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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro životní prostředí,  infrastrukturu 
a technickou vybavenost ZHMP  

 

ZÁPIS z 22. jednání 
Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP konaného  

dne 5. 6. 2018 ve 14:00 hod. 

1. patro, místnost č.135, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: Ing. Jiří Haramul, PhDr. Lukáš Kaucký, Ing. Jiří Nouza, Ing. Pavel Richter, Mgr. Petr Štěpánek, CSc.,  

Ing. Miloš Růžička  

Omluveni: Filip Humplík, Radomír Nepil, Petr Šimůnek  
Hosté: RNDr. Jana Plamínková (radní), RNDr. Štěpán Kyjovský (OCP MHMP), Ing. Martin Vlk (OTV MHMP),  

Ing. Karel Prajer  (OSI MHMP), Ing. Petr Hankovec (OSI MHMP), Ing. Ondřej Špála (OCP MHMP),  
Ing. Petr Žejdlík (PVS a.s.), Ing. Jiří Rosický (PVS a.s.)  

Jednání řídil: Ing. Jiří Haramul, předseda Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP   
  

 Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení výboru 

2. Schválení navrženého programu jednání a volba ověřovatele zápisu 

3. Schválení minulého zápisu 

4. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

5. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

6. Zpráva o postupu výstavby ÚČOV 

7. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení výboru 

Zasedání Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP bylo zahájeno v 14.05 hod  
a řídil ho předseda výboru Ing. Jiří Haramul. Předseda výboru přivítal přítomné členy a pozvané hosty a dále 
konstatoval, 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 jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

2.2 výbor souhlasí, aby se ověřovatelem zápisu stal Ing. Jiří Nouza 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 
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3. Schválení minulého zápisu 

Předseda výboru konstatoval, že zápis byl rozeslán elektronicky a nebyly k němu žádné připomínky. 

usnesení k bodu 3. 

výbor schvaluje zápis z 21. zasedání výboru dne 15. 5. 2018 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

4. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

Předseda výboru konstatoval, že tisky byly rozeslány elektronicky a předal slovo paní radní RNDr. Janě Plamínkové. Ta 
přítomné seznámila s tisky Z-6318, Z-6394, Z-6209, Z-6529, Z-6504, Z-6520, Z-6525, Z-6476 a uvedla, že jde především 
o dotace městským částem a výkupy pozemků. K tiskům nebyly žádné připomínky.  

usnesení k bodu 4. 

4.1 výbor bere na vědomí předložené tisky 

4.2 výbor doporučuje ZHMP tisky ke schválení 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

5. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

Předseda výboru konstatoval, že tisky byly rozeslány elektronicky a nebyly k nim žádné připomínky. 

usnesení k bodu 5. 

výbor bere na vědomí informaci o tiscích předložených do RHMP 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

6. Zpráva o postupu výstavby ÚČOV 

Předseda výboru předal slovo řediteli OSI MHMP Ing. Prajerovi. Ten úvodem přítomné upozornil, že konkrétní 
informace nejsou prozatím určeny ke zveřejnění. Dále členy výboru seznámil se strukturou a podmínkami stavby, 
nastalými změnami, smluvními závazky, finančními toky, celkovými investičními náklady a důvody víceprací  
a méněprací. V diskuzi byl řešen zkušební provoz a budoucí provozovatel PVS a.s. Následně Ing. Žejdlík a Ing. Rosický 
informovali o postupu rekonstrukce stávající vodní linky a přechodu na novou vodní linku, na což je zpracován denní 
harmonogram prací.  

usnesení k bodu 6. 

výbor bere na vědomí představené informaci o postupu výstavby ÚČOV 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

7. Různé 

Na závěr předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast na zasedání výboru a ukončil jednání ve 14:45 hod. 
Další jednání výboru se uskuteční 4. září 2018 ve 14.00 hod v zasedací místnosti 135. 

 
 

 

Ing. Jiří Haramul 
předseda Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP  

 
 
 

Ing. Jiří Nouza 
ověřovatel zápisu, člen Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP 

 
 
 

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


