Zápis ze zasedání Výboru životního prostředí ZHMP
konaného dne 3.10. 2012
Přítomni: Dr. Ing. Milan Urban, Mgr. Petr Trombík, David Zelený, Daniel Hodek
Omluveni: Mudr. Iveta Borská, , , Andrea Vlásenková, Mgr. Marta Semelová
Neomluveni: Ing. Gabriela Kloudová, MBA
Hosté: Ing. Josef Pavlík, Ing. Václav Seifert,, p.Aladzasová-Přibylová pí Šenarová
Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

Jednání výboru zahájil Dr.-Ing. Milan Urban uvítáním členů výboru první bod
programu- Problematika grantů v oblasti životního prostředí.
K tomuto bodu nejprve uvedla své dva podněty paní Aladzasová-Přibylová:
1) podnět k návratu grantového tématu „Náprava škod na zvířatech způsobených
velkoměstským prostředím“, které bylo vyřazeno v roce 2009. Poté pohovořila o
jednotlivých útulcích v HMP – 2 městské a řada soukromých. 2 pro psy, 6-8 pro
opuštěné a nalezené kočky, záchranná stanice Merlin a útulky pro ježky. Soukromé
útulky v minulosti z grantu čerpaly.
Dr.-Ing. Milan Urban požádal o reakci pana Ing. Václava Seiferta. Ten uvedl, že od
r. 2009, kdy byla schválena koncepce péče o opuštěná zvířata, přešla péče do
kompetence útulků, které spravuje město a tím byly granty pro soukromé útulky
zrušeny. Dr. –Ing. Milan Urban v tomto vidí téma k diskuzi s Radkem Lohynským,
radním pro životní prostředí. Poté předal slovo opět paní Přibylové:
2) podnět se týkal podpory hnízdišť ptáků
-podpora budování napajedel pro ptáky – iniciovat občany k budování napajedel,
uvést informace na stránkách města
-podpora instalování budek pro chráněné ptáky, Poštolku obecnou a Kavku obecnou .
Paní Přibylová vysvětlila, jak lze správně budky vytvořit a umístit.
Dále dostala slovo paní Šenarová. Představila občanské sdružení „ Za naší
budoucnost“ Hovořila o tom, jak v pražské kotlině trpí díky špatnému ovzduší
nejenom zvířata, ale i lidé, o tunelu Blanka a že je třeba vše řešit komplexně, neboť
vše souvisí se vším.
Předseda vyjádřil souhlas s názorem, že vše souvisí se vším a uvedl, že hodně se již
začíná měnit: nastavení nového územního plánu, podpora výstavby Pražského
okruhu, restrikce automobilové dopravy, podpora hromadné dopravy ..atd.

Druhým bodem jednání výboru bylo hlasování o návrhu na jmenování zástupců
z řad zastupitelů ZHMP do Subkomisí pro plánování v oblasti vod při s.p.
Povodí Vltavy a s.p. Povodí Labe.
VŽP MHMP souhlasí se jmenováním zástupců z řad zastupitelů hl.m. Prahy
- do Subkomise pro „Plán dílčího povodí Dolní Vltavy“ a do Subkomise pro „Plán
dílčího povodí Berounky“ – pan Jiří Liška
Hlasování : pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
- do Subkomise pro „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe“ – pan Mgr. Petr
Trombík
Hlasování : pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
Dr.-Ing. Milan Urban seznámil výbor s tím, že ostatní, dnes nepřítomní členové
budou vyzváni k hlasování per rollam.
K tomuto bodu požádal o slovo pan Daniel Hodek. Prosil, aby si všichni uvědomili,
že Vltava je významné území, na které má samospráva hl. m. Prahy velmi malý vliv a
na kterém se odehrává spousta činností od dopravy až po kulturní a společenské akce.
Navrhl problematiku zátěže veškeré této činnosti zařadit jako bod na některé jednání
VŽP a pozvat vedení povodí.
Jako třetí a poslední uvedl Dr.– Ing. Milan Urban bod různé.
Slova se ujala paní Aladzasová-Přibylová, aby seznámila přítomné členy výboru
se třemi svými podněty a nápady:
1) možnost budování jezdeckých stezek na území hl.m.Prahy
2) zahrady na střechách.
3) podpora vzniku malých zookoutků

Na závěr předseda výboru všem zúčastněným poděkoval a seznámil je s datem
jednání příštího výboru pro životní prostředí dne 7.11.2012 ve 14.00 hodin.

Zapsala: Bc. Klára Mändlová(OOP MHMP)

