Zápis z 2. zasedání Výboru pro životní prostředí
ZHMP, ze dne 9.2. 2011
Zápis z 2. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP konaného dne 9. 2.
2011 v zasedací místnosti Malý salonek

Přítomni: viz. prezenční listina
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatele
3. Schválení programu
4. Návrh rozpočtu HMP na rok 2011
5. Informace o vyhodnocení veřejného projednání konceptu celoměstsky
významných změn územního plánu CVZ I. a II.
6. Informace o vyhodnocení veřejného projednání návrhu zadání celoměstsky
významných změn územního plánu CVZ III.
7. Informace o pilotním projektu zavádění elektromobility v podmínkách HMP
8. Termíny jednání VŽP na I. pololetí roku 2011
9. Různé

-----

-----

-----

Ad 1)
Jednání výboru zahájila a řídila předsedkyně Výboru pro životní prostředí Andrea
Vlásenková a konstatovala, že výbor je usnášeníschopný.

Ad 2)
Zapisovatelkou byla určena tajemnice VŽP paní Nikola Smekalová. Ověřením zápisu
byla pověřena paní Ing. Gabriela Kloudová, MBA.

Hlasování:
pro - proti - zdržel se
7-0-0

Ad 3)
Schválení programu a odsouhlasení zápisu z 1. jednání VŽP.

Hlasování:
pro - proti - zdržel se
7–0–0

Ad 4)
Předsedkyně VŽP předložila návrh rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011 a vyzvala Ing.
Josefa Pavlíka, pověřeného ředitele odboru ochrany prostředí MHMP, seznámit
členy VŽP s kapitolou 02 - Městská infrastruktura. Ing. Pavlík objasnil významné
položky v navrženém rozpočtu HMP na r. 2011.

V diskuzi vznesl Ing. Pavel Richter dotaz na §3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň, konkrétně položku služby.
Na základě tohoto konkrétního dotazu Ing. Pavlík připraví na příští jednání výboru
(23.3.2011) detailní informace k této položce.

Ing. Richter dále vznesl dotaz na §2333 – Úpravy drobných vodních toků – údržba,
„Odbahnění nádrže VD Hostivař“, zejména se zajímal o termín dokončení.
Předsedkyně VŽP vysvětlila, že se čeká na vyjádření ÚHOS a poté proběhne
odbahnění nádrže. Úpravy by měly být dokončeny v tomto roce.

Bc. František Adámek informoval o kapitole 03 – Doprava, že v letošním roce je
v návrhu rozpočtu HMP navrženo snížení v §2299 - ostatní záležitosti v dopravě o
10,5%, jedná se o čištění komunikací, kropení a údržba zeleně, kterou má ve správě
TSK.
Předsedkyně Vlásenková ho odkázala na Výbor pro dopravu nebo Výbor finanční,
kde by měl svoji připomínku přednést.

Po ukončení diskuze bylo hlasováno o návrhu rozpočtu HMP na rok 2011 v kapitole
02 – Městská infrastruktura.

Hlasování:
pro - proti - zdržel se
5 - 0

-

3

Ad 5)
Předsedkyně Vlásenková uvedla bod č. 5 (Informace o vyhodnocení veřejného
projednání konceptu celoměstsky významných změn územního plánu CVZ I. a II.) a
vysvětlila přílohy materiálu, který byl členům VŽP předložen.
Výbor souhlasí s navrženými přílohami č. 1 až č. 4, které byly předloženy.

Hlasování:
pro - proti - zdržel se
5 - 0

-

2

Ad 6)
Předsedkyně Vlásenková uvedla bod č. 6 (Informace o vyhodnocení veřejného
projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn územního plánu CVZ III.)
a vysvětlila přílohy materiálu, který byl členům VŽP předložen.
Ing. Jitka Cvetlerová, ředitelka odboru územního plánu MHMP, seznámila členy
s výsledky veřejného projednávání návrhů zadání, které jsou uvedeny v přílohách

č. 1 až č. 6, přičemž příloha č. 5 chybí. Příloha č. 5 by měla obsahovat změny,
které nelze projednat nebo které se stahují z projednávání.
Návrhy zadání celoměstsky významných změn územního plánu CVZ III. se budou
projednávat i na dalších jednáních VŽP.
Výbor souhlasí s navrženými přílohami č. 1 až č. 6, které byly předloženy.

Hlasování:
pro - proti - zdržel se
5 -

0

-

2

Ad 7)
Předsedkyně Vlásenková představila svoji vizi ohledně projektu elektromobility,
poskytla informace o projektu a nabídla k nahlédnutí studii o proveditelnosti
elektromobility v podmínkách HMP. Dále požádala členy VŽP o iniciativu v projektu a
informovala o chystané exkurzi v nabíjecí stanici. Předsedkyně Vlásenková dále
navrhla, aby hlavní město Praha na projektu spolupracovalo s Dopravním podnikem
HMP, Pražskými službami a Pražskou energetikou.
Výbor pro životní prostředí bere na vědomí informaci o studii proveditelnosti
elektromobility v podmínkách HMP. Zároveň ukládá předsedkyni VŽP zpracovat a
předložit konkrétní návrh projektu včetně finanční rozvahy na funkční období 2011 až
2014 zavedení elektromobility v Praze Radě HMP.

Hlasování:
pro - proti - zdržel se
7 -

0

-

0

Ad 8)
Předsedkyně VŽP předložila harmonogram jednání výboru na I. pololetí roku 2011.
VŽP bere harmonogram na vědomí.

Hlasování:
pro - proti - zdržel se
7 -

0

-

0

Ad 9)
Předsedkyně VŽP předložila informativní zprávu, kterou vzala na vědomí i Rada
HMP (usnesení č.139 ze dne 8.2.2011) o rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne
24. 11. 2010 týkajícího se rušení hlukem procházejícím z provozu na pozemní
komunikaci 5. května v Praze 4 v úseku mezi ulicí Vyskočilova a Michalská.
Předsedkyně VŽP bude členy výboru informovat o dalším průběhu.

Výboru pro životní prostředí se představila paní Ing. arch. Kateřina Szentesiová,
která byla pověřena řízením příspěvkové organizace URM a nabídla podklady
z oboru územního plánování, také představila vedoucího odboru životního prostředí
RNDr. Ivo Cahu.

Příští jednání VŽP ZHMP se bude konat 23.3.2011 v zasedací místnosti Malý
salonek, č.dv.135.

……………………………….
Andrea Vlásenková, předsedkyně Výboru pro životní prostředí ZHMP

………………………………..
Ing. Gabriela Kloudová,MBA, ověřovatelka zápisu

……………………………….
Nikola Smekalová, tajemnice Výboru pro životní prostředí ZHMP

