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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro infrastrukturu, technickou 
vybavenost a životní prostředí ZHMP  

 

ZÁPIS z 11. jednání 
Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP konaného  

dne 3. 12. 2019 ve 14:00 hod. 
výjezdní zasedání Kolektory Praha 

     

Přítomni: RNDr. Jana Plamínková, Tomáš Murňák, Mgr. Jakub Lepš, Mgr. Vít Zeman, Tomáš Vojtíšek, Ondřej 
Růžička, Ing. Eva Tylová, Bc. Tomáš Štampach  

Omluveni: RNDr. Marcela Plesníková, Milan Maruštík, Ing. Alexandra Udženija  
Hosté: Ing. Petr Švec (Kolektory Praha a.s.) 
Jednání řídila: RNDr. Jana Plamínková, předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní 

prostředí ZHMP      
 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení  

2. Schválení navrženého programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení minulého zápisu 

3. Souhrnná informace o tiscích předkládaných k projednání v ZHMP 

4. Souhrnná informace o tiscích projednaných v RHMP 

5. Kolektory Praha a.s. - Aktualizace generelu kolektorizace inženýrských sítí 

6. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení  

Zasedání Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP bylo zahájeno v 14.05 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. Omluvili se pan náměstek Ing. Petr Hlubuček  
RNDr. Marcela Plesníková, Milan Maruštík a Ing. Alexandra Udženija. 

2. Schválení navrženého programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení minulého zápisu 

usnesení k bodu 2. 

2.1 výbor souhlasí s navrženým programem jednání 

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

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

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

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

2.3 výbor schvaluje zápis z 10. zasedání výboru dne 11. 11. 2019 

přijato jednohlasně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 
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3. Souhrnná informace o tiscích předkládaných k projednání v ZHMP 

Předsedkyně výboru konstatovala, že tisky byly rozeslány elektronicky v předstihu a následně přítomné informovala 
o jednotlivých tiscích, a to včetně návrhu rozpočtu na rok 2020. 

usnesení k bodu 3. 

3.1 výbor doporučuje ZHMP tisky Z-7879, Z-7732, Z-7853, Z-7844 a Z-7828 ke schválení  

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 

4. Souhrnná informace o tiscích projednaných v RHMP 

Předsedkyně výboru konstatovala, že přehled tisků byl rozeslán elektronicky v předstihu a nebyly žádné připomínky. 
Upozornila na nejvýznamnější tisk „granty HMP – program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí 
HMP pro rok 2020“. 

usnesení k bodu 4. 

4.1 výbor bere na vědomí informaci o tiscích schválených do RHMP 

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

5. Kolektory Praha a.s. - Aktualizace generelu kolektorizace inženýrských sítí 

Paní předsedkyně přivítala Ing. Petra Švece, předsedu představenstva společnosti Kolektory Praha a.s. a předala mu 
slovo. Ten úvodem podal základní informace o aktualizaci generelu, vyzdvihl výhody a další možnosti rozvoje 
kolektorizace inženýrských sítí v centrálních částech hl. m. Prahy s výhledem do roku 2030.  

V následné diskuzi byly řešeny např. kolektor Bubny Zátory, kolektor Václavské náměstí, kolektor v ulici Jana 
Želivského, kolektor v ulici Ječná, propojení kolektorem přes Vltavu aj.  

usnesení k bodu 5. 

5.1 výbor bere na vědomí předložené informaci o rozvoji kolektorové sítě v hl. m. Praze 

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

6. Různé 

Na návrh Víta Zemana bylo připraveno usnesení, na jehož účelu a znění se členové výboru shodli. 

usnesení k bodu 4. 

5.1 výbor doporučuje RHMP a ZHMP zřízení instituce koordinátora revitalizací pražských veřejných 
prostranství. Tato instituce s veškerými potřebnými pravomocemi by měla být zodpovědná za 
řízení projektů od plánování a koordinace dotčených institucí v lokalitě po jeho samotnou realizaci 

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

 

Následovala exkurze v prostorách kolektorů. Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast a ukončila 
jednání v 18.15 hod. Další jednání výboru se uskuteční 21. ledna 2020 v 15.00 hod.  

 
 

 

 

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

 
 
 
 

Tomáš Murňák 
ověřovatel zápisu, místopředseda Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP 

 
 

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


