
                            Zápis z 2. zasedání Výboru životního prostředí ZHMP 
konaného dne 8.2.2012  
 

 
Přítomni: Dr. Ing. Milan Urban, David Zelený, Mgr. Petr Trombík, Mgr. Jiří Dienstbier, Alena 
Vlásenková, MUDr. Iveta Borská 
Omluveni: Ing. Gabriela Kloudová, MBA, Mgr. Jiří Dienstbier 
Hosté: Radek Lohynský, Ing. Josef Pavlík, Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Anna Vojtěchová, PhD, Mgr. Ing. 
Petr Holý, Ing. Viktor Pázler, Pavla Rozkopalová, Jiří Bodenzog 
Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu 
 
Program jednání výboru: 
 
1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Návrh na místopředsedy a tajemníka výboru (Bc. Klára Mändlová). 
5. Návrh a schválení termínů zasedání výboru (14.3., 11.4., 9.5., 6.6., vždy od 15.00 hod. v 

prostředním salónku primátora) 
6. Určení zástupců do Subkomisí pro plánování při s.p. Povodí Vltavy a Povodí Labe 
7. Informace ke způsobu zajištění dílčích plnění komplexního systému nakládání s 

komunálním odpadem na území hl. m. Prahy v roce 2012 
8. Návrhy OOP na témata k projednání na VŽP v 1.pol.  roku 2012: 
a) Analýza vhodných lokalit na zbudování případného nového Střediska ekologické 

výchovy hl. m. Prahy - termín únor 2012 
b) Zpráva o vyhodnocení pilotního projektu Praha elektromobilní 
c) Problematika výkupu lesních pozemků, tvorba zeleného pásu  
d) Návrh aktualizace Integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšení kvality 

ovzduší - termín květen 2012 
e) Prezentace péče o ZCHÚ 
f) Prezentace tvorby zeleného pásu okolo Prahy 
g) Výjezdní zasedání:  
- Záchranná stanice pro handicapovaná zvířata v Jinonicích 
- ZOO Praha (výstavba nových pavilonů slonů, hrochů a velkých šelem) 
9. Návrhy členů Výboru pro životní prostředí na témata k projednání na VŽP v 1. 

pololetím roku 2012 
10. Různé 
 
            
Jednání výboru zahájil pan předseda Dr. Ing Milan Urban.  Zápisem pověřil tajemnici VŽP Bc. Kláru 
Mändlovou a vyzval členy výboru životního prostředí k hlasování o tomto bodu. 
 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
Poté přikročil k dalšímu bodu - Návrh na místopředsedy a tajemníka výboru (Bc. Klára 
Mändlová). Zmínil, že tisk na schválení tajemníků jednotlivých výborů prošel posledním jednáním 
Zastupitelstva HMP proto je tento bod pouze informativní. Posléze vyzval členy VŽP, aby přednesly 
své návrhy na Místopředsedy VŽP. Členové výboru navrhli dva Místopředsedy.  
 
Za klub ODS byl navržen člen VŽP pan David Zelený. 
Za klub ČSSD byl navržen pan Daniel Hodek. 
 



 
Následně vyzval členy k hlasování k návrhu na zvolení 2 Místopředsedů VŽP ZHMP.  
 
Schválení 2 Místopředsedů pro VŽP ZHMP – (ODS a ČSSD). 
 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
Za klub ODS navržený člen VŽP pan David Zelený. 
 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
Za klub ČSSD navržený pan Daniel Hodek. 
 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
Dalším projednávaným bodem byl bod – Návrh a schválení termínů zasedání výboru (14.3, 11.4, 
9.5, 6.6, vždy od 15.00hod v prostředním salonku Primátora). K tomuto bodu byl  vznesen návrh 
na přesunutí VŽP do místnosti Nové Rady, případně jiné volné zasedací místnosti MHMP  a 
požadavek na změnu zahájení VŽP od 14.00hod. Poté Předseda Ing. Milan Urban vyzval členy 
k hlasování o tomto bodu. 
 
Změna zasedání VŽP ZHMP z 15.00 hod na 14.00hod. 
 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
Ze 3. Jednání VŽP ZHMP, které proběhne 14.3.2012 se omluvil pan Místopředseda VŽP ZHMP za 
klub ČSSD pan Daniel Hodek. 
 
Dalším bodem k projednání byl bod - Určení zástupců do Subkomisí pro plánování při s.p. Povodí 
Vltavy a Povodí Labe. Slova se ujal pan Ing. Josef Pavlík, ředitel OOP MHMP, který zmínil potřebu 
zvolení zástupců do jednotlivých subkomisí pro plánování při s.p. Povodí Labe a Povodí Vltavy a 
předal slovo panu Ing. Pavlu Pospíšilovi, vedoucímu oddělení vodního hospodářství MHMP. Ten 
vysvětlil, že se jedná o 3 subkomise, z čehož 2 pracují na podniku Vltavy v HMP a 1 pracuje na 
podniku Labe v Hradci Králové. Takže je potřeba dovolit 3 členy do těchto komisí, ale vzhledem 
k podnětu z Povodí Vltavy, že dílčí povodí řeky Berounky je malé stačil by na tyto 2 subkomise pouze 
jeden zástupce pro Povodí Vltavy. V případě souhlasu členů VŽP by návrh zněl: V rámci sousedství 
v jednom regionu je tedy potřeba dovolit 1 zástupce do 2 komisí do podniku Povodí Vltavy a 1 
zástupce do podniku Povodí Labe. 
 
O slovo se přihlásila paní Alena Vlásenková. Jako bývalá Předsedkyně VŽP ZHMP zmínila, že na 
podzimním jednání VŽP ZHMP v roce 2011 výbor zvolil zástupce do těchto subkomisí a poprosila 
pana ředitele OOP MHMP Ing. Josefa Pavlíka o vysvětlení. Ten vysvětlil, že se to netýkalo těchto 
subkomisí a že tedy doporučuje dovolit zástupce pro Povodí Labe a Vltavy.  



Posléze pí Alena Vlásenková rezignovala na svou funkci v subkomisi Dolní Vltavy a zmínila potřebu  
dovolit i zástupce za ni. 
 
Navázal  pan Daniel Hodek, který se zajímal  o konkrétní činnost jednotlivých subkomisí jak v Povodí 
Labe tak Vltavy.  Společně s paní Alenou Vlásenkovou tedy podali návrh na pana Ing. Josefa Pavlíka, 
aby na příští jednání VŽP ZHMP ve spolupráci s OOP MHMP připravil prezentaci k tomuto bodu. 
 
Vše nakonec shrnul pan předseda Ing. Milan Urban, který požádal ředitele OOP o přípravu 
konkrétnějšího informačního materiál k tomuto bodu na příští jednání VŽP ZHMP. 
 
 
S dalším bodem  - Informace ke způsobu zajištění dílčích plnění komplexního systému nakládání 
s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy v roce 2012, seznámila členy výboru Ing. Anna 
Vojtěchová, PhD, vedoucí oddělení odpadů a ekologické výchovy. Zmínila, že koncem roku 2011 byl 
zrušen tender na odpady. Následně se HMP podařilo uzavřít smlouvu na ½ roku se společností 
Pražské služby, a.s., aby v tomto přechodném období byla zajištěna služba – nakládání s komunálním 
odpadem. Doplnila, že koncem ledna 2012 Rada HMP vzala na vědomí informaci R-62, která sděluje, 
že původní tender se rozdělí na jednotlivá dílčí zadávací řízení. 

• Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 
• Sezónní svoz bioodpadu pomoví VOK 
• Sběr objemného odpadu pomocí VOK a zároveň zajištění provozování mobilních sběrných 

dvorů v HMP. 
Tyto dílčí části z původní zadávací dokumentace tvoří v podstatě menšinovou část. Zbývající tzv. 
„hlavní“ část tvoří nakládání s komunálními odpady – tzn. směsný a tříděný odpad. Na základě 
informace č. 6188 bylo Radou HMP rozhodnuto, že tender na směsný a tříděný odpad se vypíše 
jednotně, na předpokládanou dobu plnění cca 6 let. Paní Ing Vojtěchová též zmínila, že i u ostatních 
dílčích tenderů se předpokládá zkrácená doba plnění. 
 
Pan Předseda vznesl dotaz, zdali všechny tyto dílčí tendery bude vypisovat OOP MHMP sám. Pan Ing. 
Josef Pavlík mu odpověděl, že se bude jednat o 4 nadlimitní zakázky, které budou vypracovány 
v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek HMP. 
 
Další dotaz  paní Aleny Vlásenkové byl na pana Radního Radka Lohynského, zajímala se zdali i při 
těchto zadávacích řízeních budou stejně jako u původního tenderu posuzovatelé z nějaké právní 
kanceláře. Odpověděl Ing. Josef Pavlík, který zmínil, že v případně původní zadávací dokumentace 
byly tyto subjekty využity pouze v případě hodnocení. V současné situaci zatím nebyl nikdo osloven, 
ale z důvodu finanční náročnosti a ochrany HMP pravděpodobně OOP MHMP těchto služeb využije a 
členové VŽP ZHMP o tom budou určitě informováni.  
 
Pan Předseda přešel k dalšímu bodu - Analýza vhodných lokalit na zbudování případného nového 
Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy - termín únor 2012. Jako první slova ujal pan Ing Josef 
Pavlík, který zmínil, že tento bod přednesl již v minulých jednání VŽP ZHMP, který OOP MHMP 
zadal po předešlé diskuzi k vypracování materiál o tom, jak odbor vidí situaci ohledně místa a času 
výstavby nového střediska ekologické výchovy. Pak už předal slovo panu Mgr. Ing, Petru Holému, 
Krajskému koordinátorovi EVVO v HMP, který členy výboru seznámil s předloženým materiálem.. 
Zmínil snahu o rozklíčování jednotlivých faktorů a kritérií, které jsou potřeba zvážit při lokalizaci 
vhodného střediska. Zdůraznil potřebu navázání na vhodné aktivity v místě budoucího střediska a 
nestavět na tzv. „zelené louce“. Po těchto úvahách byl navržen konkrétní návrh, který souvisí i 
s aktuálním stavem v Praze – Jinonicích v místě Záchranné stanice HMP pro handicapované 
živočichy, které spadá pod Lesy HMP, které se též zabývají ekologickou výchovou. 
 
Posléze se slova ujala paní Alena Vlásenková, která zdůraznila, že tento bod byl již v minulosti 
projednáván a že již dříve se tato lokalita ukázala jako vhodná. Proto apelovala na pana Ing. Josefa 
Pavlíka, aby už OOP MHMP nepředkládalo další analýzu, ale vypracovalo už konkrétní studii na 
možnost vybudování ekologického střediska v Praze – Jinonicích. 



 
Odpověděl pan Radní Radek Lohynský, poděkoval za podnět a slíbil posun celé této problematiky. 
 
 
 
Pan Předseda VŽP posléze navrhl usnesení a vyzval členy VŽP ZHMP k hlasování. 
 
Výbor životního prostředí bere na vědomí analýzu vhodných lokalit na zbudování nového střediska 
ekologické výchovy HMP a zadává OOP MHMP vypracovat konkrétní studii na možnost vybudování 
nového Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy.   
 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
V dalším bodě - Návrhy OOP na témata k projednání na VŽP v 1.pol.  roku 2012 se pan předseda 
Ing. Milan Urban dotázal členů výboru, jestli s návrhy OOP MHMP na projednávaná témata na VŽP 
ZHMP souhlasí popřípadě  jestli mají nějaký bod k doplnění. 
 
Mezi další body byla navržena ÚČOV a výjezdní zasedání do Botanické zahrady HMP v Praze Tróji. 
 
Pan předseda ještě jednou požádal členy VŽP ZHMP, aby se včasně omlouvali v případě své 
nepřítomnosti na jednání na příštích výborech ŽP. 
 
Posléze pan Předseda Ing. Milan Urban  poděkoval všem přítomným za účast na jednání a zmínil 
konání 3.jednání VŽP ZHMP, které se uskuteční dne 14.3.2012, od 14.00 hod v prostředním salonku 
Primátora. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Klára Mändlová (OOP MHMP) 


