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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro životní prostředí,  infrastrukturu 
a technickou vybavenost ZHMP  

 

ZÁPIS z 19. jednání 
Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP konaného dne 13. 3. 2018 ve 

14:00 hod. 

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

 
Přítomni: Ing. Jiří Haramul, PhDr. Lukáš Kaucký (příchod 14:35 hod), Ing. Pavel Richter, Mgr. Petr Štěpánek, CSc., 

Radomír Nepil 

Omluveni: Filip Humplík, Ing. Jiří Nouza, Ing. Miloš Růžička, Petr Šimůnek 
Hosté: RNDr. Jana Plamínková (radní), RNDr. Štěpán Kyjovský (OCP MHMP), Ing. Martin Vlk (OTV MHMP),  

Ing. Ondřej Špála (OCP MHMP), Ing. Petr Hankovec (OSI MHMP), Ing. Petr Švec (Kolektory Praha, a.s.), Ing. 
Jiří Rosický (PVS a.s.), Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. (Lesy hl. m. Prahy), Ing. Jiří Špaňhel (Úpravna vody 
Želivka, a.s.), Ing. Michal Hašek (zastupitel HMP)   

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. Vize nových kolektorových staveb 

7. Různé 

 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení výboru 

Zasedání Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP bylo zahájeno v 14.15 hod  
a řídil ho předseda výboru Ing. Jiří Haramul. Předseda výboru přivítal přítomné členy a pozvané hosty a dále 
konstatoval, že výbor započne pouze formálně. Po příchodu PhDr. Kauckého již byl výbor usnášeníschopný. 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: 5, proti: 0, zdržel se: 0 
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2.2 výbor souhlasí, aby se ověřovatelem zápisu stal PhDr. Lukáš Kaucký 

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

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 18. zasedání výboru dne 20. 2. 2018 

přijato jednomyslně, pro: 5, 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-6076, Z-6067 a s právě Radou hl. m. Prahy schváleným tiskem R-25939 (Z-5414). 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: 5, 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: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

6. Vize nových kolektorových staveb 

Předseda výboru předal slovo předsedovi představenstva společnosti Kolektory, a.s. Ing. Švecovi. Ten detailně 
představil vize jednotlivých kolektorových staveb a vyzdvihl jejich přínosy. Jednalo se o kolektor Libeňský most, 
kolektor Václavské náměstí – horní část, propojení kolektoru Hlávkův most s centrem, kolektor Ječná a propojení 
kolektoru Žižkov s centrem. Předseda výboru otevřel diskuzi a dotázal se, v jaké fázi jednotlivé projekty jsou.  
Ing. Švec informoval, že v současné době existují pouze studie nových kolektorových sítí. Příprava projektů do fáze 
započetí realizace bude trvat minimálně 3-4 roky. Ing. Švec upozornil na potřebu vyčlenění finančních prostředků na 
projektovou přípravu. Mgr. Štěpánek, CSc. uvedl, že by měl být vypracován koncepční materiál, včetně ekonomické 
rozvahy projektů a etapizace projektů. Ing. Richter upozornil, že návratnost kolektorů nelze ekonomicky vyčíslit, ale za 
jejich největší přednost považuje zvýšení komfortu města. Ing. Hašek souhlasil se zahájením přípravy projektů v co 
nejkratší době a za politický klub ANO projekty podpořil.  

Předseda ukončil diskuzi a přistoupil k hlasování o navrženém usnesení. 

usnesení k bodu 6. 

výbor bere na vědomí předložené informace a žádá o předložení ekonomické rozvahy jednotlivých projektů 
kolektorových staveb na zasedání výboru dne 15. 5. 2018 

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

7. Různé 

Předseda Ing. Haramul přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. Krchovovi. Ten členy krátce seznámil s předanou 
publikací - výroční zprávou k 25. založení organizace Lesy hl. m. Prahy nazvanou „Klíč k pražské přírodě“.  
 
Na závěr předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast na zasedání výboru a ukončil jednání v 15:05 hod. 
Další jednání výboru se uskuteční 17. dubna 2018 ve 14.00 hod v místnosti 135. 
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Ing. Jiří Haramul 
předseda Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP  

 
 
 

PhDr. Lukáš Kaucký 
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 

 

 

 


