
                    Zápis z 3. zasedání Výboru životního prostředí ZHMP 
konaného dne 14.3.2012  
 

 
Přítomni: Dr. Ing. Milan Urban, MUDr. Iveta Borská 
Omluveni: Ing. Gabriela Kloudová, MBA, Mgr. Jiří Dienstbier, David Zelený, Mgr. Petr Trombík, Daniel 
Hodek, Andrea Vlásenková, Mgr. Marta Semelová 
Hosté: Radek Lohynský, Ing. Josef Pavlík, Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Viktor Pázler, Ing. Jaroslav Beneš, Ing. Jiří 
Trnka, Věra Aladsazová – Přibylová, Ing. Václav Kroutil, Ing. Václav Nejman, Ing. Jana Hrstková 
Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu 
 

Jednání VŽP ZHMP zahájil Ing. Dr. Milan Urban. Přivítal zúčastněné členy a hosty jednání výboru a 
přikročil k prvnímu projednávanému bodu – Program obměny vozového parku veřejné správy za 
„ekologicky přátelská“ vozidla.  K tomuto bodu promluvil Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel 
společnosti CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu. Ve své prezentaci seznámil členy výboru 
s důvody a pozitivy využívání těchto vozidel a pohovořil o jednotlivých dílčích složkách své 
prezentace. 

Další bod – Celoměstsky významné změny I+II ÚP SÚ hl. m. Prahy byl po předchozí dohodě 
odboru ÚP MHMP s panem předsedou nakonec stažen a materiály k tomuto bodu zaslané členům 
výboru spolu s pozvánkou jsou čistě informativní. 

Posléze pan předseda promluvil k bodu – Určení zástupců do Subkomisí při plánování při s.p. 
Povodí Vltavy a Povodí Labe. Členové výboru obdrželi tisk, ze kterého vyplývá nutnost určit tři 
členy jako zástupce do 3 subkomisí. Na minulém jednání VŽP ZHMP byl do subkomise dílčího 
povodí Berounky navržen pan Jiří Liška a jeho členství trvá. Do subkomise plán dílčího Povodí Dolní 
Vltavy byla jmenována paní Andrea Vlásenková, bývalá předsedkyně VŽP ZHMP, která ale na 
minulém jednání výboru na tuto funkci rezignovala. Povodí Vltavy navrhuje zvolit jednoho 
společného zastupitele těchto dvou subkomisí. Pan předseda tedy navrhl pana Jiřího Lišku i do druhé 
subkomise Povodí Vltavy. Do Povodí Horního a Středního Labe navrhl zastupitele Mgr. Petra 
Trombíka, který s touto kandidaturou souhlasil. Z důvodu neusnášeníschopnosti členů VŽP ZHMP 
bude toto usnesení navržené panem předsedou odhlasováno až na dalším jednání VŽP ZHMP.  

K poslednímu bodu na 3. Jednání – Optimalizace podmínek pro zvířata v hl. m. Praze – promluvila 
paní Věra Aladsazová – Přibylová. Vzhledem k tomu, že členové obdrželi její materiál ještě před 
jednáním výboru, promluvila  hlavně o třech nejzásadnějších tématech: 

1) Zabezpečení 5 pražských mostů 
2) Ochranné sítě proti holubům a ostatnímu ptactvu na fasádách domů 
3) Uhynulé ptactvo v pražských nádržích a betonových korytech  

Na základě představení tohoto bodu požádal pan předseda Urban pana ředitele OOP MHMP Ing. 
Josefa Pavlíka o vyjádření OOP MHMP k této problematice na příští jednání VŽP ZHMP.   

Poté ještě poprosil pana Ing. Václava Kroutila ředitele LHMP o pár slov k současné situaci 
v Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy v Praze – Jinonicích a obeznámil ho se 
záměrem výjezdního zasedání VŽP ZHMP v květnu 2012 do Jinonic. 

Posléze pan předseda Ing. Milan Urban  poděkoval všem přítomným za účast na jednání a zmínil 
konání 4.jednání VŽP ZHMP, které se uskuteční dne 11.4.2012, od 14.00 hod, nově v zasedací 
místnosti č. 349, 3.patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. 


