Zápis
ze zasedání Výboru pro infrastrukturu a životní prostředí ZHMP
dne 22. ledna 2014
Datum zasedání:

22. ledna 2014

Počátek a konec jednání:

od 15.00 hod. do 16.30 hod.

Místo:

místnost č. 349, MHMP - Mariánské

Přítomni:

dle prezenční listiny

nám. 2, Praha 1

Navržený program jednání:
1. Úvod
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Schválení programu
Schválení minulého zápisu
Určení správce stavby ÚČOV - tisk Rl0168
Originární nabytí stavby TV Řeporyje - tisk Rl01S0
Originární nybytí stavby Rokvtka, etapa 11 U hřiště - tisk R11129
Originární nabytí stavby Rokvtka, etapa 51 Park pod lávkou - tisk R11616
Neinvestiční dotace MČ na provoz sběrných dvorů - tisk R11927
Revitalizace Náměstí Jiřího z Poděbrad - tisk Rl0838
Zřízení přírodní rezervace Xaverovský háj - tisk Rl1931
Podněty paní Přibylové k záchranné stanici zvířat
12. Návrhv, dotazy, připomínky členů výboru

1. Úvod
Jednání zahájil předseda Výboru pro IŽP Ing. Antonín Weinert uvítáním hostů a přítomných
členů. Předseda Výboru po kontrole prezenční listiny členů Výboru konstatovali že výbor je
usnášeníschopný. Dále konstatovali že členové výboru byli řádně pozváni a obdrželi všechny
projednávané materiály.
2. Schválení programu
Předseda výboru
IŽP navrhl
doplnění
programu
o informaci
I/Zpráva o plnění
protipovodňových
opatření"jako
bod jednání 3a a dále požádal o doplnění tisku R2041
Originární nabytí stavby I/Park u Čeňků" jako bod jednání 7a.
Přítomní členové výboru s návrhem souhlasili hlasováním:

(Pro-Proti-Zdrželi

se)

(8-0-0)

3. Schválení minulého zápisu
Zápis z minulého jednání byl schválen hlasováním:

3a. Zpráva o plnění protipovodňových

(Pro-proti- Zdrželi se)

(8-0-0)

opatření

Ing. Uher informovalo
plnění protipovodňových
opatření po povodních minulého roku.
V písemné informaci Zprávy o činnosti Komise RHMP pro PPO vyhodnotil opatření a navrhl
další postup PPO v Hl. m. Praha. Současně vysvětlil položky rozpočtu PPO v r. 2014.
Ing. Klega upozornil, že PPO není v kompetenci MČ tak, jak je uvedeno ve zprávě, ale že
vodní toky spravují Lesy hl. m. Prahy. Dále uvedl, že MČ nebyly informovány o stavu na Botiči
a Rokytce.
Ing. Uher sdělil, že se připravuje revize povodňového plánu, která zahrne varovný a
předpovědní systém. Tento systém má zlepšit mimo jiné komunikaci mezi MHMP a MČ.
Provozovatel systému bude Magistrát hl. m. Prahy.
p.Hodek vznesl dotaz, zda se všechna opatření budou realizovat dle plánu.
Ing. Uher předpokládá, že všechna plánovaná opatření budou realizována v temínu, rozpočet
bude naplněn, navzdory některým zpožděním např. na Zbraslavi a Rokytce.
Tisk bere výbor na vědomí hlasováním:

(Pro-Proti-Zdrželi

se)

(7-0-1- Ing.Klega)

4. Určení správce stavby ÚČOV - tisk Rl0168
Ing. Weinert uvedl materiál
správce stavby ÚČOV.

a informoval

členy výboru

o základních

faktech

jmenování

Ing. Rosický, ředitel divize PVS, vysvětlil přítomným funkci správce stavby, který by měl
dohlížet na proces stavby ÚČOV a to od zajištění stavebního povolení až po TDI.
Nám. Ing. Nouza doplnil, že Hl. m. Praha koná všechny kroky tak, aby ke konci roku 2017 byly
splněny limity, které HMP ukládá Evropská komise.
Tisk bere výbor na vědomí hlasováním:

(Pro-Proti-Zdrželi

se)

(8-0-0)

5. Originární nabytí stavby Řeporyje - tisk Rl0150
Ing. Weinert uvedl tisk a sdělil, že se jedná o nabytí do vlastnictví HMP a to vodovodu v Zadní
Kopanině, Chaloupkách, a kanalizaci v oblasti Dalejská a Všerubská. Cena nemovitosti činí
108 500tis. Kč bez DPH. Zástupce PVS informoval, že tuto akci bude investovat PVS.
Výbor IŽP doporučuje

ZHMP tisk ke schválení

(Pro-Proti-Zdrželi

se)

(8-0-0)

6. Originární nabytí stavby Rokytka, etapa 1/ U hřiště - tisk R11129
Jedná se o nabytí úseku cyklostezky podle Rokytky
nemovitosti činí 575 000,- Kč bez DPH a předpokládaná
DPH.
Výbor IŽP doporučuje tisk ZHMP ke schválení

a připojovacího
chodníku. Cena
cena zakázky je 650000,- Kč bez

(Pro-Proti-Zdrželi

se)

(8-0-0)

7. Originární nabytí stavby Rokytka, etapa 5/ Park pod lávkou - tisk R11616
Jedná se o nabytí komunikace pro pěší v areálu parku. Cena nemovitosti
bez DPH. Cena zakázky je 9 500 000,- Kč bez DPH.
Výbor IŽP doporučuje

tisk ZHMP ke schválení

(Pro-Proti-Zdrželi

činí 1 816 000,- Kč

se)

(8-0-0)

7a. Originární nabytí stavby "Park u Čeňků" - tisk r2041
Jedná se o úpravu území pro volnočasové aktivity. Předmětem úpravy je stavba pro pěší a
cyklisty a in-line cesty, doplnění systému komunikací, nové parkoviště, trasu veřejného
osvětlení a přeložky inženýrských sítí. Cena nemovitosti činí 3408000,Kč bez DPH a
předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 30 OOOtis.Kč bez DPH.
Výbor doporučuje tisk ZHMP ke schválení

(pro- Proti-Zdrželi se)

(7-0-1)

8. Neinvestiční dotace MČ na provoz sběrných dvorů - tisk R11927
Jedná se o dotace pro provozovatele

MČ Praha 12,16 a MČ Praha 20.

Tisk bere výbor na vědomí hlasováním:

(Pro-Proti-Zdrželi

se)

(8-0-0)

9.Revitalizace Náměstí Jiřího z Poděbrad - tisk RI0838
Ing. Weinert uvedl tisk a předal slovo Ing. Melkové, která informovala členy výboru, že se
jedná o celoměstsky významné veřejné prostranství včetně kostela Nejsvětějšího Srdce Páně,
kde HMP žádá o zapsání do seznamu památek UNESCO. Hlavní rolí HMP je koordinovat akce
zejména s Dopravním podnikem z důvodu rekonstrukce tramvajových
tratí a výstavby
nových objektů u stanic metra.
Tisk bere výbor na vědomí hlasováním:

(Pro-Proti-Zdrželi

se)

(6-0-0)

10. Zřízení přírodní rezervace Xaverovský háj - tisk R11931
Předseda výboru informoval přítomné členy, že se jedná o již existující památku, kde se
zpřesňují hranice. Předmětem ochrany je dubový les na hranici katastrálních území Horní a
Dolní Počernice a Běchovice.
(Pro-Proti-Zdrželi

Tisk bere výbor na vědomí hlasováním:

se)

(6-0-0-)

11. Podněty paní Přibylové k záchranné stanice zvířat
Ing. Weinert předal slovo paní Přibylové, která upozornila přítomné na nové technologie
sledování zvířat a doporučila HMP tyto technologie v budoucnosti zavést s navýšením
příspěvku pro záchrannou stanici Lesů hl. rn.Prahv.
Ing. Jirásková potvrdila zájem HMP vybudovat v budoucnosti takový systém, ale podmínila to
vznikem studie, která by definovala věcně a finančně příslušný problém a zároveň doporučila
financovat některé dílčí kroky pomocí grantů. Zazněl názor, že je možné obrátit se na
příslušná pracoviště Akademie věd ČR, která se touto problematikou
zabývají a zároveň
zvážit možnost financování těchto aktivit z fondů EU.
Výbor doporučuje

OMZ zpracovat studii proveditelnosti

Výbor bere doporučení

na vědomí hlasování:

12.Návrhy, dotazy a připomínky

tohoto záměru.
(Pro-Proti-Zdrželi

se)

(6-0-0)

členů výboru

Ing. Weinert poděkoval přítomným
hod. ukončil.

členům výboru a hostům za účast a zasedání VIŽP v 16.30

Tajemník:

Bc. Denisa Stonáčková

Ověřovatel:

Ing. Antonín Weinert, CSc.

Zapisovatel:

Jindřiška Bláhová

