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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro infrastrukturu, technickou 
vybavenost a životní prostředí ZHMP  

 

ZÁPIS z 3. jednání 
Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP konaného  

dne 27. 2. 2019 v 15:00 hod. 
1. patro, místnost č. 135, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: RNDr. Jana Plamínková, Tomáš Murňák, Milan Maruštík, Ing. Ondřej Růžička, Bc. Tomáš Štampach, 

Tomáš Vojtíšek, Mgr. Vít Zeman, RNDr. Marcela Plesníková (příchod 15:10 hod.) 
Omluveni: Jakub Hruška, Ing. Eva Tylová, Ing. Alexandra Udženija  
Hosté: Ing. Karel Prajer (INV MHMP), RNDr. Štěpán Kyjovský (OCP MHMP), Ing. Dan Frantík (OCP MHMP),  

Ing. Štěpán Špoula (IPR Praha), David Hora, DiS. (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu,z. s.)   

Jednání řídila: RNDr. Jana Plamínková, předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní 
prostředí ZHMP 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu 

2. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu 

3. Schválení minulého zápisu 

4. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

5. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

6. Návrh na úpravu schváleného rozpočtu hl. m. Prahy za účelem rozpuštění rezerv (rozpočet kapitálových výdajů) 

7. Představení projektů odboru OCP v oblasti péče o zeleň pro rok 2019 

8. Stromořadí a sítě technické infrastruktury - představení aktivit Kanceláře Krajiny a zelené infrastruktury s cílem 
lepší koordinace uličního prostoru umožňující výsadbu a zdravý vývoj stromů v ulici 

9. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu 

Zasedání Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP bylo zahájeno v 15.05 hod.  
a řídila ho předsedkyně výboru RNDr. Jana Plamínková. Předsedkyně výboru přivítala přítomné členy a pozvané 
hosty a dále konstatovala, že výbor je usnášeníschopný tím, že je přítomna nadpoloviční většina členů. Členové 
výboru byli řádně pozváni a obdrželi všechny projednávané materiály.  

usnesení k bodu 1. 

1.1 výbor souhlasí s navrženým programem  

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

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

Přijato jednohlasně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 
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2. Schválení minulého zápisu 

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

usnesení k bodu 2. 

2.1 výbor schvaluje zápis z 2. zasedání výboru dne 23. 1. 2019 

přijato jednohlasně, pro: 8 , proti: 0, zdržel se: 0 

3. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

Předsedkyně výboru konstatovala, že tisky byly rozeslány elektronicky. Následně představila jednotlivé tisky (Z-7011, 
Z-6969, Z-7001, Z-6982, Z-7012), které předkládá do ZHMP náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček. V otevřené 
diskuzi byly konkrétní dotazy (především k výkupům pozemků) zodpovězeny zástupci odborů. 

usnesení k bodu 3. 

3.1 výbor bere na vědomí a doporučuje ZHMP tisky ke schválení 

přijato jednohlasně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

4. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

Předsedkyně výboru konstatovala, že přehled tisků byl rozeslán elektronicky. Do diskuze se přihlásil Bc. Štampach 
s dotazem na důvod zrušení zadávací řízení na TV Křeslice. Ředitel odboru INV Ing. Prajer podal informaci  
o aktuálním průběhu zadávacího řízení. 

usnesení k bodu 4. 

4.1 výbor bere na vědomí informaci o tiscích předložených do RHMP 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2 

5. Návrh na úpravu schváleného rozpočtu hl. m. Prahy za účelem rozpuštění rezerv (rozpočet kapitálových výdajů) 

Předsedkyně informovala členy o části rozpočtu v rozsahu působnosti výboru. RNDr. Plamínková shrnula 
nejvýznamnější akce jako jsou např. stavba ÚČOV, kanalizační sběrače, nová záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně 
žijící živočichy, investice do parků, revitalizace vodních toků a nádrží, protipovodňová opatření a investice do 
botanické a zoologické zahrady. 

usnesení k bodu 5. 

5.1 výbor doporučuje ZHMP schválit tisk Z-7020 v předloženém znění 

nepřijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 3 

6. Představení projektů odboru OCP v oblasti péče o zeleň pro rok 2019 

Paní předsedkyně přivítala ředitele odboru OCP RNDr. Kyjovského a vedoucího oddělení péče o zeleň Ing. Frantíka  
a předala jim slovo k prezentování největších projektů připravených k realizaci v roce 2019.  

usnesení k bodu 6. 

6.1 výbor bere na vědomí předložené informace 

přijato jednohlasně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

7. Stromořadí a sítě technické infrastruktury - představení aktivit Kanceláře Krajiny a zelené infrastruktury s cílem 
lepší koordinace uličního prostoru umožňující výsadbu a zdravý vývoj stromů v ulici 

RNDr. Plamínková představila zástupce IPR Praha Ing. Špoulu a Davida Horu, DiS. ze společnosti pro zahradní  
a krajinářskou tvorbu,z.s. Ing. Špoula úvodem popsal současný stav včetně norem a dalších předpisů, které se 
k tématu vážou (např. Strategie adaptace na změnu klimatu (spolupráce IPR Praha s OCP)). Přednášející dále nastínili 
aktuální kolize technické a dopravní infrastruktury se stromořadím na úkor zeleně a zároveň zdůraznili nutnost 
iniciace jednotné koordinace záměrů jednotlivých investorů a správců. Ing. Špoula informoval výbor o zapojení IPRu 
do procesu novelizace zásad ke stanovení podmínek pro výsadbu a ochranu stromů a stromořadí ve veřejném 
prostoru. Poté byla prezentována moderní technologická řešení, která jsou v zahraničí používána, a návrhy 
obdobných řešení na území hl. m. Prahy, z nichž některá byla už jako pilotní projekt realizována (výsadba stromů do 
prokořenitelných buněk a strukturálních substrátů).  
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Paní předsedkyně poděkovala za prezentované informace a současně navrhla založení mezioborové pracovní 
skupiny pro stromořadí a stromy v ulici, která bude přinášet řešení, koordinovat jejich implementaci napříč odbory  
a organizacemi hl. m. Prahy a jednat se státem či ostatními subjekty tam, kde řešení leží mimo kompetence hl. m. 
Prahy. 

 usnesení k bodu 7. 

7.1 výbor doporučuje vznik mezioborové pracovní skupiny pro stromořadí a stromy v ulici  

Přijato jednohlasně, pro: 8, proti: 0, zdržel se:0 

8. Různé 

Předsedkyně výboru informovala přítomné členy o tématech, jenž byly námětem členů výboru a budou zařazeny do 
programu na nadcházející zasedání (odpady, boj proti klimatickým změnám, prevence smogu, zelené střechy, 
zoologická a botanická zahrada, zatravnění tramvajových pásů atd.). 
 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 17.30 hod. Další jednání výboru se 
uskuteční 20. března 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, člen Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


