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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro infrastrukturu, technickou 
vybavenost a životní prostředí ZHMP  

 

ZÁPIS z 8. jednání 
Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP konaného  

dne 11. 9. 2019 ve 13:00 hod. 
Výjezdní zasedání ZOO Praha  

     

Přítomni: RNDr. Jana Plamínková, Bc. Tomáš Štampach, Ondřej Růžička, Ing. Eva Tylová, Mgr. Vít Zeman, Tomáš 
Vojtíšek, Tomáš Murňák, RNDr. Marcela Plesníková 

Omluveni: Ing. Alexandra Udženija, Milan Maruštík, prof. RNDr. Jakub Hruška 
Hosté: Mgr. Miloslav Bobek (ředitel ZOO Praha)   
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 a volba ověřovatele zápisu 

3. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

4. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

5. Koncepce rozvoje ZOO Praha 

6. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Zasedání Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP bylo zahájeno v 13.10 hod  
a řídila ho předsedkyně výboru RNDr. Jana Plamínková. Předsedkyně výboru přivítala přítomné členy a dále 
konstatovala, že výbor je usnášeníschopný tím, že je přítomna nadpoloviční většina členů. Členové výboru byli řádně 
pozváni a obdrželi všechny projednávané materiály.  

2. Schválení navrženého programu jednání a volba ověřovatele zápisu 

usnesení k bodu 2. 

2.1 výbor souhlasí s navrženým programem  

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

2.2 výbor souhlasí, aby se ověřovatelem zápisu stal členka výboru Tomáš Murňák 

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

3. Souhrnná informace o tiscích předložených do ZHMP 

Předsedkyně výboru představila jednotlivé tisky Z-7529, Z-7586, Z-7590, Z-7595, Z-7599, Z-7607, Z-7620 a Z-7637. 
K tiskům nebyly žádné připomínky. 

usnesení k bodu 3. 

3.1 výbor bere na vědomí a doporučuje ZHMP tisky ke schválení 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 
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4. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do RHMP 

Předsedkyně výboru konstatovala, že přehled tisků za období od 24. července do 9. září 2019 byl rozeslán 
elektronicky a byl bez připomínek.  

usnesení k bodu 4. 

4.1 výbor bere na vědomí informaci o schválených tiscích v RHMP 

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

5. Koncepce rozvoje ZOO Praha 

Předsedkyně výboru poděkovala za pozvání řediteli ZOO Praha Mgr. Bobkovi a předala mu slovo. Ten úvodem shrnul 
obecné informace o ZOO Praha, její historii, funkci a současném stavu. Zdůraznil významné poslání zoologických 
zahrad, a to zajistit ochranu ohrožených druhů přirozených ekosystémů neboli biodiverzitu. Následně informoval  
o vlastní činnosti příspěvkové organizace, účasti na in-situ (včetně chovu ohrožených druhů a výchovné činnosti)  
a ex-situ projektech (přímo v terénu).  

V následné diskuzi byly zodpovězeny dotazy k dopravní obsluze v návaznosti na počet návštěvníků, parkovacích 
kapacitách, rozložení zátěže návštěvníků v rámci areálu ZOO, protipovodňové ochraně, přípravě výběhu koní 
Převalského na Dívčích Hradech aj.  

Předsedkyně výboru dále navrhla vyhlásit následující část zasedání výboru za neveřejné. Návrh byl jednohlasně 
odsouhlasen. 

Následně byly prezentovány aktuálně realizované projekty a plánovaná koncepce rozvoje a výstavby ZOO Praha. 
Posléze se výbor přemístil do areálu ZOO, kde byly jednotlivé projekty představeny přímo v terénu.  

6. Různé 

Členové výboru odsouhlasili následující termíny zasedání, a to 15.10., 11.11.  a 3.12. 
Vít Masare vznesl dotaz k péči o stromy v ulicích (TSK koordinátorka péče o městskou zeleň), jenž řešil na svém 
zasedání Výbor pro dopravu. K tomuto bude vznesen dotaz TSK s žádostí o informace. 
 
Tomáš Murňák navrhl projednat omezení používání glyfosátů na území hl. m. Prahy. Ing. Tylová doplnila, že v MČ 
Praha 12 je zákaz používání glyfosátů již od roku 2012. RNDr. Plamínková uvedla, že i v MČ Slivenec využívají jiné 
alternativy. Tomáš Vojtíšek informoval, že DPP přestalo používat chemické prostředky s obsahem glyfosátů a dále 
uvedl jako příklad jiných variant horkou páru a kyselinu octovou. Výbor se shodl na znění usnesení. 

usnesení k bodu 6. 

6.1 výbor doporučuje orgánům města, aby městské organizace a městské části při vlastní činnosti i při 
zadávání veřejných zakázek na pozemcích hl. m. Prahy nepoužívaly při údržbě městské zeleně glyfosáty 

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

 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 16.30 hod. Další jednání výboru se 
uskuteční 15. října 2019 v 15.00 hod v zasedací místnosti 135. 

 
 

 

 

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

 
 
 
 

Mgr. Tomáš Murňák 
ověřovatelka zápisu, členka Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP 

 
 

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


