Zápis ze 4. zasedání Výboru životního prostředí ZHMP
konaného dne 11. 4. 2012
Přítomni: Dr. Ing. Milan Urban, MUDr. Iveta Borská, Ing. Gabriela Kloudová, MBA, Mgr. Jiří Dienstbier,
David Zelený, Mgr. Petr Trombík, Daniel Hodek, Andrea Vlásenková, Mgr. Marta Semelová
Omluveni: Mgr. Jiří Dienstbier,
Hosté: Radek Lohynský, Ing. Josef Pavlík, Ing. Jana Hrstková, Ing. Václav Kroutil, Ing. Václav Nejman,
Ing. Arch. Martin Rybář, Ing. Arch. Alexandr Kotačka,
Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

Jednání VŽP ZHMP zahájil Ing. Dr. Milan Urban. Přivítal zúčastněné členy a hosty jednání výboru a
přikročil k prvnímu projednávanému bodu – Schválení zápisu a určení ověřovatele. Zápis ze 3.
Jednání VŽP ZHMP byl schválen. Ověřovatelem zápisu ze 4. Jednání VŽP ZHMP byla zvolena pí
Andrea Vlásenková.
K bodu - Zpráva o vyhodnocení pilotního projektu Praha elektromobilní, promluvila Ing. Jana
Hrstková (OOP MHMP). Ta ve své prezentaci provedla drobnou rekapitulaci tohoto pilotního projektu
a seznámila členy výboru s hlavními cíli. Jako hlavní cíl uvedla posouzení možností k nasazení
elektromobilů v rámci agendy města, městských částí a příspěvkových a městských organizací. Při
testování elektromobilů získat relevantní data z provozu jednotlivých druhů elektromobilů a následně
medializovat téma čisté bezemisní dopravy v rámci informační kampaně. A nakonec získat parametry
pro budoucí rozvoj projektu a připravit podklady pro rozhodování vedení města o budoucím rozvoji
elektromobility a vypracování strategie.
V následné diskusi promluvila paní Andrea Vlásenková, která stála u zrodu tohoto pilotního projektu a
všem vyjádřila svou radost z úspěchů a poděkovala všem co se na tomto projektu spolupracovali.
Další bod - Město a řeka uvedl pan předseda Dr. Ing Milan Urban, který členy výboru s touto studií
seznámil a zmínil, že se jedná o studii, kterou v roce 2009 nechal vypracovat OMI MHMP a kterou by
bylo dobré v budoucnosti využít.
K tomuto bodu byli přizváni autoři studie pan Ing. arch. Martin Rybář a Ing. Arch Alexandr Kotačka,
kteří navrhli městu následující postup. Ve spolupráci se zadavatelem projednat a případně revidovat
platnost zásadních návrhů obsažených ve studii. Zapracovat relevantní části Konceptu územního
plánu, relevantních realizovaných staveb a relevantních nových investičních záměrů. Zapracovat nové
návrhy, aktualizovanou studii projednat se zainteresovanými institucemi (odbory MHMP, úřady MČ,
Povodí Vltavy), připomínky a vyjádření zapracovat do dokumentace a nakonec představit návrhy
k veřejné diskuzi.
K tomuto bodu přijal VŽP ZHMP následující usnesení:
VŽP ZHMP bere na vědomí prezentaci projektu Město a řeka a žádá pana Radního Radka
Lohynského o posouzení a zvážení využitelnosti této studie v rámci nového konceptu územního plánu.
5/0/0
Usnesení bylo schváleno.

K bodu Zvláště chráněná území hl.m. Prahy promluvil pan Ing. Josef Pavlík ředitel odboru OOP
MHMP. Členy výboru seznámil nejen s jednotlivými ZCHÚ na území hl. m. Prahy, ale zaměřil se
hlavně na revizi zřizovaných předpisů a soulad se současnou legislativou. Zmínil, že na území hl. m.
Prahy jsou ke zřízení ZCHÚ příslušné tři orgány ochrany přírody a to MŽP, Správa CHKO a OOP
MHMP. Závěrem prezentace tohoto bodu bylo konstatování, že zřizovací předpisy ZCHÚ, které jsou
v kompetenci odboru ochrany prostředí jsou v souladu s právními předpisy vyšší právní síly.
Posledním bodem byla prezentace Lesů HMP ve které byli členové seznámeni s budoucím vývojem,
realizací a výstavbou Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy v Praze – Jinonicích.
Po úvodním slovu pana ředitele LHMP pana Ing. Václava Kroutila se slova ujal pan Ing. Václav
Nejman a odpovídal na dotazy členů VŽP ZHMP. Pan předseda Dr. Ing. Milan Urban se s Lesy HMP
dohodl, že je členové VŽP ZHMP navštíví na příštím výjezdním zasedání dne 9. 5. 2012.
Posléze pan Předseda Ing. Milan Urban poděkoval všem přítomným za účast na jednání a zmínil
konání 5. jednání VŽP ZHMP, které se uskuteční dne 9. 5. 2012, od 14.00 hod, jako výjezdní zasedání
do Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy v Praze – Jinonicích a že je v této věci
kvůli doladění organizačních podmínek bude kontaktovat tajemnice VŽP ZHMP.

