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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro životní prostředí,  infrastrukturu 
a technickou vybavenost ZHMP  

 

ZÁPIS z 18. jednání 
Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP konaného  

dne 20. 2. 2018 ve 14:00 hod. 

Zasedací místnost č. 430, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: Ing. Jiří Haramul, PhDr. Lukáš Kaucký, Filip Humplík (odchod 14:10 hod), Mgr. Petr Štěpánek, CSc., 

Radomír Nepil (odchod 14:50 hod), Ing. Jiří Nouza (odchod 14:40 hod), Petr Šimůnek (odchod 15:10 hod), 
Ing. Miloš Růžička 

Omluveni: Ing. Pavel Richter  

Hosté:  RNDr. Jana Plamínková (radní), Ing. Tomáš Urban (VÚV TGM), Ing. Anna Hrabánková (VÚV TGM),  
RNDr. Josef Datel, PhD. (VÚV TGM), Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA (VÚV TGM), Mgr. Pavel Rosendorf  
(VÚV TGM), RNDr. Miloš Gregar (FŽP ČZU), Ing. Jan Gregar (FŽP ČZU), Ing. Kateřina Hánová (VRV a.s.),  
Ing. Martin Vlk (OTV MHMP), Ing. Ondřej Špála (OCP MHMP), Ing. Martina Buchtíková (OCP MHMP), 
Ing. Pavel Pospíšil (OCP MHMP), Ing. Dominik Martinů (OSI MHMP), Ing. Ondřej Palička (Lesy HMP),  
Ing. Jiří Rosický (PVS a. s.), Ing. Jiří Špaňhel (Úpravna vody Želivka, a.s.) 

 

Jednání řídil: Ing. Jiří Haramul, předseda Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP   
  

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení výboru 

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. Prezentace projektů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti vodního hospodářství (4 projekty) 

7. Různé 

 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení výboru 

Zasedání Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP bylo zahájeno v 14.05 hod  
a řídil ho předseda výboru Ing. Jiří Haramul. Předseda výboru přivítal přítomné členy a pozvané hosty a dále 
konstatoval, že výbor je usnášeníschopný tím, že je přítomna nadpoloviční většina členů. Členové výboru byli řádně 
pozváni a obdrželi všechny projednávané materiály. 
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2. Schválení navrženého programu jednání a volba ověřovatele zápisu 

usnesení k bodu 2. 

2.1 výbor souhlasí s navrženým programem  

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

2.2 výbor souhlasí, aby se ověřovatelem zápisu stal Mgr. Petr Štěpánek, CSc. 

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

3. Schválení minulého zápisu 

Předseda výboru konstatoval, že zápis byl rozeslán elektronicky a nebyly k němu žádné připomínky. 

usnesení k bodu 3. 

výbor schvaluje zápis ze 17. zasedání výboru dne 16. 1. 2018 

nepřijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

4. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

Předseda výboru konstatoval, že tisky byly rozeslány elektronicky a předal slovo paní radní RNDr. Janě Plamínkové. Ta 
přítomné seznámila s tisky Z-6000, Z-6034 a Z-6105. K tiskům nebyly žádné připomínky.  

usnesení k bodu 4. 

4.1 výbor bere na vědomí předložené tisky 

4.2 výbor doporučuje ZHMP tisky ke schválení  

nepřijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

5. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

Předseda výboru konstatoval, že tisky byly rozeslány elektronicky a nebyly k nim žádné připomínky. 

usnesení k bodu 5. 

výbor bere na vědomí informaci o tiscích předložených do RHMP 

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

6. Prezentace projektů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti vodního hospodářství (4 projekty) 

Úvodem předseda výboru přivítal nového pana ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského  T. G. Masaryka (dále 
jen „VÚV TGM“) Ing. Tomáše Urbana. 
V září 2017 ZHMP schválilo projekty v rámci “Operačního programu Praha – pól růstu ČR“. Mezi schválenými projekty 
jsou 4, které svým obsahem spadají do oblasti vodohospodářské problematiky a udržitelného rozvoje na území HMP a 
které byly členům výboru představeny.  
 
Jako první byl prezentován projekt „Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na 
vodní režim v oblasti vnější Prahy“, jehož předkladatelem byl RNDr. Josef Datel, PhD. z VÚV TGM. 
Druhý projekt „Rekreační potenciál vody v Praze  - stav a výhledy“ byl uveden Mgr. Pavel Rosendorf z VÚV TGM. 
Jako třetí byl představen projekt „ČISTÁ VODA – ZDRAVÉ MĚSTO – cizorodé látky ve vodách povrchových  
a odpadních, jako důsledek lidské činnosti“ opět zástupcem VÚV TGM Ing. Petrem Tušilem, Ph.D. 
Čtvrtým předkladatelem projektu „Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi – jeden ze tři sub-projektů  
(K1-K3) - Strategie zajištění udržitelného managementu povodí ovlivňujících kvalitu vody v nádržích významných 
z hlediska potřeb hl. m. Prahy prostřednictvím referenčního pracoviště SWAT“ byla ČZU v Praze. 

usnesení k bodu 6. 

výbor bere na vědomí předložené tisky 

 
Na závěr předseda výboru poděkoval předkladatelům za seznámení s jednotlivými  projekty. Vyzdvihl budoucí přínos 
projektů pro zlepšení kvality vody na území hl. m. Prahy a implementaci jednotlivých opatření. Následně paní radní 
navrhla, aby na některém z následujících zasedání výboru byly představeny výsledky dokončených výzkumů VÚV TGM.  
Z časových důvodů bohužel nebyla diskuze otevřena. 
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7. Různé 

Na závěr předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast na zasedání výboru a ukončil jednání v 15:20 hod. 
Další jednání výboru se uskuteční 13. března 2018 ve 14.00 hod v místnosti 135. 

 
 

 

 

Ing. Jiří Haramul 
předseda Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP  

 
 
 
 

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. 
ověřovatel zápisu, člen Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP 

 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


