
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10  
 P10-526777/2021 

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. 

                                                                                                                                                                                                            
Zápis  

z 31. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu, 

které se konalo dne 14. 12. 2021 v 16:00, distanční formou prostřednictvím 
videokonference 

 
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 16:03 hodin. 
 
Určení ověřovatele: Ing. Miroslav Kos 
 
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0          
 
Program: navržené body jednání 
 

1) Organizační záležitosti 

2) Informace o revitalizaci Parku Solidarity 

3) Stanovisko MČ Praha 10 k záměru MHMP „Obnova stromořadí ul. Vršovická“ 

4) Informace o naplňování smluv na údržbu zeleně a úklid chodníků - podklady 

5) Informace o zadání krajinářské studie Trojmezí, zadavatel hl. m. Praha 

6) Informace o zařazení nového stromu do databáze významných stromů hl. m. Prahy 

7) Informace o postupu MČ Praha 10 do kategorie B v hodnocení místní Agendy 21 

8) Informace o projektech Akčního plánu SPUR pro rok 2022 v oblasti životního prostředí 

9) Informace o projektech Akčního plánu SPUR pro rok 2022 v oblasti dopravy 

10) Informace o stavu zavedení zón placeného stání na území MČ Praha 10 

11) Informace o výsledcích ankety IPR Praha k zavedení TT Počernická 

12) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI 

 

Popis průběhu jednání 
 
1) Organizační záležitosti 
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Ing. Maršálek přivítal členy VŽPI, Ing. Komrskovou, Ing. Daníčka a veřejnost. Zároveň omluvil 
Ing. Lojíka a Ing. Bulíčka. 
 
Vystoupení hostů z řad veřejnosti bylo odhlasováno. 
 
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 
 
Program byl schválen. 
 
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0          
 
Termíny jednání na příští rok byly členům rozeslány a jsou dostupné i na webu MČ.  
 
 
2) Informace o revitalizaci Parku Solidarity 

Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Ing. Komrskové. 11. 11. proběhla schůzka s veřejností 
a 22. 11. se zástupci spolku Solidarita. První participace s občany pro obnovu parku se 
uskutečnila v roce 2017, v té době se jednalo o obě části – severní i jižní. Prezentovány byly 3 
návrhy. Z finančních, provozních a majetkových důvodu se rozhodlo revitalizovat nejprve část 
severní. Součástí parku měl být herní prvek, se kterým veřejnost nesouhlasí – prvek nebude 
umístěn. Zároveň se nechal vytvořit nový dendrologický posudek na stromy určené ke kácení. 
Na severní část bylo získáno stavební povolení. Ohledně kácení bude schůzka s veřejností, 
dendrologem a architekty na místě. Členové VŽPI se v případě zájmu mohou též schůzky 
zúčastnit. Předseda VŽPI přislíbil účast. Bc. Pecánek doplnil, že dendrologický posudek byl 
rozdělen na 3 části: stromy v rizikovém stavu, stromy k odstranění do cca března a stromy na 
úvahu. Celkově z cca 20 stromů bude nutné většinu odstranit. Ing. Komrsková požádala o 
rozeslání posudku členům. 
 
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/31/1. 
 
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0      
    
 
3) Stanovisko MČ Praha 10 k záměru MHMP „Obnova stromořadí ul. Vršovická“ 

Ing. Maršálek připomněl účast na VŽPI zástupce MHMP a dendrologa z roku 2019, v témže 
roce měla být doručena žádost, která však přišla až nyní. Předal slovo Bc. Pecánkovi. Ke kácení 
je navrženo 54 stromů a k novému vysazení 73 stromů. Plnohodnotná náhrada však bude trvat 
několik desetiletí. Ze strany MHMP je navrhována pro podporu růstu vylepšená technologie. 
Obnova by se týkala pouze severní části ulice, v jižní části nebylo obdrženo kladné stanovisko 
od Pražské plynárenské a.s. V případě obnovy by bylo vhodné revitalizovat ulici komplexně, 
včetně chodníků či odstranění torz stožárů el. vedení. Žádost o povolení kácení oficiálně na 
orgán státní správy nebyla doručena, jedná se o pouze o vyjádření MČ. Ing. Maršálek doplnil, 
že MHMP 9. 11. schválila Standard pro stromořadí, který definuje péči o stromy v pražských 
ulicích. Proběhla diskuse. Ing. Komrsková podpořila nesouhlasné stanovisko. J. Štěpánek, MBA 
navrhl nejdříve vysadit cca 25 stromů a poté kácet. Bc. Pecánek doplnil, že podobné řešení se 
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aplikovalo v ulici V Olšinách a jeho nevýhodu bylo, že rostly různě velké stromy. Lze ale i tuto 
variantu MHMP navrhnout. 
 
V 16:30 odešel J. Štěpánek, MBA. 
 
Ing. Kos zmínil, že pro ochlazování ulice jsou stromy v severní části důležitější. Ing. Maršálek 
na závěr podotkl, že členové VŽPI budou o průběhu situace informováni.  
 
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/31/2. 
 
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0          
 
 
4) Informace o naplňování smluv na údržbu zeleně a úklid chodníků – podklady 

Ing. Maršálek informoval, že v rozeslaných podkladech byly zápisy z jednotlivých jednání se 
zainteresovanými společnostmi. Zápisy si též vyžádal přítomný zastupitel Ing. Vávra, Ph. D. na 
ZMČ. 
 
V 16:37 se vrátil J. Štěpánek, MBA a zároveň odešla Ing. Komrsková. 

Bc. Pecánek krátce jednání shrnul. V oblasti Vršovic jsou zaznamenány problémy jak s údržbu 
zeleně, tak i s čistotou chodníků. Situace byla několikrát řešena formou smluvních sankcí. 
Částečné nedostatky s údržbou zeleně byly zjištěny i v oblasti Zahradního Města a Záběhlic. 
Naopak došlo ke snížení počtu černých skládek. Každoročně se zasílají žádosti na zvýšenou 
četnost svozu tříděného odpadu, dochází tím ke zlepšení situace ve veřejném prostoru. 
 
Mgr. Řezníčková se dotázala na finanční navýšení při zvýšené četnosti úklidu, Bc. Pecánek 
zodpověděl, že nové smlouvy jsou jinak nastavené než ty původní, odhadem se jedná cca o 30 
%. Smlouva je uzavřena na 4 roky nebo končí dočerpáním finančního limitu. Ing. Maršálek 
doplnil, že koncem ledna bude dostupné vyhodnocení za rok včetně sankcí. 
 
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/31/3. 
 
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0          
 
 
5) Informace o zadání krajinářské studie Trojmezí, zadavatel hl. m. Praha 

Ing. Maršálek informoval o usnesení hl. m. Prahy, které krajinářskou studii zadává. Studie 
navazuje na schválené a přijaté Memorandum, které konkrétně na Praze 10 bylo schváleno 
v září letošního roku. Součástí studie je i harmonogram, mimo IPR se předpokládá se 
spoluprací s MČ, zejména v participativní oblasti. Na závěr zmínil názor ze sociálních sítí, že 
participace měla proběhnout před vznikem studie. Jedná se pouze o zadání studie, 
s participací se počítá v analytické i návrhové časti. ZMČ MČ Praha 10 schválila 
nezastavitelnost území v oblasti Trojmezí. 
 
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/31/4. 
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Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0          
 
 
6) Informace o zařazení nového stromu do databáze významných stromů hl. m. Prahy 

Ing. Maršálek zopakoval, že v minulosti již byly vybrány 2 stromy a alej v rámci významných 
stromů Prahy 10. Databázi hl. m. Prahy založil Ing. Rudl z Památkového ústavu a v této 
problematice s MČ Praha 10 spolupracuje dlouhodobě. Jedná se o Jinan dvoulaločný v ulici 
Hostýnská, který byl též zařazen ve zmiňovaném výběru. Bc. Pecánek doplnil, že je nutné 
instruovat TSK pro zvýšenou péči. 
 
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/31/5. 
 
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0          
 
 
7) Informace o postupu MČ Praha 10 do kategorie B v hodnocení místní Agendy 21 

Ing. Maršálek poděkoval všem zapojeným složkám a zmínil, že se jedná o hodnocení 
udržitelného rozvoje, které provádí pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj při 
Ministerstvu životního prostředí ČR. V této kategorii je z ostatních MČ zapojena pouze MČ 
Praha 14. 
 
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/31/6. 
 
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0          
 
 
Spojení bodů 8) a 9) – společná diskuse 
 
8) Informace o projektech Akčního plánu SPUR pro rok 2022 v oblasti životního prostředí 

9) Informace o projektech Akčního plánu SPUR pro rok 2022 v oblasti dopravy 

Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Bc. Pecánkovi. V rámci Akčního plánu byly zahrnuty i 
projektové návrhy občanů. V oblasti životního prostředí byly vybrány 3 projekty: propojení 
cestní sítě v parku Na Třebešíně, úpravu u ZŠ U Vršovického nádraží (spolupráce s Žákovským 
parlamentem) a u SŠ v ulici Ruská. Ing. Maršálek na závěr doplnil, že 20. 10. 2021 proběhlo 
Fórum MČ Praha 10 s veřejností ve Vzletu k seznámení se zásadními projekty MČ. 
 
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/31/7a  
 
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0    
  
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/31/7b. 
 
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0          
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10) Informace o stavu zavedení zón placeného stání na území MČ Praha 10 

Ing. Maršálek bod uvedl a předal slovo Ing. Daníčkovi. K 30. 11. 2021 bylo zavedeno 57 890 
klientů (od července 2020), vybráno bylo 39 845 000 Kč za parkovací oprávnění a 23 615 000 
Kč za pokuty. Vybrané sumy získává MHMP a určitý výnos vrací zpět. Za loňský rok MČ obdržela 
9 000 000 Kč z vybraných 29 000 000 Kč. Částka již zahrnuje vyrovnání za zřízení výdejny a další 
náklady. Ing. Maršálek doplnil, že po odečtení P. O. činí cca 25 000 klientů rezidenti. 
Připomínky občanů k parkování je vhodné směřovat na Komisi pro dopravu a parkování. 
Do dalších jednání VŽPI je plánováno bod týkající se ZPS byl předkládat obligatorně jako 
informační s čtvrtletní periodicitou, v případě naléhavých záležitostí dle potřeby. Proběhla 
diskuze. 
 
J. Štěpánek, MBA se dotázal na výnos pro MČ ze ZPS a dále poukázal na parkování v zeleni 
nebo před křižovatkou. Mgr. Řezníčková zodpověděla, že hodnotit zavedení ZPS lze až v roce 
2022, neboť jednotlivé etapy byly zaváděny postupně. Součástí zavedení je svislé a vodorovné 
značení, výdejna, pracovníci ve výdejnách a online. J. Štěpánek, MBA by uvítal jednotný 
poplatek ZPS pro celou Prahu. Ing. Daníček poukázal na „černé“ parkování mimo ZPS, jedná se 
o úpravě monitoringu. Bc. Pecánek podotkl, že výnos ze ZPS se bude skutečně postupně 
navyšovat a samotný provoz snižovat. Ing. Maršálek na závěr zmínil, že zavedení ZPS ulehčilo 
hlavně parkování v bočních ulicích, nepředpokládalo se, že dojde k uvolnění i frekventovaných 
ulic na velkých sídlištích. 
 
Tento bod byl projednán bez usnesení. 
 
 
11) Informace o výsledcích ankety IPR Praha k zavedení TT Počernická 

Ing. Maršálek informoval, že výsledky ankety byly členům rozeslány. 21. 9. 2021 proběhlo 
veřejné představení v ulici Počernická. Dopravní podnik hl. m. Prahy připravuje dokumentaci 
pro územní rozhodnutí, zároveň proběhne oznámení EIA. V lednu je plánována prezentace 
Metroprojektu na VŽPI pro seznámení s podklady pro oznámení EIA, které pro tento projekt 
vyžaduje legislativa. 
 
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/31/8. 
 
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0      
     
12) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI 

Ing. Maršálek 
• kompostéry – výzva na veřejnost stále probíhá 
• rozšíření kontejnerů na oleje – 32 ks 
• lavičky na zastávkách MHD – mizí bez náhrady, potřeba se dále tématem zabývat 

 
V 17:56 odešla Mgr. Řezníčková. 

 
Ing. Vávra, Ph. D. 
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• čerpání financí na ekologickou osvěta – nákup materiálu nebo přesun akce na příští 
rok 

• Spalovna Malešice – dozvuky požáru? – doplňující info na místě: změna územního 
plánu zařízení pro druhotné zpracování odpadu 

• prodloužení autobusu č. 101 – negativní reakce? – odpověď na místě: řešeno Komisí 
pro dopravu a parkování 

 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:12 hodin. 
 
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/31/1, č. VŽPI/31/2, č. VŽPI/31/3,  
č. VŽPI/31/4, č. VŽPI/31/5, č. VŽPI/31/6, č. VŽPI/31/7a, 7b a č. VŽPI/31/8. 
 
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 
 
 
 
5. 1. 2022 
datum vyhotovení zápisu 
záznam: Bc. Ing. Jana Hejná 
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu 

č. VŽPI/31/1 

ze dne 14. 12. 2021 

 

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu 

 

1) BERE NA VĚDOMÍ 

informaci o revitalizaci Parku Solidarity 
 
Usnesení bylo přijato počtem „ 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru. 

 

 

 

Ing. Milan Maršálek 

předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10 
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu 

č. VŽPI/31/2 

ze dne 14. 12. 2021 

 

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu 

 

1) DOPORUČUJE RMČ NESOUHLAS 

k předloženému komplexnímu záměru MHMP „Obnova stromořadí ul. Vršovická“ 

 

 
 
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 
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu 

č. VŽPI/31/3 

ze dne 14. 12. 2021 

 

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu 

 

1) BERE NA VĚDOMÍ 

informaci o naplňování smluv na údržbu zeleně a úklid chodníků 

 

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru. 

 

 

 

Ing. Milan Maršálek 

předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10  
 P10-526777/2021 

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. 

 

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu 

č. VŽPI/31/4 

ze dne 14. 12. 2021 

 

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu 

 

1) BERE NA VĚDOMÍ 

informaci o zadání krajinářské studie Trojmezí 

 

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru. 

 

 

 

Ing. Milan Maršálek 

předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10  
 P10-526777/2021 

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. 

 

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu 

č. VŽPI/31/5 

ze dne 14. 12. 2021 

 

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu 

 

1) SCHVALUJE 

návrh nového významného stromu MČ Praha 10: 1) Jinan dvoulaločný v ulici Hostýnská 

 

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru. 

 

 

 

Ing. Milan Maršálek 

předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10  
 P10-526777/2021 

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. 

 

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu 

č. VŽPI/31/6 

ze dne 14. 12. 2021 

 

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu 

 

1) BERE NA VĚDOMÍ 

informaci o postupu MČ Praha 10 do kategorie B v hodnocení místní Agendy 21 

 

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru. 

 

 

 

Ing. Milan Maršálek 

předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10  
 P10-526777/2021 

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. 

 

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu 

č. VŽPI/31/7a, 7b 

ze dne 14. 12. 2021 

 

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu 

 

1) 7a BERE NA VĚDOMÍ 

informaci o projektech Akčního plánu SPUR pro rok 2022 v oblasti životního prostředí 

 

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru. 

 

2) 7b BERE NA VĚDOMÍ 

informaci o projektech Akčního plánu SPUR pro rok 2022 v oblasti dopravy 

 

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru. 

 

 

 

Ing. Milan Maršálek 

předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10  
 P10-526777/2021 

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. 

 

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu 

č. VŽPI/31/8 

ze dne 14. 12. 2021 

 

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu 

 

1) BERE NA VĚDOMÍ 

informaci o výsledcích ankety IPR Praha k zavedení TT Počernická 

 

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru. 

 

 

 

Ing. Milan Maršálek 

předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 


