HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
Výbor pro infrastrukturu, technickou
vybavenost a životní prostředí ZHMP

ZÁPIS z 2. jednání
Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP konaného
dne 23. 1. 2019 v 15.00 hod.
1. patro, místnost č. 135, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Přítomni:

RNDr. Jana Plamínková, Tomáš Murňák, RNDr. Marcela Plesníková, Ing. Eva Tylová, Milan Maruštík,
Ing. Ondřej Růžička, Bc. Tomáš Štampach, Tomáš Vojtíšek, Mgr. Vít Zeman, Ing. Alexandra Udženija
(příchod 15:18)

Omluveni:

prof. RNDr. Jakub Hruška

Hosté:

Ing. Petr Hlubuček (náměstek primátora), Ing. Petr Hankovec (OSI MHMP), Ing. Jiří Rosický
(PVS a.s.), Ing. Ivan Bednář (OCP MHMP), Ing. Magdalena Stehlíková (OCP MHMP)

Jednání řídila:

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

Schválený program:

Bod

Věc

1.

Zahájení Výboru, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu, schválení minulého zápisu

2.

Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP

3.

Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP

4.

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha

5.

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení Výboru, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu
Zasedání Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP bylo zahájeno v 15.05 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.
usnesení k bodu 1.
1.1 výbor souhlasí s navrženým programem
přijato jednohlasně, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
1.2 výbor souhlasí, aby se ověřovatelem zápisu stal místopředseda výboru Tomáš Murňák
přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1
1.3 výbor schvaluje zápis z 1. zasedání výboru dne 11. 12. 2018
přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1
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2.

Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP
Předsedkyně výboru konstatovala, že tisk byl rozeslán elektronicky. Představila tisk Z-6963 k rozdělení finančních
prostředků na provoz sběrných dvorů. Tisk byl bez připomínek.
usnesení k bodu 2.
2.1 výbor bere na vědomí a doporučuje ZHMP tisk ke schválení
přijato jednohlasně, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

3.

Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP
Předsedkyně výboru konstatovala, že přehled tisků byl rozeslán elektronicky. Bc. Tomáš Štampach vznesl dotaz na tisk
R-31629, kde byla předložena jediná nabídka, a to s nabídkovou cenou vyšší než předpokládaná hodnota zakázky. Paní
předsedkyně vysvětlila, že v současné době je pozitivní ekonomická situace, která nestimuluje firmy účastnit se soutěží
ve veřejném sektoru.
usnesení k bodu 3.
3.1 výbor bere na vědomí informaci o tiscích předložených do RHMP
přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2

4.

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha
RNDr. Jana Plamínková představila zástupce OSI MHMP Ing. Hankovce a PVS a.s. Ing. Rosického a předala jim slovo.
Následovala prezentace přestavby ÚČOV včetně historického náhledu příprav a realizace této stavby. Po promítnutí
časosběrného filmu byla otevřena diskuse.
Předmětem diskuze byla otázka přívalových dešťů, malého přítoku při obdobích sucha, změny teplot a eliminace
případných technických nedostatků.
usnesení k bodu 4.
4.1 výbor bere na vědomí předložené informace
přijato jednohlasně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

5.

Různé
Předsedkyně výboru přítomné informovala o podnětu členů Mgr. Víta Zemana a Tomáše Vojtíška k procesu
vyhlašování nových zvláště chráněných území v hl. m. Praze (konkrétně oblasti Slatina - retenční nádrže u Dubče, která
je významnou ornitologickou lokalitou). Postup vyhlašování ZCHÚ podle § 40 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, představila specialistka ochrany přírody a krajiny Ing. Stehlíková společně s vedoucím
oddělení Ing. Bednářem. Oblast Slatiny je aktuálně v procesu zahájení příprav vyhlášení přírodní památkou.
RNDr. Plamínková přítomné seznámila s dalším tématem, kterým je způsob využití zemědělských pozemků na území
hl. m. Prahy. Tyto pozemky byly dvacet let pronajaté nevypověditelnými smlouvami firmě Pražská agrární společnost.
Aktuálně byly smlouvy ukončeny a část pozemků se podařilo získat do správy OCP (vysázely se lesy, založily se louky).
Ostatní pozemky jsou odborem hospodaření s majetkem znovu pronajímány za nejvyšší nabídnutou cenu na
zemědělské účely. Zisk města je přitom zanedbatelný. Nejen vzhledem k přijaté Adaptační strategii na změnu klimatu
by se měly pozemky pronajímat pouze k ekologickému hospodaření. Dobré příklady nabízí program Asociace
soukromého zemědělství „Pestrá krajina“, který pomáhá obnovit původní přirozené prvky v krajině. Zdravější krajina
by prospěla ovzduší, vodě, půdě i občanům. Zároveň by se tím eliminovaly stížnosti obyvatel okrajových MČ na
negativní dopady chemických postřiků na jejich zdraví.
Tento záměr podpořili i ostatní členové výboru.
usnesení k bodu 5.
5.1 výbor doporučuje Radě a Zastupitelstvu HMP, aby se pozemky, které hlavní město Praha pronajímá za
účelem zemědělského hospodaření, pronajímaly přednostně pro ekologické hospodaření tak, aby se v Praze
podpořila vyšší biologická rozmanitost, zachovala úrodnost půdy, snížilo používání pesticidů, podpořilo lepší
zadržování vody v krajině a další ekologické benefity
přijato jednohlasně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
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Místopředseda výboru Tomáš Murňák upozornil na problematiku obtěžování zápachem zástavby v okolí výrobny
krmiv Vafo Chrášťany (Středočeský kraj). RNDr. Plamínková uvedla, že proti rozhodnutí o rozšíření výrobny bylo
podáno odvolání na Ministerstvo životního prostředí a nyní se čeká na výsledek.
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 17.00 hod.
Další jednání výboru se uskuteční 27. února 2019 v 15.00 hod. v zasedací místnosti 135.

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

Tomáš Murňák
ověřovatel zápisu, člen Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP
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