
 

 

Zápis z výjezdního zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP 
konaného dne 22. 6. 2011 v ZOO hl. m. Prahy 

 
Přítomni: viz prezenční listina 
Program: 
1. Zahájení, určení ověřovatele zápisu 
2. Schválení programu 
3. Projednávání změn územního plánu na VŽP ZHMP 
4. Problematika drobných vodních toků a vodních děl na území hl. m. Prahy  
5. Informace o realizaci integrovaného krajského programu zlepšování kvality 
ovzduší v hl. m. Praze 
6. Různé 
7. Exkurze s průvodcem po ZOO 

 
-----     -----     ----- 

Ad 1) 
Jednání výboru zahájila a řídila předsedkyně Výboru pro životní prostředí Andrea 
Vlásenková a konstatovala, že výbor je usnášeníschopný. Výbor pro životní prostředí 
přivítal ředitel ZOO Praha Mgr. Miroslav Bobek. Zapisovatelkou byla určena 
tajemnice VŽP Bc. Nikola Smekalová. Ověřením zápisu byla pověřena Mgr. Nataša 
Šturmová.  
 
Hlasování:  
         pro - proti - zdržel se 
          5 – 0 – 0 
 
Ad 2) 
Předsedkyně VŽP Andrea Vlásenková podala návrh na předřazení bodu 
Projednávání změn územního plánu na VŽP ZHMP jako bod č. 3. 
 
Schválení programu a odsouhlasení zápisu z výjezdního zasedání VŽP ZHMP ze 
dne 25. 5. 2011. 
 
Hlasování: 

  pro - proti - zdržel se 
                    5 - 0 - 0 

 
Ad 3) 
Předsedkyně VŽP odůvodnila nutnost projednávání změn územního plánu na Výboru 
pro životní prostředí ZHMP a předložila návrh usnesení VŽP ZHMP (v příloze tohoto 
zápisu). 
 
Hlasování:                                                                                pro - proti - zdržel se 

                  5 - 0 - 0 



 

 

Ad 4)  
Předsedkyně VŽP Vlásenková předala slovo Ing. Danu Frantíkovi, který členy výboru 
provedl prezentací a objasnil problematiku týkající se drobných vodních toků a 
vodních děl na území hl. m. Prahy. 
 
 
Ad 5)  
Členové VŽP vzali na vědomí materiál o realizaci integrovaného krajského programu 
zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze a posunuli projednávání tohoto bodu na 
příští zasedání VŽP. 
 
 
Ad 6)  
Bez připomínek. 
 
 
 
 
 
 
………………………………. 
Andrea Vlásenková, předsedkyně Výboru pro životní prostředí ZHMP 
 
 
 
 
 
……………………………….. 
Mgr. Nataša Šturmová, ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
………………………………. 
Bc. Nikola Smekalová, tajemnice Výboru pro životní prostředí ZHMP  
 




