Zápis ze 4. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP konaného
dne 20. 4. 2011 v zasedací místnosti č. 349
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 zahájila a řídila předsedkyně Výboru pro životní prostředí Andrea
Vlásenková a konstatovala, že výbor je usnášeníschopný.

Ad 2)
Zapisovatelkou byla určena tajemnice VŽP paní Nikola Smekalová. Ověřením zápisu
byl pověřen pan Roman Petrus.
Hlasování:

pro - proti - zdržel se
6-0-0

Ad 3)
Schválení programu a odsouhlasení programu a schválení zápisu z 3. zasedání VŽP.
Hlasování:

pro - proti - zdržel se
6–0–0

Ad 4)
Předsedkyně VŽP Vlásenková podala informace o pilotním projektu Praha
elektromobilní a podepsání Memoranda o společném postupu mezi hl. m. Prahou a
zástupci největších energetických firem v ČR. Dále informovala o vytvoření expertní
skupiny čisté mobility a dala možnost doplnit tuto skupinu členům výboru o další
jména, a to do pátku 22. 4. 2011.
Místopředseda VŽP Ing. Richter položil dotaz, zda budou zahrnuty i další typy
bezemisní dopravy, jak budou probíhat výběrová řízení na dodávky automobilů a na
propagaci projektu. Předsedkyně Vlásenková mu sdělila, že v budoucnu bude
zahrnuta jakákoliv bezemisní doprava, např. CNG (automobily na zemní plyn); cílem
výběrového řízení bude vybrat nejvhodnější nabídku na zápůjčku, dar či pronájem

elektromobilu a na otázku propagace a možnost zapůjčení elektromobilu mu
odpověděla, že není problém elektromobil městským částem na určitou akci zapůjčit.
Samotná propagace, projekt má nové webové stránky: www.praha-elektromobilni.cz
a Facebook.
Člen VŽP Liška se dotázal na zvýhodnění uživatelů nízkoexhalačních vozidel. Na
jeho dotaz předsedkyně Vlásenková sdělila, že uživatelé těchto bezemisních vozů
budou mít benefity v podobě parkování v modré zóně zdarma, úlevy na silniční dani,
nebo krátkodobé nabíjení elektromobilu zdarma.
Výbor pro životní prostředí schvaluje předložený návrh expertní skupiny čisté mobility
MHMP, který je součástí tohoto zápisu.
Hlasování:

pro - proti - zdržel se
7–0–0

Ad 5)
Předsedkyně VŽP oznámila výstup z jednání s vedoucí záchranné stanice Jinonice
paní Aladzasové - Přibylové a s ředitelem Lesů hl. m. Prahy Ing. Kroutilem a
ozřejmila nutnost změny ve struktuře záchranných stanic a jejich financování.
K tomuto návrhu se pozitivně vyjádřil zástupce ZS Merlin pan Kolomazník i zástupce
Českého svazu ochránců přírody pan Stýblo.
Předsedkyně VŽP také sdělila, že strategií hl. m. Prahy by se měla stát
podpora městské policie jako odchytové služby a omezení centrálního dispečinku,
zejména z finančních důvodů. Shoda proběhla i v případě potřeby ekologické
výchovy obyvatel Prahy, na čemž budou všechny zainteresované subjekty
spolupracovat.
Výbor pro životní prostředí bere na vědomí informace předsedkyně VŽP Vlásenkové
týkající se změny struktury záchranných stanic na území hl. m. Prahy a to tím
způsobem, že budou dvě záchranné stanice: ZS Jinonice a ZS Merlin (Cholupice).
Každá ZS bude zajišťovat péči o handicapovaná zvířata na daném břehu Vltavy
(pravý, levý břeh). ZS Jinonice přejde pod ředitelství Lesů hl. m. Prahy a bude jimi
plně řízena a financována.
Výbor pro životní prostředí schvaluje strategii propagace výukových a vzdělávacích
programů ZS a ukládá předsedkyni VŽP zpracovat materiál na jednání Rady hl. m.
Prahy týkající se změny koncepce včetně změny financování ZS Jinonice.
Hlasování:

pro - proti - zdržel se
7–0–0

Ad 6)
Bez připomínek.

Příští jednání VŽP ZHMP se bude konat dne 18. 5. 2011 v zasedací místnosti,
č. dveří 349.

……………………………….
Andrea Vlásenková, předsedkyně Výboru pro životní prostředí ZHMP

………………………………..
Roman Petrus, ověřovatel zápisu

……………………………….
Nikola Smekalová, tajemnice Výboru pro životní prostředí ZHMP

