
                            Zápis z 1. zasedání Výboru životního prostředí ZHMP 
konaného dne 25.1.2012  
 

 
Přítomni: Dr. Ing. Milan Urban, David Zelený, Mgr. Marta Semelová 
Omluveni: Mgr. Petr Trombík, Mgr. Jiří Dienstbier, Alena Vlásenková, MUDr. Iveta Borská 
Neomluveni: Ing. Gabriela Kloudová,MBA, Daniel Hodek 
Hosté: Radek Lohynský, Ing. Josef Pavlík, Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Viktor Pázler 
Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu 
 
Program jednání výboru: 
 
1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Návrh na místopředsedy a tajemníka výboru (Bc. Klára Mändlová). 
5. Návrh a schválení termínů zasedání výboru (8.2., 14.3., 11.4., 9.5., 6.6., vždy od 15.00 

hod. v prostředním salónku primátora) 
6. Určení zástupců do Subkomisí pro plánování při s.p. Povodí Vltavy a Povodí Labe 
7. Informace ke způsobu zajištění dílčích plnění komplexního systému nakládání s 

komunálním odpadem na území hl. m. Prahy v roce 2012 
8. Návrhy OOP na témata k projednání na VŽP v 1.pol.  roku 2012: 
a) Analýza vhodných lokalit na zbudování případného nového Střediska ekologické 

výchovy hl. m. Prahy - termín únor 2012 
b) Zpráva o vyhodnocení pilotního projektu Praha elektromobilní 
c) Problematika výkupu lesních pozemků, tvorba zeleného pásu - termín březen 2012 
d) Návrh aktualizace Integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšení kvality 

ovzduší - termín květen 2012 
e) Prezentace péče o ZCHÚ 
f) Prezentace tvorby zeleného pásu okolo Prahy 
g) Výjezdní zasedání:  
- Záchranná stanice pro handicapovaná zvířata v Jinonicích 
- ZOO Praha (výstavba nových pavilonů slonů, hrochů a velkých šelem) 
9. Návrhy členů Výboru pro životní prostředí na témata k projednání na VŽP v 1. 

pololetím roku 2012 
10. Různé 
            
Jednání výboru zahájil pan předseda Dr. Ing Milan Urban. Vzhledem k tomu, že se na 1. jednání 
výboru životního prostředí nedostavil potřebný počet členů nebylo možné k navrženému programu 
provést následná usnesení. 
 
Pan předseda se tedy dohodl se všemi přítomnými, že navrhne na příštím jednání  Zastupitelstva HMP 
pouze bod 4 - Návrh  na tajemníka výboru (Bc. Klára Mändlová). 
 
Nakonec bylo dohodnuto, že se body programu z 1. jednání přesunou na další výbor, který se bude 
konat dne 8.2.2012 od 15.hod, 2.patro, č. 205, Mariánské nám.2. 
 
Předseda VŽP ZHMP Dr. Ing. Milan Urban nakonec požádal členy výboru o dodržování jednacího 
řádu. 
 
 
 
Dne 27.1.2012 – Zapsala Bc. Klára Mändlová (OOP MHMP) 


