
ZÁPIS č. 05/2015 

 

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

dne 19. května 2015  

 

Přítomni:  

RNDr. Marcela Plesníková 

PhDr. Lukáš Kaucký  

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. (příchod 14.15 hod) 

Ing. Jiří Haramul  

Ing. Pavel Richter  

Petr Šimůnek  

 

Omluveni: 

Ing. Jiří Nouza  

Ing. Miloš Růžička  

Filip Humplík 

(prezenční listina připojena k originálu zápisu) 

 

Hosté: 

RNDr. Jana Plamínková 

Ing. David Albert, Ph.D. 

RNDr. Štěpán Kyjovský 

Ing. Jiří Rosický 

 

Program:  

1. Zahájení jednání výboru 

2. Schválení navrženého programu jednání 

3. Schválení minulého zápisu 

4. Souhrnná informace o tiscích předkládaných ZHMP dne 28. května 2015 

5. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou MHMP  

6. Různé 

 

Zasedání výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP bylo 

zahájeno v 14.05 hod a řídila ho předsedkyně výboru RNDr. Marcela Plesníková. 

Předsedkyně výboru přivítala členy a hosty. Dále konstatovala, že je výbor 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. 05/01/2015 

Výbor odsouhlasil jako ověřovatele zápisu Ing. Haramula a zapisovatelku zápisu  

Ing. Kadlecovou.   

 pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0 

usnesení bylo přijato 

Jednotlivé body programu: 

2. Schválení navrženého programu jednání 

 

Výboru byl předložen program k projednání. 

usnesení č. 05/02/2015 

Členové výboru schválili navržený program jednání výboru. 

    pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0 

usnesení bylo přijato 

 

3. Schválení minulého zápisu 

 

usnesení č. 05/03/2015 

Členové výboru schválili zápis z minulého jednání výboru konaného 21. dubna 2015.  

    pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0 

usnesení bylo přijato 

 

 

4. Souhrnná informace o tiscích předkládaných ZHMP dne 28. května 2015 

 

Předsedkyně předala slovo předkladatelce tisků radní RNDr. Plamínkové, která přítomné 

seznámila s tisky R-16399 (Z-3128), R-17027 (Z-3230), a R-17038 (Z-3232). Radní 

konstatovala, že se jedná o technické tisky týkající se věcných břemen a služebností. K tisku 

R-17419 (Z-3325) uvedla, že představuje převod finančních prostředků z rozpočtu MHMP na 

technickou vybavenost, a to přímo do rozpočtu městské části, která stavbu dokončí.  

Dále představila tisk R-17720 (Z-3385), jehož předmětem je návrh na přidělení grantů na 

podporu zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2015. Tisk zatím nebyl 

projednán Radou z důvodu procesu připomínkování. Radní podotkla, že vzhledem k tísnivé 

finanční situaci nevládních organizací, kterým komise granty doporučila, by ráda předložila 

tento tisk v co nejkratším možném termínu k projednání v ZHMP.  

Předmětem dalšího tisku R-17550 (Z-3421) je výstavba zařízení na zpracování bioodpadu  

– Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci. Příprava tohoto projektu započala již před šesti lety. 

Záměr byl Radou HMP už schválen a ZHMP se bude vyjadřovat k originárnímu nabytí 

vlastnického práva k nemovitosti do majetku HMP. 

V diskusi k tiskům předsedkyně výboru podotkla, že v tisku postrádá, jaký technologický 

proces kompostace bude použit v zařízení kompostárny ve Slivenci. Mgr. Štěpánek, CSc. 

odvětil, že to bude klasický typ kompostace odpadů ze zeleně z parků, parcel apod. Další 

dotaz se týkal oblasti svážení. Radní RNDr. Plamínková doplnila, že požádala Ing. Cibulkovou 

o informaci týkající se množství biologicky rozložitelného odpadu vyprodukovaného na území 



HMP a optimální sítě kompostáren, které by byly rovnoměrně rozmístěny po Praze. Radní 

dále připomněla, že městská část Slivenec souhlasila s umístěním kompostárny na svém 

území za předpokladu, že bude obsluhována pouze jihozápadní část města. Tím měl být 

zajištěn k životnímu prostředí šetrný provoz projektu (výfukové plyny z automobilů). 

Severozápadní část je obsloužena kompostárnou v Úholičkách a dále je využívána 

kompostárna v Malešicích. Radní zdůraznila potřebu výstavby kompostáren na pravém břehu 

Vltavy. Jednou z variant by mohly být malé lokální kompostárny v Kbelích a Ďáblicích, které by 

byly umístěny v bývalých a stávajících lesních školkách. Ing. Polák uvedl, že je problém najít 

vhodnou lokalitu především z důvodu odmítání výstavby kompostáren městskými částmi.  

Dále sdělil, že již několikrát byl městským částem zaslán požadavek na vytipování území 

vhodného ke kompostování, nicméně odezva z městských částí byla minimální.  

Mgr. Štěpánek, CSc. přítomné informoval, že byl schválen dlouho očekávaný zákon  

o odpadech, který bude ukládat povinnost odděleného sběru biologického odpadu a také 

zjednoduší spalování jednosložkového biologického odpadu. Dále sdělil, že společnosti   

Pražské služby a.s. a Komwag a.s. již provozují sběrný systém pro svoz biologického odpadu. 

Radní RNDr. Plamínková předložila názor, že jednou z vhodných lokalit by mohla být skládka 

v Ďáblicích, kde by mohl být nalezen odpovídající prostor pro kompostárnu. Do diskuze se 

přihlásil Ing. Haramul a řekl, že ho zajímá ekonomika z pohledu vyrobeného kompostu a jeho 

odběru (nastavení a vyhodnocení projektu). Radní odpověděla, že občané budou mít možnost 

odběru systémem „free of charge“. Ing. Polák doplnil, že kompost bude k odběru jak pro 

městské části, tak i pro občany. Ing. Haramul vyjádřil souhlas s možností vytvoření 

kompostárny v navazující lokalitě skládky A.S.A. v katastrálním území Březiněves. Doplnil, že 

městská část má podaný požadavek na MHMP na zřízení sběrného dvora v areálu skládky  

a výborem pro územní plán schválenou změnu UP o rozšíření skládky o 3 etapu, na kterou 

bude kompostárna navazovat. Komplexní řešení bude připraveno ve spolupráci příslušným 

odborem magistrátu zastoupeným Ing. Polákem.  

Mgr. Štěpánek, CSc. shrnul problematiku a vyzdvihl hlavní ekologické výhody kompostace  

a přítomné ujistil, že nebude problém s odběrem kompostu.  

usnesení č. 05/04/2015 

Výbor bere na vědomí a doporučuje ZHMP ke schválení tisky Z-3128, Z-3230, Z-3325  

a Z-3232.        

  pro 6 – proti 0 – zdrželi se 0 

usnesení bylo přijato 

 

usnesení č. 05/05/2015 

Výbor bere na vědomí a doporučuje RHMP a následně ZHMP ke schválení tisky  

Z-3385 a Z-3421. 

  pro 6 – proti 0 – zdrželi se 0 

usnesení bylo přijato 

 

 

5. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP  

 

Výbor vzal zaslané informace na vědomí. 

 

 

6. Různé 



Předsedkyně předala slovo Ing. Rosickému, který přítomné informoval o aktuálním stavu 

ÚČOV. Úvodem sdělil, že společnost Seisin a.s. podalo odvolání proti stavebnímu povolení 

k Ministerstvu zemědělství. Společnost vlastní Císařský mlýn a tvrdí, že v případě výstavby 

dojde k zásadnímu znehodnocení jejich majetku a po HMP bude požadovat finanční 

kompenzace. Na základě analýz bylo shledáno, že požadavky jsou nepřiměřené. Nicméně 

bude muset být splněn proces, kdy odvolání bude postoupeno Ministerstvu zemědělství, které 

ve věci zaujme stanovisko. Předpokládá se tedy zdržení zahájení stavby o 14-16 měsíců. 

V diskuzi se Ing. Haramul zeptal na otázku financování, zda může být ohroženo v souvislosti 

s časovým posunem. Ing. Rosický sdělil, že v důsledku nepřidělení dotací je akce plně 

hrazena z prostředků HMP. Radní RNDr. Plamínková doplnila, že zdroje se stále hledají (např. 

Junckerův balíček, komerční úvěry). Ing. Richter připomenul vlastní návrh z předchozích 

výborů na zvýšení vodného a stočného. 

 

Předsedkyně dále sdělila, že odpověď odboru OCP na žádost o poskytnutí informace podle 

zákona 106, kterou na minulém výboru předložil Ing. Špaňhel, byla všem členům předána. Na 

základě informace o podání výpovědi z pracovního poměru hajného ve Velké Chuchli 

požádala předsedkyně výboru radní RNDr. Plamínkovou o sjednání schůzky hajného 

Kadeřábka s Ing. Krchovem. Tato schůzka by měla vést k vysvětlení současné situace. 

 

Na závěr předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání 

v 15.05 hodin. 

Další jednání výboru se uskuteční 9. června 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 

 


