
 

 

 
Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP 

 
VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP se uskutečnilo dne 19. 10. 2011 

v zasedací místnosti č. 349 od 14:00 do 16:00 hod. 
 

Přítomni: viz prezenční listina 
Program: 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele a ověřovatele 
3. Schválení programu 
4. Schválení aktualizovaného seznamu expertní skupiny čisté mobility v Praze 
5. Žádost MČ Praha 10 na vybudování veřejně přístupného parku v lokalitě Trojmezí 
6. Žádost MČ Praha – Dubeč o projednání možnosti výstavby lanovky na vodní lyžování 
7. Prezentace projektu Prahy 11 – Revitalizace objektu stávající výtopny na středisko 

ekologické výchovy hl. m. Prahy 
8. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
9. Přetrvávající rozpory ve vyhodnocení veřejného projednání konceptu ÚP hl. m. Prahy 

a připomínek MČ  
10. Různé 

 
 

-----     -----     ----- 
Ad 1) 
Jednání výboru zahájila a řídila předsedkyně Výboru pro životní prostředí Andrea Vlásenková 
a konstatovala, že výbor je usnášeníschopný.  
 
 
Ad 2) 
Zapisovatelkou byla určena tajemnice VŽP Bc. Nikola Smekalová. Ověřením zápisu byl 
pověřen místopředseda VŽP Ing. Pavel Richter. 
 
Hlasování: 

pro - proti - zdržel se 
         7   -   0     -    0 

 
 
Ad 3) 
Schválení programu a odsouhlasení zápisu z 6. jednání VŽP. Předsedkyně VŽP zařadila do 
bodu různé prezentaci OS pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6. 
 
Hlasování:  
         pro - proti - zdržel se 
          7   –   0    –  0 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ad 4) 
Předsedkyně VŽP předložila aktualizovaný seznam expertní skupiny čisté mobility v Praze. 
 
Výbor pro životní prostředí: 
 
I. bere na vědomí předložený seznam (viz příloha č. 1 tohoto zápisu) 
 
II. ukládá předsedkyni VŽP: 
 

- zkoordinovat postup expertní skupiny čisté mobility v Praze s pracovní skupinou a 
poradními orgány primátora hl. m. Prahy 

- předložit zprávu o splnění úkolu 
 
Termín: 16. 11. 2011 
 
Hlasování:  
         pro - proti - zdržel se 
          7    –   0    –  0 
 
 
Ad 5) 
K žádosti MČ Praha 10 na vybudování veřejně přístupného parku v lokalitě Trojmezí se 
vyjádřil starosta MČ Praha 15 Ing. Pavel Klega. Sdělil členům výboru, že Zastupitelstvo MČ 
Praha 15 již má usnesení z jara roku 2010, ve kterém deklaruje, že v rámci katastru MČ Praha 
15 vyjadřuje vůli zřídit veřejně přístupný park. 
 
Starosta MČ Praha 10 Ing. Milan Richter prezentoval žádost na vybudování veřejně 
přístupného parku v lokalitě Trojmezí. MČ Praha 10 chce lokalitu Trojmezí zachovat jako 
volně přístupnou oblast s maximálním podílem zeleně, ale vzhledem k tomu, že jsou pozemky 
v tomto místě soukromé, navrhuje, aby hl. m. Praha vstoupilo do jednání s vlastníky pozemků 
v této lokalitě za účelem odkoupení těchto pozemků tak, aby bylo možno realizovat výše 
uvedený záměr.  
 
Výbor pro životní prostředí: 
 
I. souhlasí  
se záměrem, aby Trojmezí bylo zachováno jako volně přístupná oblast s maximálním podílem 
zeleně 
 
II. doporučuje Radě hl. m. Prahy: 

- vstoupit do jednání s vlastníky pozemků za účelem realizace usnesení  
Rady MČ Praha 10 č. 315 ze dne 23. 3. 2011 (viz příloha č. 2 tohoto zápisu) 

- předložit na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy zprávu o postupu v realizaci tohoto 
usnesení  

- opětovně předložit materiál týkající se vybudování veřejně přístupného parku 
v lokalitě Trojmezí na VŽP ZHMP k dalším stanoviskům 

 
Kontrolní termín: leden 2012 
 
 
 



 

 

Hlasování: 
pro - proti - zdržel se 

          7    –   0    –  0 
 
Ad 6) 
Předsedkyně VŽP předala slovo starostovi MČ Praha – Dubeč panu Tošilovi, který představil 
projekt, který se týká instalace a provozování sportovně rekreačního zařízení lanovky pro 
vodní lyžování na části vodní plochy retenční nádrže Slatina v katastrálním území MČ Praha 
– Dubeč. Od tohoto projektu očekává zlepšení turisticko-sportovní atraktivity celé Prahy. 
 
Předsedkyně VŽP Vlásenková předložila stanovisko OOP MHMP, které nedoporučuje výše 
uvedený projekt z toho důvodu, že je RN Slatina součástí rybářského revíru a realizací 
projektu by byl fakticky znemožněn rekreační rybolov, který rovněž patří mezi oblíbené 
rekreační aktivity občanů hl. m. Prahy. Daná nádrž slouží k rozmnožování zvláště chráněných 
druhů obojživelníků, plazů a ptáků a dále se v území vyskytuje řada druhů z červeného 
seznamu.  
 
V rozpravě se k tomuto projektu za klub TOP 09 vyjádřil místopředseda VŽP Ing. Richter, 
který se přiklonil ke stanovisku OOP MHMP s tím, že jsou námitky OOP relevantní a na 
základě toho projekt nepodporují.  
 
Výbor pro životní prostředí: 
 
I. bere na vědomí  
projekt MČ Praha – Dubeč na výstavbu lanovky na vodní lyžování 
 
II. akceptuje  
stanovisko klubu TOP 09 
 
 VŽP tento projekt doporučuje k projednání dalším dotčeným výborům ZHMP. 
 
Hlasování:  

pro - proti - zdržel se 
             7  -    0   -      0 
 
 
Ad 7) 
Zástupkyně starosty Prahy 11 Ing. Štampachová představila projekt Prahy 11 Revitalizace 
objektu stávající výtopny na středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy. Záměrem projektu je 
přispět ke změně charakteru této městské části a vytvořit přírodní oázu, která bude sloužit 
veřejnosti jako středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy. Stavba je navržena v duchu 
moderní a ekologické architektury. Mají zde probíhat výchovně vzdělávací programy pro 
veřejnost ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. Rada MČ Praha 11 přijala usnesení č. 
0978/26/R/2008 (viz příloha č. 3 tohoto zápisu) Výstavba environmentálního centra na Praze 
11 ze dne 3. 12. 2008, ve kterém podporuje záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu č. 
p. 674, ulice K Milíčovu, Praha 4, vypůjčiteli hl. m. Praze za účelem jejich rekonstrukce na 
environmentální centrum a následné jeho provozování po dobu 20 let.  
 
 
 
 



 

 

Výbor pro životní prostředí: 
 
I. souhlasí  
se záměrem na vybudování střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy 
 
II. ukládá OOP MHMP 
zpracovat posouzení záměru na vybudování střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy včetně 
financování 
 
Termín: 7. 11. 2011 
 
 
Hlasování:  

pro - proti - zdržel se 
             7  -    0   -      0 
 
 
Ad 8)  
Předsedkyně VŽP předala slovo ředitelce OUP Ing. Cvetlerové, která předložila zprávu o 
uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. 
 
Výbor pro životní prostředí bere tuto zprávu na vědomí. 
 
Hlasování:  

pro - proti - zdržel se 
             6  -    0   -      0 
 
Ad 9)  
Ředitelka OUP Ing. Cvetlerová vysvětlila členům VŽP problematiku přetrvávajících rozporů 
ve vyhodnocení veřejného projednání konceptu ÚP hl. m. Prahy a připomínek MČ.  
 
Výbor pro životní prostředí bere tuto zprávu na vědomí. 
 
 
Hlasování:  
                 pro - proti - zdržel se 
                   6   –     0 –     0 
 
 
Ad 10)  
 

I. Předsedkyně VŽP dala prostor RNDr. Ondřeji Bojarovi, PhD., který vystoupil za 
Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6. RNDr. Bojar členy výboru 
provedl prezentací zabývající se problematikou znečištění ovzduší v oblasti 
křižovatky Malovanka.  

 
Výbor pro životní prostředí bere zprávu na vědomí. 
 
Hlasování:  
                 pro - proti - zdržel se 

6   –     0 –     0 



 

 

 
 

II. Paní Věra Aladzasová - Přibylová členům výboru vysvětlila situaci v ZS Jinonice a 
požádala o pozemek, kde by mohla vybudovat veřejně přístupný lesopark, jehož 
součástí bude zoopark s trvale handicapovanými živočichy. Domnívá se, že 
podobné zařízení bude přínosem pro hl. m. Prahu.   

 
Problematika péče o trvale handicapované živočichy bude zařazena jako pevný bod na příští 
jednání VŽP. 
 
 

III. Na VŽP za OS „Za naši budoucnost“ vystoupila Ing. Šenarová, která požádala, aby se 
VŽP zabýval celkovou kvalitou ovzduší v hl. m. Praze.  

 
 
 
 
 
 
Příští jednání VŽP ZHMP se bude konat 16. 11. 2011 od 14:00 hod. v zasedací místnosti č. 
dv. 349. 
 
 
 
 
 
………………………………. 
Andrea Vlásenková, předsedkyně Výboru pro životní prostředí ZHMP 
 
 
 
 
 
……………………………….. 
Ing. Pavel Richter, ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
………………………………. 
Bc. Nikola Smekalová, tajemnice VŽP ZHMP  
 
 
Přílohy: 
 
č. 1 Aktualizovaný seznam expertní skupiny čisté mobility v Praze 
č. 2 Usnesení Rady MČ Praha 10 č. 315 ze dne 23. 3. 2011 
č. 3 Usnesení Rady MČ Praha 11 č. 0978/26/R/2008 ze dne 3. 12. 2008 
č. 4 Usnesení Výboru pro životní prostředí ZHMP ze dne 19. 10. 2011 
 




