
ZÁPIS č. 07/2015 
 

ze zasedání Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP  

dne 13. října 2015  

 

Přítomni:  

RNDr. Marcela Plesníková 
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. (odchod 16.55 hod) 
Ing. Jiří Haramul  
Ing. Miloš Růžička  
Ing. Pavel Richter (odchod 17.10 hod) 
Ing. Jiří Nouza (příchod 16.10 hod) 
Petr Šimůnek  
Filip Humplík 
 
Omluveni: 

PhDr. Lukáš Kaucký  
RNDr. Jana Plamínková 
(prezenční listina připojena k originálu zápisu) 
 
Hosté: 

Ing. Pavel Vermach, Ph.D. 
Ing. Karel Prajer  
RNDr. Štěpán Kyjovský 
Ing. Radim Polák 
Ing. Karel Bursa 
Mgr. Jitka Kluzová 
Ing. Václav Nejman 
Ing. Jiří Rosický 
 

Program:  

1. Zahájení jednání výboru 
2. Schválení navrženého programu jednání 
3. Schválení minulého zápisu 
4. Prezentace finální verze Plánu odpadového hospodářství 
5. Prezentace dokumentu Krajská koncepce EVVO v Praze 2016-2025 
6. Souhrnná informace o tiscích předkládaných ZHMP  
7. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou MHMP  
8. Různé 

 

 



Zasedání Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP bylo 
zahájeno v 16.07 hod a řídila ho předsedkyně výboru RNDr. Marcela Plesníková. 
Předsedkyně výboru přivítala členy výboru a pozvané hosty. Dále konstatovala, že výbor  
je usnášeníschopný tím, že je přítomna nadpoloviční většina členů. Členové výboru byli řádně 
pozváni a obdrželi všechny projednávané materiály.  

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Haramul a zapisovatelkou byla navržena  
Ing. Kadlecová. Návrhy byly přijaty. 

usnesení č. 07/01/2015 
Výbor odsouhlasil jako ověřovatele zápisu Ing. Haramula a zapisovatelku zápisu  
Ing. Kadlecovou.   

 pro 7 – proti 0 – zdrželi se 0 
usnesení bylo přijato 

 

Jednotlivé body programu: 

2. Schválení navrženého programu jednání 
 

Výboru byl předložen program k projednání, přičemž předsedkyně navrhla změnu pořadí bodů 
programu z důvodu nahlášeného předčasného odchodu některých členů výboru a zařazení 
nového bodu 8. 

Upravený program:  

1. Zahájení jednání výboru 
2. Schválení navrženého programu jednání 
3. Schválení minulého zápisu 
4. Souhrnná informace o tiscích předkládaných ZHMP  
5. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou MHMP  
6. Prezentace finální verze Plánu odpadového hospodářství 
7. Prezentace dokumentu Krajská koncepce EVVO v Praze 2016-2025 
8. Varianta klubu ANO k zakázce „Zajištění komplexního systému nakládání 

s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy na období 2016-2025“ 
9. Různé 

usnesení č. 07/02/2015 
Členové výboru schválili upravený program jednání výboru. 

    pro 7 – proti 0 – zdrželi se 0 
usnesení bylo přijato 

 

3. Schválení minulého zápisu 
 

usnesení č. 07/03/2015 
Členové výboru schválili zápis z minulého jednání výboru konaného 9. června 2015.  

    pro 7 – proti 0 – zdrželi se 0 
usnesení bylo přijato 

 
 



4. Souhrnná informace o tiscích předkládaných ZHMP dne 22. října 2015 
 

Předsedkyně uvedla, že materiály byly včas rozeslány elektronicky a k tiskům nebyly 
připomínky.  

usnesení č. 07/04/2015 
Výbor bere na vědomí a doporučuje ZHMP ke schválení tisky Z-3436, Z-3614, Z-3643, 

Z-3613, Z-2775, Z-3594, Z-3607, Z-3608, Z-3582 a Z-3782.    
     pro 7 – proti 0 – zdrželi se 0 

usnesení bylo přijato 
 

5. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP za období  
od 16. června do 13. října 2015 

 
Předsedkyně uvedla, že materiály byly rozeslány elektronicky a k tiskům nebyly připomínky. 
 
 Výbor vzal zaslané informace na vědomí. 
 
Na základě požadavku radní RNDr. Plamínkové byly k projednání výboru nově zařazeny tisky 
R-13206, R-17093 (předsedkyně výboru u tohoto tisku nahlásila střet zájmu), R-17228  
a  R-19069, které nebyly schválené RHMP.  
 
V diskuzi se zástupce klubu Pirátů Ferjenčík dotázal na plán staveb OTV a způsob výběru 
staveb technické vybavenosti následně k realizaci. Dále požádal o zařazení prezentace  
a informování o protipovodňových opatřeních hl. m. Prahy na některém z následujících 
zasedání výboru.  
 
RNDr. Štěpánek odpověděl, že proces přípravy k velkým stavbám technické vybavenosti  
je velmi zdlouhavý. Tyto stavby se připravují k realizaci v průběhu několika volebních období. 
Dále doplnil, že se každoročně schvaluje podrobný plán, který vychází z Generelu odvodnění 
hl. m. Prahy a podle něhož se postupuje. Diskuze byla ukončena a přešlo se k hlasování  
o konkrétních tiscích. 

usnesení č. 07/05/2015 
Výbor doporučuje tisk R-13206 k projednání v ZHMP. 

pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0 
usnesení bylo přijato 

usnesení č. 07/06/2015 
Výbor doporučuje tisk R-17093 k projednání v ZHMP. 

pro 7 – proti 0 – zdrželi se 1 
usnesení bylo přijato 

usnesení č. 07/07/2015 
Výbor doporučuje radní Plamínkové znovupředložení tisků R-17228 a R-19609 k projednání  
v RHMP. 

pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0 
usnesení bylo přijato 

 
 



6. Prezentace finální verze Plánu koncepce odpadového hospodářství 

Předsedkyně předala slovo zástupci zpracovatele společnosti ISES, s.r.o. Ing. Bursovi, který 
představil Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy (dále jen „POH“).  

V následné diskuzi se zastupitel Ferjenčík dotázal na rozpor v některých údajích vedených  
v POH. Ing. Bursa odpověděl, že k odchylkám dochází vlivem dvou rozdílných zdrojů (data 
jsou vyhodnocována na konci letních prázdnin a dále jsou revidována a aktualizována  
do konce listopadu), proto se data mohou lišit (3-5% v rámci celé České republiky). Na další 
dotaz týkající se množství odpadu Ing. Bursa vysvětlil, že v důsledku zvyšování životní úrovně 
občanů hl. m. Prahy stoupá i množství odpadů a to jak separovaného, tak komunálního.  
Od roku 2024 nebude podle příslušné legislativy ČR a EU možné odpad skládkovat, proto  
je nezbytné hledat rozumné možnosti, jak tuto situaci řešit. Na poslední dotaz, jakým 
způsobem se bude POH naplňovat, Ing. Bursa uvedl, že se POH týká všech subjektů, které  
na území hlavního města působí. Závazná část bude stanovena vyhláškou ZHMP, následovat 
bude POH, kde už budou přijaty konkrétní cíle, zařízení a lokality (materiál se bude 
zpracovávat v roce 2016).  
 

usnesení č. 07/08/2015 
Výbor vzal přednesené informace na vědomí. 

pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0 
usnesení bylo přijato 

 
7. Prezentace dokumentu Krajské koncepce EVVO v Praze 2016-2025 

 
Předsedkyně předala slovo Ing. Václavu Nejmanovi k představení dokumentu Krajské 
koncepce EVVO v Praze 2016-2025.  
Předsedkyně poděkovala za prezentaci a přislíbila zaslat své připomínky k materiálu (nové 
přístupy, formulace, definice, apod.) elektronicky. Dále upozornila, že vzhledem k povaze 
materiálu, který bude předložen k projednání v ZHMP, je nezbytné sladit termíny projednávání 
s ohledem na možnosti předkladatelky materiálu, která se předcházejících jednání nemohla 
zúčastnit.  
 

usnesení č. 07/09/2015 
Výbor vzal přednesené informace na vědomí. 

pro 4 – proti 0 – zdrželi se 2 
usnesení nebylo přijato 

 
8. Varianta klubu ANO k zakázce „Zajištění komplexního systému nakládání 

s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy na období 2016-2025“ 
 

Předsedkyně uvedla, že v průběhu lednového zasedání výboru nebylo k výše uvedenému 
bodu přijato usnesení doporučit ZHMP ke schválení tisk Z-3154 Odůvodnění veřejné zakázky 
Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy  
na období od 2016 – 2025 (usnesení č. 01/07/2015 z 20. ledna 2015) a dále předala slovo  
Ing. Haramulovi.  
Ten uvedl, že navazuje na diskusi, která proběhla během lednového jednání výboru. Následně 
na dubnovém jednání pracovní komise (ze kterého neexistuje písemný záznam) byl vznesen 
požadavek na advokátní kancelář, aby zpracovala zmiňovanou variantu - rozdělení zakázky 



na dvě části, a to zvlášť na energetické využití (zpracování) odpadu, zvlášť na svoz odpadu.  
Dne 14. září 2015 klub ANO přijal usnesení, že bude vypracována alternativa, která bude brát 
v úvahu výše uvedené rozdělení zakázky na dvě části. Členům výboru byl tento materiál 
předán a stručně prezentován. 
Do diskuze se přihlásil Ing. Nouza. Poděkoval za zájem o problematiku a sdělil, že nesouhlas 
TOP 09 s verzí zakázky, tak jak je v současnosti vypsaná, stále trvá. Dodal, že si váží 
předložení této varianty, která vyvolala diskuzi, a vyjádřil obavy nad ohrožením majetku hl. m. 
Prahy. 
Ing. Polák informoval, že stávající smlouva je platná, byla uzavřena do 31. července 2016  
a jedná se o páté JŘBU v řadě. Zároveň vyjádřil pochyby o možnosti zúřadovat nové řešení 
v krátkém čase.  
Ing. Nouza upozornil, že je nutné znát stav výstupů z probíhajících jednání s minoritním 
vlastníkem: při změně záměru by tento proces byl zdlouhavý a pravděpodobně časově 
nereálný. Zdůraznil, že je potřebné dobrat se k širší shodě zainteresovaných stran.  
Ing. Haramul oponoval, že z hlediska technického zpracování je podle jeho názoru nové 
řešení časově zvládnutelné.  
Zastupitel Humplík řekl, že již v minulém volebním období hledali shodu v této věci s TOP 09  
a že chápe složitost současné situace. 
Předsedkyně doplnila, že probíhají smírčí jednání, ovšem bez účasti zástupců hl. m. Prahy, 
a že bylo připraveno deset možných variant řešení.  
Zastupitel Pirátů Ferjenčík uvedl, že klub Pirátů vítá tuto iniciativu a uvedl, že ho mrzí,  
že ačkoliv byla na lednovém jednání ZHMP tato varianta navrhována, nebyla koalicí přijata. 
Podle jeho názoru se touto cestou mělo jít hl. m. Praha již na počátku.  
Aby vyvrátil pochybnosti o legitimnosti rozdělení zakázky na dvě části, citoval Ing. Haramul 
zákon o veřejných zakázkách.  
Ing. Nouza v této souvislosti zdůraznil, že zákon o veřejných zakázkách vykládá ÚOHS. Dále 
vyjádřil pochybnosti nad tím, že je reálné dopředu zjistit stanovisko ÚOHS na rozdělení 
zakázky. 
RNDr. Růžička připomněl, že zmiňovaná zakázka, která je navíc majetkově komplikovaná,  
je pro hl. m. Prahu klíčová. V důsledku toho nebudou podle jeho názoru předložené podklady 
plně vypovídající. Dále uvedl, že pro garanci finanční výhodnosti při rozdělení zakázky by bylo 
potřeba vypracovat analýzu, která by nemusela toto tvrzení prokázat. Zdůraznil, že se jedná  
o výrazně korporátně - právní problém a chápe, že před vyhlášením výběrového řízení 
zůstává významná část problematiky neveřejná. Předložil názor, že by takto významná 
zakázka měla být ponechána na odpovědnosti jednotlivých zástupců hl. m. Prahy s právním 
zdůvodněním postupu: podle jeho názoru je v současnosti postupováno s péčí řádného 
hospodáře. 
Ferjenčík dodal, že ZHMP může usnesení revokovat a uložit RHMP úkol zpracovat 
podkladové materiály k této alternativě. Zdůraznil nutnost dalšího projednání problematiky 
ZHMP a uvedl, že v současné době RHMP nemá od ZHMP mandát zmiňovanou záležitost 
řešit.   
Ing. Haramul závěrem potvrdil, že předložená varianta ANO má za cíl revokovat usnesení 
ZHMP č. 3/22 z 22. ledna 2015, s cílem zpracovat další variantu zakázky pro 
následnou diskuzi.  
RNDr. Růžička vyjádřil pochybnosti nad tím, zda bylo dostatečně jasně řečeno, s jakým cílem 
a proč bylo na lednovém ZHMP usnesení přijato. Usnesení mělo právní doporučení, na jehož 
základě bylo možné usnesení uskutečnit. Pokud má být revokováno, otázkou zůstává, zda 
důvody pominuly. Zároveň vyjádřil obavy z důsledků revokace. 



Ing. Nouza prohlásil, že revokace neruší usnesení. Účel revokace vidí ve vyvolání diskuze  
o další variantě. S tímto tvrzením souhlasil i zastupitel Humplík. 
Předsedkyně upozornila, že aby nedošlo k pochybením, mělo by být požádáno o právní 
posouzení, jež bude směrodatné. 
Ing. Haramul shrnul, že smyslem návrhu je ochránit majetek hl. m. Prahy. Předsedkyně 
uzavřela diskuzi a nechala hlasovat.  

usnesení č. 07/10/2015 

Výbor doporučuje ZHMP projednat revokaci usnesení ZHMP Z-3154 z 22. ledna 2015. 
pro 5 – proti 0 – zdrželi se 1 

usnesení bylo přijato 
 

9. Různé 

Ředitel OSI Ing. Prajer podal stručné informace o započetí prací na ÚČOV. Členům výboru 
byla předána informace o stavu ÚČOV v tištěné podobě. Ing. Rosický dále oznámil, že byla 
spuštěna webová stránka www.novacistirna.cz, kde lze naleznout všechny aktuální informace. 
Do diskuze se přihlásil zastupitel Ferjenčík s požadavkem na zařazení bodu ÚČOV mezi body 
programu k projednání na příštích jednáních výboru. 
 
Na závěr předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast a v 18.00 ukončila 
jednání. 

Další jednání výboru se uskuteční 10. listopadu 2015 v 15.00 v zasedací místnosti Nová 
rada. 

 

 

……………………………. 
RNDr. Marcela Plesníková 

předsedkyně Výboru pro životní prostředí,  
infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP 

 
 
 

……………………………. 
Ing. Jiří Haramul 

ověřovatel zápisu 
 

 

……………………………. 
Ing. Monika Kadlecová 

tajemnice výboru 
 


