Zápis z VIII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP
VIII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP se uskutečnilo dne 16. 11. 2011
v zasedací místnosti č. 349 od 14:00 do 15:15 hod.
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatele
3. Schválení programu
4. Určení zastupitele hl. m. Prahy do Subkomise pro plánován při s.p. Povodí Vltavy a
Povodí Labe
5. Předložení posouzen záměru OOP MHMP na vybudování střediska ekologické
výchovy hl. m. Prahy včetně financování
6. Problematika péče o trvale handicapované živočichy
7. K návrhu Akčního plánu Krajské koncepce EVVO kraje hl. m. Prahy na období 20122013
8. Návrhy celoměstsky významné změny I a II – výsledky veřejného projednání
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 Petra Pechová. Ověřením zápisu byl pověřen člen výboru p.
David Zelený.
Hlasování:
pro - proti - zdržel se
7 - 0 - 0
Ad 3)
Schválení programu a odsouhlasení zápisu ze 7. jednání VŽP.
Hlasování:
pro - proti - zdržel se
7 – 0 – 0

Ad 4)
Předsedkyně VŽP předložila žádost odboru ochrany prostředí MHMP o jmenování zástupců
do Subkomisí pro plánování při s.p. Povodí Vltavy a Povodí Labe
Ing.Pavlík upřesnil, že se jedná o 2 zástupce do dílčí subkomise: Plán dílčího povodí Dolní
Vltavy a Plán dílčího povodí Berounky.

Do subkomise: Plán dílčího povodí Dolní Vltavy, navržena paní Andrea Vlásenková.
Hlasování:

pro - proti - zdržel se
8- 0 - 0

Do subkomise: Plán dílčího povodí Berounky, navržen p. Jiří Liška.
Hlasování:

pro - proti - zdržel se
7 - 0- 1

Ad 5)
K předloženému materiálu: Posouzení záměru OOP MHMP na vybudování střediska
ekologické výchovy hl.m.Prahy vedena diskuze ohledně vhodného umístění zařízení a
finančních prostředků.
Výbor pro životní prostředí ZHMP
I. bere na vědomí
předložený materiál
II. ukládá OOP MHMP
1. vytipovat ve variantách vhodné lokality na území hl. m. Prahy
2. vstoupit do jednání s organizacemi Prahy zabývající se touto činností
3. připravit návrh financování včetně provozních nákladů a investic
Kontrolní termín: leden 2012
pro - proti - zdržel se
8 – 0 – 0

Ad 6)
K bodu přizvána předsedkyně ZS Jinonice paní Věra Aladzasová Přibylová, která se ze
zdravotních důvodů omluvila.
A dále byli přizvání zástupci příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy, kteří představili svou
společnost a prezentovali současný stav záchranné stanice (dále ZS) v Praze s porovnáním
s ostatními ZS v ČR.
Hl. m. Praha, jako jediný kraj v ČR, nemá dosud odpovídající záchrannou stanici pro trvale
handicapované živočichy.
Lesy HMP v následujícím časovém horizontu převezmou do provozu současnou nevyhovující
stanici:
- prosinec 2011 povolení k provozu stanice
- průběh roku 2012 – inženýring, financování včetně výběrových řízení
- rok 2013 - otevření
Výbor pro životní prostředí ZHMP
I. bere na vědomí
předložený materiál

II. ukládá OOP MHMP
1. uplatnit v rozpočtu na r. 2012 požadavek na financování ZS (povolení, tendry …)
2. do června 2012 průběžná zpráva pro výbor
pro - proti - zdržel se
8 - 0 - 0

Ad 7)
Mgr. Ing. Petr Holý, zaměstnance OOP MHMP představil materiál připravený pro jednání
Rady hl. m. Prahy, R-5280 – k návrhu Akčního plánu Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní
města Praha na období 2012-2013.
Diskuze k tomuto bodu ohledně finančních prostředků, proškolení pracovníka, medializace …
Ing. Pavlík požádal o stažení tohoto materiálu, materiál bude přepracování na základě diskuze
a poté předložen výboru k jednání.
Hlasování:
pro - proti - zdržel se
7 - 0 - 0

Ad 8)
VŽP bere předložený materiál pouze jako informativní. Odkazuje se na usnesení Rady HMP
č. 1251 ze dne 16. 8. 2011. Tímto materiálem se bude výbor zabývat po jeho odsouhlasení
Radou HMP před jednáním ZHMP.
Výbor pro životní prostředí ZHMP
I. bere na vědomí
předložený materiál
Hlasování:
pro - proti - zdržel se
7 - 0 - 0
Příští jednání VŽP ZHMP se bude konat. 14. 12. 2011od 14:00 hodin v zasedací místnosti č.
dv. 349.

……………………………….
Andrea Vlásenková, předsedkyně Výboru pro životní prostředí ZHMP
……………………………..
David Zelený, ověřovatel zápisu
……………………………….
Petra Pechová, zapisovatelka

