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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro infrastrukturu, technickou 
vybavenost a životní prostředí ZHMP  

 

ZÁPIS z 9. jednání 
Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP konaného  

dne 15. 10. 2019 ve 14:00 hod. 
 

Výjezdní zasedání Zoo koutek Velká Chuchle, Záchranné stanice pro handicapované živočichy a park Dívčí hrady 

 
     

Přítomni: RNDr. Jana Plamínková, Ing. Eva Tylová, Mgr. Vít Zeman, Tomáš Vojtíšek, RNDr. Marcela Plesníková, 
Tomáš Murňák, Bc. Tomáš Štampach, Mgr. Jakub Lepš (příchod 14:20), Ondřej Růžička (příchod 14:30) 

Omluveni: Ing. Alexandra Udženija, Milan Maruštík 
Hosté: Ing. Ondřej Palička (Lesy hl. m. Prahy), Ing. Dan Frantík (OCP MHMP), Ing. Václav Nejman (Lesy hl. m. 

Prahy)   
Jednání řídila: RNDr. Jana Plamínková, předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní 

prostředí ZHMP      
 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení výboru 

2. Schválení navrženého programu jednání a volba ověřovatele zápisu 

3. Souhrnná informace o tiscích předkládaných k projednání v ZHMP 

4. Souhrnná informace o tiscích projednaných v RHMP 

5. Exkurze v areálu ZOO koutku Velká Chuchle, Záchranné stanice pro handicapované živočichy hl. m. Prahy  
a parku Dívčí hrady 

6. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení výboru 

Zasedání Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP bylo zahájeno v 14.10 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.  
Pořadí bodu programu bylo upraveno se souhlasem přítomných členů výboru a teoretická část bodu 5. byla 
předsunuta před bod 3. 

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 stala členka výboru Ing. Eva Tylová 

přijato jednohlasně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
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Předsedkyně výboru konstatovala, že byl zápis rozeslán elektronicky s předstihem a byl bez připomínek. 

2.3 výbor schvaluje zápis z 8. zasedání výboru dne 11. 9. 2019 

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

3.  Souhrnná informace o tiscích předložených do ZHMP 

Předsedkyně výboru konstatovala, že tisk Z-7653 byl s předstihem rozeslán elektronicky. RNDr. Plamínková dále 
informovala, že od roku 2005 nebyl změněn poplatek za svoz komunálního odpadu a následně výboru představila 
změnu vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy. Součástí úprav je mj. i svoz bioodpadu, jenž bude oproti současnosti 
výrazně zlevněn. V diskuzi byly řešeny kompostárny a bioplynové stanice na území hl. m. Prahy.  

usnesení k bodu 3. 

3.1 výbor bere na vědomí a doporučuje ZHMP tisk Z-7653 ke schválení  

přijato, pro: 7, proti: 1, zdržel se: 1 

4. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do RHMP 

Předsedkyně výboru konstatovala, že přehled tisků za období od 19. září do 14. října 2019 byl rozeslán elektronicky  
a byl bez připomínek.  

V následné diskuzi se řešila revokace tisku R-34256 „Revitalizace Karlova náměstí“, jehož obsah byl prezentován jako 
technický. Ing. Tylová se dotázala na tisk R-34454 týkající se „nájemních a pachtovních smluv za účelem zajištění 
zemědělské výroby na pozemcích hl. m. Prahy“. Ing. Frantík podal informaci, že v srpnu odbor ochrany prostředí 
obdržel zadání od náměstka primátora Ing. Hlubučka na přípravu „podmínek k vyhlášení výběrových řízení k uzavření 
nájemních a pachtovních smluv“, a to na základě usnesení výboru 5.1 ze dne 23. 1. 2019. Aktuálně probíhají 
konzultace s experty. Ing. Tylová uvedla, že jakožto místostarostka MČ Praha 12 eviduje zájem ekozemědělců o tyto 
pozemky. 

usnesení k bodu 4. 

4.1 výbor bere na vědomí informaci o schválených tiscích do RHMP 

přijato jednohlasně, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

5. Exkurze v areálu ZOO koutku Velká Chuchle, Záchranné stanice pro handicapované živočichy hl. m. Prahy a parku 
Dívčí hrady 

Předsedkyně výboru přivítala Ing. Ondřeje Paličku, ředitele společnosti Lesy hl. m. Prahy a předala mu slovo. Ten 
úvodem shrnul obecné informace o společnosti a její činnost. Dále předal slovo Ing. Nejmanovi, vedoucímu Střediska 
ekologické výchovy společnosti Lesy hl. m. Prahy, který představil jednotlivé objekty, resp. areál současné a projekt 
nové Záchranné stanice pro handicapované živočichy hl. m. Prahy, ZOOkoutek Velká Chuchle a park Dívčí hrady. 

Na dotaz Ing. Tylové na dokončení ZOO koutku Kamýk Ing. Nejman reagoval informací, že se předpokládá otevření 
ZOOkoutku na jaře roku 2020. 

Paní předsedkyně dále přivítala nového člena výboru Mgr. Jakuba Lepše (navržen za prof. RNDr. Jakuba Hrušku  
z důvodu časové zaneprázdněnosti). 

6. Různé 

Ing. Tylová podala návrh usnesení na vydání vyhlášky zakazující spalování suchých rostlinných zbytků. Podle zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, lze v současnosti spalovat v otevřených ohništích 
pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. V souladu s ustanovením § 16 odst. 5 citovaného 
zákona může obec vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích 
za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného 
právního předpisu (předpisy na úseku odpadového hospodářství). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží 
zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě 
zástavby.  

Praha překračuje limity poletavého prachu. Jedním ze zdrojů znečištění je právě pálení suchých rostlinných materiálů 
v otevřených ohništích. Jiný způsob odstranění požadovaný v zákoně je zajištěn tím, rostlinný materiál je možné 
odevzdat na sběrný dvůr nebo odložit do kontejneru na bioodpad. Namísto spálení lze část rostlinných materiálu 
štěpkovat a dále využít např. na sadovnické úpravy. 
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usnesení k bodu 6. 

6.1 výbor doporučuje vydání vyhlášky zakazující spalování suchých rostlinných zbytků v otevřených 
ohništích v množství větším než 2 m3, dle zmocnění dané obci v § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší 

přijato jednohlasně, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Další návrh usnesení podal Vít Zeman. Ten přítomné informoval, že Ministerstvo pro životní prostředí tématem 
světelného smogu teprve začíná zabývat a zástupci Prahy se na přípravě podílejí. Dále navrhl, aby se zpracováním 
koncepčního dokumentu zabýval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (např. osvětlení památek a billboardů). 
 

6.2 výbor doporučuje Radě a Zastupitelstvu hl. m. Prahy, aby došlo ke zmapování světelného znečištění 
způsobeného světelnými zdroji umístěnými na území hl. m. Prahy, vytvoření koncepčního 
dokumentu reagujícího na tento problém, který by následně vedl k omezení. Zvláštní důraz by 
přitom měl být dán na intenzivní světelné zdroje, jako jsou světelné reklamy a osvícení památek.  

přijato jednohlasně, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Tomáš Murňák vznesl dotaz k používání glyfosátů společností Lesy hl. m. Prahy. Ing. Palička reagoval tím, že jsou 
používány v nezbytně nutné míře, ale především je preferována mechanická likvidace. Ing. Tylová požádala  
o písemnou informaci používání těchto přístrojů a principu fungování. 

Na základě podnětu Kontrolního výboru, byl výbor požádán o stanovisko k petici týkající se realizace stavby zázemí 
zahradní údržby a WC na Petříně. Ing. Frantík k věci uvedl, že se zástupci odboru sešli v místě plánované výstavby 
společně s projektanty, náměstkem Ing. Hlubučkem, RNDr. Plamínkovou a dalšími. Zároveň popsal úpravy, které byly 
v projektu navrženy a celkový dopad stavby na okolní prostředí. 

 

6.3 záměr výstavby „Zázemí zahradní údržby a veřejné WC Praha 1, Velká strahovská zahrada“ prošel 
všemi povolovacími procesy, byl představen veřejnosti a je připravený k realizaci. Jeho současný 
rozsah je konečný 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 

 

Předsedkyně výboru vyzvala přítomné k přemístění do terénu. 
Po ukončení exkurze poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 18.00 hod.  
 
Další jednání výboru se uskuteční 11. listopadu 2019 v 15.00 hod. 

 
 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 

Ing. Eva Tylová 
ověřovatelka zápisu, členka Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP 

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

ZHMP   


