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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro infrastrukturu, technickou 
vybavenost a životní prostředí ZHMP  

 

ZÁPIS ze 4. jednání 

Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP konaného  
dne 20. 3. 2019 v 15:00 hod. 

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

     

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

Omluveni: Milan Maruštík, Ing. Ondřej Růžička,  Ing. Alexandra Udženija 

Hosté: RNDr. Štěpán Kyjovský (OCP MHMP), Ing. Radim Polák (OCP MHMP), Ing. Petr Hankovec (INV MHMP), 

Ing. Vladimír Šnaidr (Pražské služby a.s.), Ing. Soňa Jonášová (Institut cirkulární ekonomiky) 

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. Schválení minulého zápisu 

4. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

5. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

6. Informace o klimatické změně 

7. Odpadové hospodářství 

8. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Zasedání Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP bylo zahájeno v 15.05 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. Dále omluvila pana náměstka z důvodu pracovní cesty. 

2. Schválení navrženého programu jednání a volba ověřovatele zápisu 

Na úvod předsedkyně výboru navrhla změnu programu. V nové podobě byl do programu zařazen jako  
bod č. 6 Informace o klimatických změnách.  

usnesení k bodu 2. 

2.1 výbor souhlasí s upraveným programem  

přijato jednohlasně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

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

Přijato jednohlasně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 
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3. Schválení minulého zápisu 

Předsedkyně výboru konstatovala, že byl zápis rozeslán elektronicky s předstihem a nebyly žádné připomínky. 

usnesení k bodu 3. 

3.1 výbor schvaluje zápis z 3. zasedání výboru dne 27. 2. 2019 

přijato jednohlasně, pro: 8 , proti: 0, zdržel se: 0 

4. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

Předsedkyně výboru přítomné informovala, že náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček do březnového ZHMP 
nepředkládá žádný tisk. 

5. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

Předsedkyně výboru konstatovala, že přehled tisků byl rozeslán elektronicky v předstihu a dále představila jednotlivé 
tisky. 

usnesení k bodu 5. 

5.1 výbor bere na vědomí informaci o tiscích předložených do RHMP 

přijato jednohlasně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

6. Informace o klimatické změně 

 Paní předsedkyně přivítala Víta Masare (Strana zelených, Bez uhlí), Richarda Janečka (Fridays for future), Michaelu 
Pixovou (Klimatická koalice) a Romana Branbergera (XR). Společně přednesli znepokojení nad současnou situací 
týkající změny klimatu a uvedli, že je velmi malé povědomí veřejnosti o těchto skutečnostech. Apelovali na vznik 
pracovní skupiny odborníků na magistrátu, která by se touto problematikou zabývala.  

 Paní předsedkyně reagovala, že se vedení Prahy již dlouhodobě zabývá se touto problematikou. Uvedla dokumenty, 
kterými město dokládá svůj zájem o změnu klimatu, např. připojení se k iniciativě Paktu starostů a primátorů v roce 
2018, Adaptační strategie na změnu klimatu, Implementační plán na období 2018-2019, Územně energetická 
koncepce, Akční plán pro udržitelnou energii a klima. Aktuálně se pracuje na realizaci jednotlivých kroků plynoucích 
z koncepcí. RNDr. Plamínková zároveň avizovala, že právě tímto tématem se bude výbor zabývat na dubnovém 
zasedání a má připraven bod programu s názvem „Snižování vlivu klimatické změny v hl. m. Praze“. Bude na něm 
představena adaptační strategie vč. implementace a také mitigace a další související koncepce a strategie města.  
Institut plánování a rozvoje připraví informaci o aktualizacích v Pražských stavebních předpisech k naplňování strategie 
(jako nejjednodušší příklad byly uvedeny zelené střechy).  

 V. Masare řekl, že tématem změny klimatu by se mělo zabývat celé vedení Prahy. Dále požádal o zvážení vyhlášení 
stavu klimatické nouze. M. Pixová dodala, že deklarativní přihlášení se ke stavu klimatické nouze může vyvolat 
mezirezortní vyjednávání, úpravu legislativy a implementaci mitigace. Ředitel OCP RNDr. Kyjovský odvětil na dotaz 
paní předsedkyně, že stav vyhlášení klimatické nouze má pouze povahu deklarace. R. Bramberger řekl, že považuje 
současnou situaci za velmi naléhavou a finanční zdroje by bylo možné právě tímto vyjádřením realokovat. Uvedl, že 
česká veřejnost není o klimatické změně a jejích dopadech dobře informována. Dále padl námět ke zvážení, aby Praha 
omezila podporu těžby uhlí, k čemuž se připojil i prof. Hruška. 

 M. Pixová řekla, že by vedení Prahy mělo šířit osvětu a požádala o alespoň symbolické připojení Prahy k celosvětové 
akci „Hodina země“. Paní předsedkyně uvedla, že se Praha letos, jako již v předchozích letech, k této iniciativě připojí.  

 Prof. Hruška upozornil na možné dopady plynoucí z opatření ke zmírnění dopadu změny klimatu, a to především 
omezení toku financí např. na výstavbu infrastruktury.  Paní předsedkyně uvedla, že všechna opatření plynoucí 
z jednotlivých koncepcí mají své náklady a v současné době se řeší, která z těchto opatření aplikovat. Zároveň bylo 
navrženo, aby bylo přijato usnesení, kterým se na dubnovém zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy otevře téma 
klimatických změn.  

 usnesení k bodu 6. 

6.1 výbor navrhuje zařadit informaci o mitigačních a adaptačních opatřeních na klimatické změny v hl. m. 

Praze na dubnové zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy jako pevný 1. bod po interpelacích 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se:1 
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Následně proběhla diskuze k údržbě zeleně na území hl. m. Prahy v návaznosti na klimatické změny. Ředitel OCP RNDr. 
Kyjovský informoval, že v rámci implementačního plánu hledají zjednodušení, co se týče komplikované struktury 
správcovství.  

Paní předsedkyně poděkovala všem přítomným a téma uzavřela. 

7. Odpadové hospodářství 

Bod uvedl ředitel odboru OCP RNDr. Kyjovský a dále předal slovo vedoucímu oddělení odpadů Ing. Polákovi. Ten členy 
výboru informoval mj. o sběru a nakládání s komunálním odpadem, sběru nebezpečného odpadu, sběru bioodpadu  
a kompostárnách, sběrných dvorech, skládkách, související legislativě, koncepčních dokumentech (např. Plán 
odpadového hospodářství), nákladech na zajištění systému nakládání s odpadem, smluvních vztazích, záměru na 
vybudování Re-Use centra a dalších záměrech OCP. Dále proběhla diskuze k záměru na výstavbu bioplynové stanice 
na území Prahy, marketingové kampani sběru potravinářských olejů, re-use pointům v rámci sběrných dvorů  
a distribuci kompostu z kompostáren. 

Ing. Šnaidr ze společnosti Pražské služby a.s. nastínil plán rozvoje (rekonstrukce stávajících kotlů, technologie na třídění 
plastů, nákup elektromobilů aj.). 

Ing. Soňa Jonášová uvedla, že INCIEN zpracovává projekty v rámci metodiky „cirkulárního skenu Prahy“. Byly 
vytipovány tři oblasti s největší produkcí emisí CO2 (souvisí s adaptací na změnu klimatu, případně s mitigací), a to  
1. stavební sektor, rozvoj a development, 2. sektor voda - odpady - energie a 3. sektor domácnosti jako významní 
producenti odpadu. Výstup skenu bude členům výboru brzy prezentován po mnoha jednáních s pracovními skupinami 
a firmami, které jsou aktivní na úrovních města. Paní ředitelka dále upozornila na nový zákon, který se zabývá 
omezením skládkování.  Požádala o podporu projektu „konec doby skládkové“, jenž má za cíl neskládkovat, ale odpad 
energeticky zpracovávat.  

8. Různé 

 Předsedkyně přivítala RNDr. Emanuela Žďárského, CSc. ze společnosti Genetická prevence a předala mu slovo. Ten 
představil princip rozboru DNA psích exkrementů, na základě čehož lze majitele psů pokutovat za znečišťování 
veřejných prostorů. Bylo konstatováno, že by bylo možné využít v centru Prahy (zkušenosti z Londýna). Další případné 
materiály, které RNDr. Žďárský zašle, budou projednány na některém z následujících zasedání výboru. 

 Tomáš Vojtíšek požádal zástupce odboru OCP o vypracování manuálu „bezobalový úřad“, který by měl za cíl redukci 
odpadu. Ing. Polák uvedl, že ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí se už osvětový materiál připravuje  
a bude zaslán elektronicky. 

Předsedkyně výboru informovala přítomné členy o tématech, jež budou zařazeny do programu na následujícím 
zasedání výboru: snižování vlivu klimatické změny v hl. m. Praze, kvalita ovzduší a zelené střechy. 
 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 17.30 hod.  
Další jednání výboru se uskuteční 24. dubna 2019 v 13.00 hod. v zasedací místnosti 135. 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 


