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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro infrastrukturu, technickou 
vybavenost a životní prostředí ZHMP 

 

ZÁPIS z 16. jednání 
Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP konaného  

dne 16. 6. 2020 v 15:00 hod. 
1. patro, místnost č. 135, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: RNDr. Jana Plamínková, Tomáš Murňák, Tomáš Vojtíšek, Mgr. Vít Zeman, Ing. Eva Tylová, Mgr. Jakub 

Lepš, Ondřej Růžička (příchod 15.20) 
Omluveni: Milan Maruštík, Bc. Tomáš Štampach, RNDr. Marcela Plesníková, Ing. Alexandra Udženija  
Hosté: Ing. Libor Ansorge, Ph.D. (VÚV TGM), Mgr. Pavel Rosendorf (VÚV TGM), Ing. Tomáš Voříšek (SEVEn 

Energy, s.r.o.), Michal Trník (Holešovičky pro lidi, z.s.) 
Jednání řídila: RNDr. Jana Plamínková, předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní 

prostředí ZHMP      
 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení 

2. Schválení navrženého programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení minulého zápisu 

3. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

4. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

5. Projekty zaměřené na monitoring čistoty povodí - VÚV 

6. Návrh koncepce rozvoje využívání el. energie získávané z obnovitelných zdrojů v objektech hl. m. Prahy 

7. Park Hercovka P8 

8. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Zasedání Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP bylo zahájeno v 15.00 hod  
a řídila ho předsedkyně výboru RNDr. Jana Plamínková. Předsedkyně výboru přivítala přítomné členy a pozvané 
hosty a dále konstatovala, že výbor je usnášeníschopný tím, že je přítomna nadpoloviční většina členů. Členové 
výboru byli řádně pozváni a obdrželi všechny projednávané materiály. Omluvil se Milan Maruštík, RNDr. Marcela 
Plesníková a Ing. Alexandra Udženija. 

2. Schválení navrženého programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení minulého zápisu 

usnesení k bodu 2. 

2.1 výbor souhlasí s navrženým programem jednání 

přijato jednohlasně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 
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2.2 výbor souhlasí, aby se ověřovatelem zápisu stal Mgr. Vít Zeman 

přijato jednohlasně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Předsedkyně výboru konstatovala, že byl zápis rozeslán elektronicky a nebyly k němu žádné připomínky. 

2.3 výbor schvaluje zápis z 15. zasedání výboru dne 19. 5. 2020 

přijato jednohlasně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

3. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

Předsedkyně výboru konstatovala, že tisky byly rozeslány elektronicky v předstihu a nebyly k nim připomínky. 

usnesení k bodu 3. 

3.1 výbor doporučuje ZHMP tisky Z-8304, Z-8240, Z-8297, Z-8392, Z-8256, Z-8307 a Z-8351 ke schválení  

přijato jednohlasně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

4. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

Předsedkyně výboru konstatovala, že přehled tisků za období od 25. května do 15. června 2020 byl rozeslán 
elektronicky v předstihu a nebyly k němu připomínky. 

usnesení k bodu 4. 

4.1 výbor bere na vědomí informaci o tiscích schválených v RHMP 

přijato jednohlasně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

5. Projekty zaměřené na monitoring čistoty povodí - VÚV 

Předsedkyně výboru předala slovo zástupcům VÚV TGM Ing. Liborovi Ansorge, Ph.D. a Mgr. Pavlovi Rosendorfovi. 
Ing. Ansorge, Ph.D.  úvodem krátce představil strukturu a činnost společnosti. Dále detailněji informoval  
o 4 projektech, které v roce 2018 obdržely finanční podporu hl. m. Prahy z programu Pól růstu. Jedná se o projekty 
„Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti“, „Odpady  
a předcházení jejich vzniku – praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu odpadového 
hospodářství hlavního města Prahy“, „Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace 
na vodní režim v oblasti vnější Prahy“ a „Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy“.  

V diskuzi bylo posléze řešeno třídění odpadů, kvalita koupacích vod na území hl. m. Prahy, vliv hlavních zdrojů 
znečišťovatelů a navržená vhodná opatření pro Prahu. Dále byla diskutována současná související legislativa (česká 
vs. evropská), problematika ÚČOV (kalová koncovka). Na podzim bude výboru představena prezentace výsledků 
z monitoringu znečištění povodí.  

6. Návrh koncepce rozvoje využívání el. energie získávané z obnovitelných zdrojů v objektech hl. m. Prahy 

Předsedkyně výboru předala slovo Ing. Tomášovi Voříškovi, řediteli společnosti SEVEn Energy, s.r.o. Ten se úvodem 
představil jako jeden ze členů pracovní skupiny Komise RHMP pro udržitelnou energii a klima, která má za cíl 
pracovat na snížení uhlíkové stopy v budovách hl. m. Prahy. Dále informoval o schváleném klimatickém závazku 
v loňském roce a jeho cílech (snížení uhlíkové stopy do roku 2030 o 45 %). V prezentaci byly uvedeny informace o 
celkové spotřebě el. energie města (budovy ve správě hl. m. Prahy, DPP, osvětlení, ÚČOV, ZOO, atd.), zelené 
elektřině, následném energetickém managementu a byla představena navržená řešení a možnosti instalací na 
objekty ve vlastnictví hl. m. Prahy. (mj. instalace fotovoltaiky na střechy budov města v kombinaci se zelenými 
střechami). Dále informoval o postupu v jiných evropských metropolích. Závěrem byl zmíněn potenciál využití tepla 
v ÚČOV. 

 7. Park Hercovka P8 

RNDr. Jana Plamínková přivítala Michala Trníka, zástupce občanského sdružení Holešovičky pro lidi, z.s a Parku 
Dlážděnka, z.s. Ten přítomné informoval o záměru na revitalizaci území, které je na území městské části Prahy 8  
a městská část ho má svěřené ve správě. Na tomto území Metropolitní plán předpokládá vznik parku Hercovka. 
V současné době je lokalita zanedbaná a obnova by mohla přispět ke vzniku veřejného prostoru pro rekreaci  
a odpočinek široké veřejnosti. Sdružení chce participovat na obnově a výbor se vyjádřil kladně k záměru vzniku 
parku. Zároveň bylo výborem doporučeno požádat o grant MHMP na studii. Zástupci městské části se předem 
omluvili z účasti na zasedání výboru, ale přislíbili dialog s místními spolky. 
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usnesení k bodu 7. 

7.1 výbor bere na vědomí prezentaci o vzniku parku Hercovka a podporuje vznik parku včetně aktivit 
místních spolků 

přijato jednohlasně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

8. Různé 

Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání. Další zasedání výboru se uskuteční 
dne 9. září 2020. 

 
 

 
 
 

RNDr. Jana Plamínková 
předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP 

 
 
 
 
 

Mgr. Vít Zeman 
ověřovatel zápisu, člen Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP 

 
 
 

Zapsala: Ing. Monika Kadlecová, tajemnice Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP   

 


