
  
 

Komise Rady hl.m Prahy pro projekt 

ÚČOV Praha na Císařském ostrově 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE 
č. jednání:   3 
datum jednání:  24.3.2015 
čas jednání:  14:00 
místo jednání:  zasedací místnost č. 430 MHMP (Mariánské nám. 2; Praha 1) 
 
přítomní:  viz. presenční listina v příloze zápisu č. 1 
 
 
Program jednání: 
 

č. Popis Zodpovědná osoba Termín 

1. Zahájení: 
Paní předsedkyně Plamínková zahájila jednání Komise ÚČOV. 
 

  

2. Rekapitulace současného stavu přípravy a realizace stavby č. 
6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském 
ostrově“ zahrnující: 
 

a. aktuální stav etapy 0001 – NVL, 
b. aktuální stav etapy 0007 – nátoky na ÚČOV, 
c. stav etapy 0002 – SVL a další předpokládaný vývoj 

(zejména ve vazbě na etapy 0001 a 0007), 
d. stav ostatních dříve definovaných etap stavby po 

vyčlenění vybraných objektů do etapy 0007 
(především Nátokové labyrinty) 

e. aktuální stav současného Kalového hospodářství, 
včetně vazeb na etapy 0001 a 0007. 
 

  

3. Aktuální stav etap: 
 
Zpracování souhrnné informace o aktuálním stavu etap k 1. 4. 
2015. 

PVS –  
Rosický (0001), Bureš 
(0007), Nováková 
(0002, nátokové 
labyrinty, Kalové 
hospodářství) 

Do: 
30. 4. 2015 

4. Aktualizace koncepce rozvoje ÚČOV pro hlavní město Prahu 
s výhledem do roku 2030 a dále. 
Platné aktuální dokumenty: Studie proveditelnosti, AQUA-

CONTACT 2014 
SIP 2015 

Pracovní skupina Komise z dosud vyhotovených studií a 
dokumentů shrne a aktualizuje koncepci rozvoje ÚČOV Praha.  
 

Pracovní skupina 15. 4. 2015 
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ÚČOV Praha na Císařském ostrově 

5. Problematika provozního řízení komplexu zařízení  
NVL – SVL – HČS – KH 
 
Aktuální stav: Problematika je řešena v rámci akcí zajišťovaných 

PVS 
 

Nebude dále 
sledováno 

 

6. Cílová koncepce řešení Kalového hospodářství a zásady 
realizace této koncepce. 
 
Dokument:  Technická studie (variantních řešení) 

zahrnující možná řešení problematiky a udávající možnou 
koncepci pro řešení se zadáním požadavků pro vyhotovení 
doplňkové studie proveditelnosti. 

 
Výchozí podklad: Analýzy a studie provedené v rámci 

činnosti předchozích Komisí.  
Zhotovitel:                       Pracovní skupina komise. 
 

Pracovní skupina 
Komise 
 

Návrh 
dalšího 
postupu do 
15. 4. 2015 

7. Analýza možností dotační podpory jednotlivých samostatných 
etap stavby č. 6963 navazující na kroky realizované v roce 
2014. 
 
Dokument:  Analýza 
Výchozí materiál: Dokumentace zpracovaná k podání 

Žádosti o dotaci z Fondů EU, 
EUROMANAGERS, 2014 

Aktuální stav: Bude provedena aktualizace k 30. 3. 
2015, zajistí PVS 

Pozn. – s ohledem na možnosti dotačních programů do a po 
roce 2020. 
 

PVS- D2 Shrnutí 
aktuálního 
stavu  do: 
15.4.2015 

8. Zpracování Koncepce celkového krajinářského řešení 
Císařského ostrova a jeho širšího okolí 
 
Řeší Komise pro koncepční řešení Císařského ostrova. 
Komise zahájila pracovní činnost. Do RHMP je předložen návrh 
jejího složení a základní úkoly práce Komise (viz zápisy z jednání 
Komise v příloze). 
 

Bude dále 
sledováno pomocí 
delegátů v komisi 
Císařský ostrov 

 

9. Podání informací o zaslaném dotazu PVS k žádosti o  
vypouštění  odpadních  vod  z ÚČOV  Praha  od  1.1.2019  podle  
§18 zákona č. 254/2001 Sb., Vodní zákon, pro vyjasnění otázky 
možnosti aplikace koncentračních nebo účinnostních limitů pro 
parametr znečištění Nc. 
Dopis je přílohou zápisu č. 2. 
 

Bude podána 
informace po 
vyjádření 
vodoprávního 
úřadu. 

 





sveco
Psací stroj
Příloha č. 1



sveco
Psací stroj
Příloha č. 2


