
Zápis z 3. zasedání Výboru pro životní prostředí 
ZHMP, ze dne 23.3. 2011 

  

Přítomni: viz prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele 

3. Schválení programu 

4. Informace k pilotnímu projektu Praha elektromobilní 

5. Informace k problematice péče o handicapované živočichy v hl. m. Praze 

6. Různé 

  

-----    -----    ----- 

Ad 1) 

Jednání výboru zahájil a řídil místopředseda Výboru pro životní prostředí Ing. Pavel 
Richter, který omluvil předsedkyni VŽP Andreu Vlásenkovou z důvodu nemoci a 
konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.  

  

  

Ad 2) 

Zapisovatelkou byla určena tajemnice VŽP paní Nikola Smekalová. Ověřením zápisu 
byla pověřena paní Mgr. Nataša Šturmová. 

  

Hlasování: 

pro - proti - zdržel se 

            5 - 0 - 0 

  



Ad 3) 

Stažení bodu č. 4 Informace k pilotnímu projektu Praha elektromobilní na žádost 
předsedkyně VŽP z důvodu její nemoci, následné schválení programu a 
odsouhlasení zápisu z 2. jednání VŽP.  

  

Hlasování:  

    pro - proti - zdržel se 

    5 – 0 – 0 

  

Ad 4) Bod Informace k pilotnímu projektu Praha elektromobilní stažen z jednání, 
bude projednán na příštím Výboru pro životní prostředí, který se bude konat 
20.4.2011. 

  

  

Ad 5) 

Předsedající VŽP předal slovo paní Věře Aladzasové Přibylové, vedoucí záchranné 
stanice Jinonice pro handicapované živočichy, ta informovala o problematice péče o 
handicapované živočichy, problematice financování ZS a navrhla 3 možná řešení: 

1. HMP přestane péči o handicapovaná zvířata financovat z rozpočtu OOP a 
vrátí k jednání grantové téma.  

2. HMP rozdělí prostředky na dvě poloviny a na základě příslušných smluv je 
přidělí ZS Jinonice a ZS Cholupice.  

3. HMP pověří péčí o handicapovaná zvířata některou městskou organizaci 
(např. útulky městské policie, ZOO Praha nebo Lesy hl. m. Prahy), které 
navýší rozpočet o danou částku, a tato organizace si může službu objednat u 
existujících ZS a uzavřít s nimi smlouvu.  

Předsedající výboru požádal Ing. Josefa Pavlíka, pověřeného ředitele odboru 
ochrany prostředí MHMP, aby na příští jednání VŽP připravil tištěný materiál 
k problematice péče o handicapované živočichy, informace o problému, včetně jeho 
historie a analýzy. 

  

  

Ad 6)  



Na jednání VŽP promluvila paní Ing. Vlastislava Šenarová, předsedkyně občanského 
sdružení Za naši budoucnost, která se pozastavila nad vlivem tunelu Blanka na 
životní prostředí. Svoje požadavky bude formulovat písemně předsedkyni VŽP 
Vlásenkové. 

  

  

  

  

  

Příští jednání VŽP ZHMP se bude konat 20. 4. 2011 v zasedací místnosti, č. dveří 
349. 

  

   

  

  

………………………………. 

Andrea Vlásenková, předsedkyně Výboru pro životní prostředí ZHMP 

  

   

……………………………….. 

Mgr. Nataša Šturmová,  ověřovatelka zápisu 

  

   

………………………………. 

Nikola Smekalová, tajemnice Výboru pro životní prostředí ZHMP  
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