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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro infrastrukturu, technickou 
vybavenost a životní prostředí ZHMP  

 

ZÁPIS z 6. jednání 
Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP konaného  

dne 22. 5. 2019 v 15:00 hod. 
Výjezdní zasedání, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trója 

     

 
Přítomni: RNDr. Jana Plamínková, Tomáš Murňák, RNDr. Marcela Plesníková, Ondřej Růžička, Bc. Tomáš Štampach, 

Tomáš Vojtíšek, Mgr. Vít Zeman  
Omluveni: Jakub Hruška, Milan Maruštík, Ing. Eva Tylová, Ing. Alexandra Udženija  
Hosté: Bc. Bohumil Černý (ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy) 
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. Koncepce rozvoje Botanické zahrady hl. m. Prahy 

7. Různé 

 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Zasedání Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP bylo zahájeno v 15.00 hod  
a řídila ho předsedkyně výboru RNDr. Jana Plamínková. Předsedkyně výboru poděkovala panu řediteli Bc. Bohumilovi 
Černému za pozvání do Botanické zahrady hl. m. Prahy a dále přivítala přítomné členy výboru a pana náměstka  
Ing. Petra Hlubučka. Následně konstatovala, že výbor je usnášeníschopný tím, že je přítomna nadpoloviční většina 
členů. 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 jednohlasně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

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

přijato jednohlasně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
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3. Schválení minulého zápisu 

Předsedkyně výboru konstatovala, že byl zápis rozeslán elektronicky s předstihem a byl bez připomínek. 

usnesení k bodu 3. 

3.1 výbor schvaluje zápis z 5. zasedání výboru dne 24. 4. 2019 

přijato, pro: 6 , proti: 0, zdržel se: 1 

4. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

Předsedkyně výboru předala slovo náměstkovi primátora Ing. Petrovi Hlubučkovi k představení tisků Z-7067, Z-7183, 
Z-7201, Z-7139 a Z-7232. Diskuze proběhla především k tisku Z-7201 k návrhu na poskytnutí dotací na podporu 
projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019. 

usnesení k bodu 4. 

4.1 výbor bere na vědomí a doporučuje ZHMP tisky ke schválení  

nepřijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2 

5. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

Předsedkyně výboru konstatovala, že přehled tisků projednaných v RHMP za období od 29. 4. do 20. 5. byl rozeslán 
elektronicky s předstihem a byl bez připomínek. 

usnesení k bodu 5. 

5.1 výbor bere na vědomí informaci o tiscích předložených do RHMP 

přijato jednohlasně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

6. Koncepce rozvoje Botanické zahrady hl. m. Prahy 

Úvodem bodu Bc. Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy, přivítal přítomné členy výboru v areálu 
Botanické zahrady a představil aktualizovaný Generel rozvoje Botanické zahrady hl. m. Prahy 2018 – 2028. Výbor byl 
následně seznámen s prioritními stavbami návštěvnické vybavenosti - Výstavní sál, Nový vstup Na Kovárně a vstupní 
objekt Areál Sever, a dále byl zmíněn plánovaný vodovod z Vltavy. Při obchůzce terénu byly diskutovány požadavky 
MČ Troja na rozdělení Botanické zahrady na severní a jižní část v případě požadovaného prostupu areálem. Na závěr 
byly zmíněny pozemkové vztahy a očekávané výkupy pozemků v jádrovém území Botanické zahrady.  

7. Různé 

Předsedkyně výboru RNDr. Jana Plamínková poděkovala panu řediteli za exkurzi po areálu Botanické zahrady  
a všem přítomným za účast a ukončila jednání v 17 hod.  
Další zasedání výboru se uskuteční 19. června 2019 v 15.00 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 

 
Zapsal: Ing. Monika Kadlecová, tajemnice Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP   


