČ Praha 10 bylo navýšení
dopravy v dotčené lokalitě a požadavek na případné dobrovolné kompenzační opatření
z hlediska vypouštění benzo(a)pyrenu. V návaznosti na vyjádření MČ Praha 10 byla zveřejněna
tisková zpráva, na jehož základě vedení provozu spalovny oslovilo paní 1. místostarostku
Komrskovou k účasti na jednání. Ing. Maršálek na závěr zveřejnil vyjádření spalovny, že
benzo(a)pyren se uvolňuje pouze při zahřívání kotlů, pokud dochází k ideálnímu spalování, kde
teplota dosahuje téměř 1100 °C, plyn se neuvolňuje Svedením spalovny byla diskutována
častější informovanost směrem k veřejnosti. Následovat by nyní mělo v závislosti na došlých
připomínkách veřejné projednání k záměru.
Tento bod byl projednán bez usnesení.

8) Informace o zapojení MČ Praha 10 do kampaně MŽP „Dost bylo plastu"
Ing. Maršálek připomněl problematiku, která již byla na VŽPI 2x projednávána. MČ Praha 10
se jako první MČv Praze stala součástí kampaně, zapojení bylo RMČ schváleno dne 13. 8. 2019.

V termínu do 1.10. bude směrnice zapracována do Provozního řádu ÚMČ Praha 10. Pro ÚMČ
bude závazná, pro zřízené organizace doporučující.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/8/2.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

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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9) Informace k instalaci separovaných nádob na jedlé oleje na území MČ Praha 10

Bc. Pecánek informoval, že k této akci byla vydána tisková zprava s výčtem stanovišť. Provoz
MČ Praha 10 nehradí, v případě poničení či odcizení se však podílí nákupu nových nádob. Ing.

Maršálek doplnil, že dne 17. 6. 2019 MHMP uložil Odboru ochrany prostředí připravit realizaci
veřejné zakázky ohledně celoplošného sběru bioodpadu v období 1. 1 2020 - 31. 7. 2026.
Proběhla diskuse.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/8/3.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

10) Informace o obsahu metodiky dotačního
environmentální výchovy a udržitelné spotřeby

řízení v oblasti

životního

prostředím

Ing. Maršálek krátce pojednal a ktéto problematice zmínil 2 semináře pro veřejnost.
V kapitole Životní prostředí došlo k jejímu rozšíření. Podpora se týká například komunitních

zahrad, zahrádkářských kolonií nebo drobných úprav ve vnitroblocích, které nemusejí být ve
vlastnictví MČ. Novinkou v metodice je zvýšená podpora projektů vedoucích k šetrnému
životnímu stylu a sudržitelné spotřebě. Přihlašování je možné od 1. 10. do 15.10. 2019. Na
závěr zmínil zřízení každoroční pracovní skupiny k této věci, delegovaný člen bude vybrán na
příštím jednání VŽPI.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

11) Připomínkování analytické části Strategického plánu udržitelného rozvoje v kategoriích
životní prostředí, doprava a technická infrastruktura
Ing. Maršálek informoval, že byl osloven k nominaci zástupců do odborných pracovních skupin

pro strategii. Již je spuštěn proces připomínkování pro veřejnost a 18. 9. 2019 v 18:00 bude
v KD Barikádníků veřejné setkání. Zde proběhne připomínkování již po pracovních skupinách.
Ing. Bulíček zmínil účast již nepřítomné kolegyně Mgr. Řezníčkové, která je v pracovní skupině

již zastoupena a to z titulu předsedkyně Komise pro dopravu a parkování.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

12) Klimatický závazek hl. m. Prahy a jeho aktuální stav plnění ze strany MČ Praha 10
Ing. Maršálek bod uvedl a zmínil, že se k němu VŽPI vrátí i v příštích jednáních. Klimatický

závazek byl usnesením ZHMP vyhlášen 20. 6. 2019 a je složen z několika částí. V příloze č. 1 je
uvedeno 14 bodů, které se mají rozpracovat. Pro tyto účely byla na MHMP zřízena Komise pro
udržitelnou energii a klima, která obsahuje 3 pracovní skupiny.
V 18:31 odešla paní l.místostarostka Komrsková.
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 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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Ing. Maršálek vyzval členy k podrobnému prostudování přílohy č. 1 a zejména upozornil na
body 1, 5,7, 12, 13, 14. Výstup se bude projednávat za 2 měsíce.

Ing. Bulíček se dotázal na legislativní možnosti MČ. Proběhla diskuze.

Tento bod byl projednán bez usnesení.
13) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI
Ing. Kos
• zvýšení poplatku za komunální odpad - analýza z MHMP od roku 2005, návrh na
zvýšení o 30 % (cca 120 - 130 Kč na osobu za rok)

Štěpánek, MBA
•

vratka PET lahví jako v zahraničí

V 18:51 přišla Mgr. Řezníčková.

Ing. Maršálek
•

akční plán hlukové zátěže - připomínkování MČ - výstupem je výčet lokalit zaslaných

na MHMP

•

3. kolo kotlíkových dotací pro Prahu - MHMP vypíše na podzim 2019

občan
•

zeleň ve správě TSK - převzít MČ? - odpověď Bc. Pecánek: již se neúspěšně řešilo v
minulosti

Jednání bylo ukončeno v 18:57 hodin
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/8/1, VŽPI/8/2, VŽPI/8/3.
Přílohy:

č. 1 Prezenční listina

Ing. Roman Bulíček
j'méno a podpis ověřovatele

Ing. Milan Maršálek

jméno a podpis předsedy

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru

4. 9. 2019
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/8/1

ze dne 2. 9. 2019

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

•

BERE NA VĚDOMÍ

čerpání rozpočtu v oblastech 0021 - Životní prostředí a 0031 - Doprava k 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato počtem „ 6 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel so 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 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/8/2

ze dne 2. 9. 2019

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

•

BERE NA VĚDOMÍ

zapojení MČ Praha 10 do kampaně MŽP „Dost bylo plastu"

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel so 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/8/3
ze dne 2. 9. 2019

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

•

BERE NA VĚDOMÍ

instalaci separovaných nádob na jedlé oleje na území MČ Praha 10 v roce 2019

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel so 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.

