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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro infrastrukturu, technickou 
vybavenost a životní prostředí ZHMP 

 

 

ZÁPIS z 1. mimořádného jednání 
Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP  

konaného dne 2. 4. 2020 v 11:00 hod. 
Konferenční hovor 

     

 
Přítomni: RNDr. Jana Plamínková, Tomáš Murňák, Tomáš Vojtíšek, Mgr. Vít Zeman, RNDr. Marcela Plesníková,  

Ing. Eva Tylová, Milan Maruštík, Ondřej Růžička, Mgr. Jakub Lepš M.A., Bc. Tomáš Štampach  
Omluveni: Ing. Alexandra Udženija 
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, volba ověřovatele zápisu a schválení minulého zápisu 

3. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

4. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

5. Revitalizace Malostranského náměstí 

6. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Zasedání Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP bylo zahájeno v 11.00 hod. 
a řídila ho předsedkyně výboru RNDr. Jana Plamínková. Předsedkyně výboru přivítala přítomné členy a dále 
konstatovala, že je výbor usnášeníschopný. Omluvila se Ing. Alexandra Udženija. 

2. Schválení navrženého programu, volba ověřovatele zápisu a schválení minulého zápisu 

Zasedání Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP bylo zahájeno v 11.00 hod. 
a řídila ho předsedkyně výboru RNDr. Jana Plamínková. Předsedkyně výboru přivítala přítomné členy a dále 
konstatovala, že výbor je usnášeníschopný. Omluvila se Ing. Alexandra Udženija. 
 
RNDr. Plamínková dále navrhla (vzhledem k formě jednání výboru – videokonferenci) hlasovat v souladu s jednacím 
řádem výborů ZHMP (čl. 4) o prohlášení jednání za neveřejné. 

usnesení k bodu 2. 

2.1 výbor prohlašuje své jednání za neveřejné 

přijato jednohlasně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
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Předsedkyně výboru navrhla doplnit program o bod „souhrnná informace o tiscích do ZHMP“.  

2.2 výbor souhlasí s upraveným programem jednání 

přijato jednohlasně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

2.2 výbor souhlasí, aby se ověřovatelem zápisu stal Tomáš Murňák 

přijato jednohlasně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

Předsedkyně výboru konstatovala, že byl zápis rozeslán elektronicky a nebyly k němu žádné připomínky. 

2.3 výbor schvaluje zápis z 14. zasedání výboru dne 17. 3. 2020 

přijato jednohlasně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

3. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

Předsedkyně výboru představila tisky Z-8084 a Z-8115. 

usnesení k bodu 3. 

3.1 výbor doporučuje ZHMP tisk Z-8084 a Z-8115 ke schválení  

přijato jednohlasně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

4. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

Předsedkyně výboru konstatovala, že přehled tisků za období od 23. do 30.3. byl rozeslán elektronicky v předstihu. 

usnesení k bodu 4. 

4.1 výbor bere na vědomí informaci o tiscích schválených do RHMP 

přijato jednohlasně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

5. Revitalizace Malostranského náměstí 

Na podnět člena výboru Mgr. Víta Zemana byla představena problematika revitalizace Malostranského náměstí  
a s tím bylo přijato navržené usnesení. 

usnesení k bodu 5. 

5.1 doporučuje 

1. aby při rekonstrukci Malostranského náměstí v centru Prahy bylo zasazeno větší množství stromů, 
než aktuálně schválený projekt rekonstrukce obsahuje – jedná se především o umístění dalších 
stromů v dolní části náměstí 

2. povolovat a vysazovat větší množství stromů a zeleně v památkové rezervaci Prahy a to i na 
místech, kde tato zeleň historicky nebyla 

5.2 konstatuje, že větší množství zeleně v centru Prahy dnes vyžadují klimatické podmínky a tepelný ostrov 
města, které zde velmi znesnadňují život především v teplých měsících roku 

přijato jednohlasně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0  

6. Různé 

Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 11.15 hod. Další jednání výboru se 
uskuteční 19. května2020. 

 
 
 

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

 
 
 

Tomáš Murňák 
ověřovatel zápisu, místopředseda Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP 

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


