
 

P Ř E H L E D 
dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. 

Prahy přednesených na 8. zasedání ZHMP 
dne  21.6.2007  

 (Schváleno v Radě HMP dne 22.6.2007) 

 
                                                             Termín vyřízení: 21.7.2007 
P Í S E M N É 
Nebyly předloženy. 
 
 

Ú S T N Í 
 
JUDr. Petr  H u l i n s k ý 
INT. - č. 8/1 
ke změně zákona o rozpočtovém určení daní. 
                                                                          
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval primátor hl.m. Prahy a  
                                                                          radní Kousalíková  
                                                                          Předáno k vyřízení  radní Kousalíkové.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
                            V Praze dne 9.7.2007 
         Č.j.: SE6/242/2007 
Vážený pane kolego,  

reaguji na Vaši interpelaci, kterou jste přednesl na jednání Zastupitelstva hlavního 
města Prahy dne 21.6.2007. Týkala se přípravy a postojů hlavního města Prahy k novele 
zákona o rozpočtovém určení daní pro obce. V době interpelace skutečně nebyl vládní návrh 
zveřejněn na webových stránkách sněmovny ani oficiálně předložen k připomínkování hl. m. 
Praze, to se stalo zhruba až o týden později. Přesto jsme neoficiálně měli text k dispozici a 
odborní pracovníci k němu zpracovávali stanovisko jak pro potřeby vedení města, tak jako 
podklad pro poslance, kteří chtěli předem znát stanovisko hlavního města. 

O tom, jaké snahy mají představitelé obcí a měst a jaké se snaží prosadit 
prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR, jsem samozřejmě informována, to jsem sdělila už 
v ústní reakci na Vaši interpelaci. Kromě návrhu reformy financování obcí z daňových 
výnosů, který na jednání svazu měst a obcí prezentovala senátorka Jana Juřenčáková, existuje 
i návrh RUD, který připravila skupina opozičních poslanců ČSSD. 

V současné době bylo zpracováno stanovisko hlavního města k návrhu zákona, který 
jsme obdrželi standardní cestou a v řadě případů obsahuje náš zásadní nesouhlas, a to zejména 
tam, kde dochází ke znevýhodnění velkých měst na úkor menších či malých a tato 
znevýhodnění nemají dle názoru vedení města nic společného s jistě potřebnou solidaritou 
tzv. bohatých s chudými. 
 



 

O výsledku celého procesu, průběhu projednávání a aktuálním stavu budu informovat 
členy Zastupitelstva hl. m. Prahy na zářijovém zasedání ZHMP. 

S pozdravem 
                                                                                 Ing. Marie  K o u s a l í k o v á  v.r. 
                                                                                              Radní hl.m. Prahy 
Vážený pan 
JUDr. Petr Hulinský 
předseda Finančního výboru ZHMP 
- zde - 
_______________________________________________________________________ 
INT. - č. 8/2 
k čistírně odpadních vod v Troji, k seznámení o současném stavu přípravy této investice. Žádá 
písemnou odpověď, kterou zaslat též k informaci členům ZHMP. 
                                                                           
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval radní Štěpánek. 
                                                                          Předáno k vyřízení  radnímu Štěpánkovi.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
         V Praze dne 16.7.2007  
         MHMP-271716/2007 
         INT. č. 8/2 
Vážený pane doktore, 

k  interpelaci na 8. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy Vám předkládám následující 
zprávu o vývoji, současném stavu a připravovaných opatřeních na ÚČOV Praha. 

Ústřední čistírna odpadních vod byla postavena na Císařském ostrově v 60. letech jako 
klasická mechanicko - biologická čistírna s jednostupňovým biologickým procesem, s 
kapacitou mechanického stupně 5 m3/s a biologického stupně 2,5 m3/s. Čištění odpadních vod 
na nové ÚČOV bylo provázeno prakticky od počátku vážnými provozními problémy, 
způsobenými nedostatečnou kapacitou jednotlivých technologických prvků, zejména lapáků 
písku a dmychárny.  

V letech 1974 - 1985 se uskutečnily postupně dvě intenzifikace provozu ÚČOV 
přístavbou dalších čistírenských jednotek a objektů kalového hospodářství, které postupně 
zajistily zkapacitnění biologického stupně z původní hydraulické kapacity 2,5 m3/s na 4,6 
m3/s a mechanického stupně z 5 m3/s na 8,7 m3/s. Byly postaveny 2 nové dosazovací nádrže, 
nová dmychána, lapáky písku a česlovna. Kalové hospodářství bylo rozšířeno o manipulační 
nádrže a strojní odvodňování kalu, což umožnilo provoz bez kalových nádrží staré čistírny. 
Přesto se nikdy nedosáhlo uspokojivého výsledku vzhledem k prudkému rozvoji Prahy a 
nárůstu specifické potřeby vody. Poslední intenzifikace probíhající byla realizována v letech 
1994 – 1997, byla vybudována regenerační nádrž kalu, 4 kruhové  hluboké dosazovací nádrže 
a v aktivaci byla středobublinná aerace nahrazena jemnobublinnou. Realizováno bylo také 
dávkování polymerního flokulantu do všech 12-ti dosazovacích nádrží. 

V současné době ÚČOV pracuje jako mechanicko-biologická čistírna s chemickým 
srážením a s regenerací vratného kalu. Provozovaná technologie využívá výsledků 
provedených intenzifikací a dalších realizovaných investic či oprav a zajišťuje čištění cca 
95% celkové produkce odpadních vod z hlavního města Prahy od téměř 1,2 mil. obyvatel. 
V roce 2006 bylo na ÚČOV vyčištěno 119 632 tis. m³ odpadních vod. 
 

Současný stav čištění je charakterizován vysokou účinností odstraňování 
nerozpuštěných látek a biologicky odbouratelného organického znečištění, ale nízkým 
efektem  odstraňování dusíkatých látek z odpadních vod.   



 

Provedené intenzifikace, ani  následující dílčí modernizace provozu nemohly 
v omezeném prostoru současného areálu ÚČOV zajistit splnění všech požadovaných limitů 
pro vypouštění odpadních vod. Po vstupu ČR do EU v roce 2004 tak byla Praha, stejně jako 
mnoho dalších českých měst, postavena před úkol zajistit v relativně krátkém období do roku 
2010 splnění emisních limitů pro citlivé oblasti směrnice Rady EU 91/271/EHS, zejména 
v ukazateli celkový dusík.  

Po vyčerpání možností lokalizace nové čistírenské kapacity mimo Císařský ostrov 
byla Zastupitelstvem HMP v listopadu 2004 schválena  koncepce čistění odpadních vod, 
založená na kombinaci rekonstrukce stávající čistírny a výstavby nové vodní linky. Následně 
bylo technické  řešení upřesněno na základě multikriteriální analýzy a zpracován záměr 
„Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově“, který byl v závěru roku 2004 
s ohledem na vysoké investiční náklady předložen k posouzení možnosti částečného 
financování ze zdrojů Evropské unie meziresortní komisi a touto komisí odsouhlasen v lednu 
2005.  

V polovině roku 2005  byl záměr dopracován do formy projektu „Celková přestavba a 
rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ a žádosti o spolufinancování z prostředků 
Fondu soudržnosti. V říjnu 2005 bylo vydáno rozhodnutí o posouzení vlivů této stavby na 
životní prostředí a v listopadu 2005 schválilo zastupitelstvo HMP změnu územního plánu, 
umožňující její realizaci.   

Projekt řeší vybudování nové mechanicko-biologické linky čištění odpadních vod 
s chemickým srážením a úpravu stávající čistírny tak, aby bylo možné splnit emisní limity 
nařízení vlády 61/2003 Sb. a směrnice Rady EU 91/271/EHS o čištění komunálních 
odpadních vod. Projekt současně zajišťuje zvýšení kapacity čistírny o 183 560 ekvivalentních 
obyvatel na celkovou kapacitu 1 611 000 EO (tj. 8,2 m³/s mechanicko-biologicky  čištěných 
odpadních vod) a další mechanicko-chemické čištění odpadních vod v množství max. 3 m³/s 
při srážkových průtocích. Nová vodní linka je navržena jako kaskádový 3-stupňový systém 
čištění (nitrifikace a denitrifikace) s předřazenou anaerobní zónou a regenerační nádrží 
vratného kalu. Za účelem snížení koncentrací dusičnanů bude odpadní voda z dosazovacích 
nádrží vedena na postdenitrifikační filtry. Kalové hospodářství bude pro obě vodní linky 
společné a jeho koncepce je založena na termofilní anaerobní stabilizaci s předřazenou 
dvoustupňovou hydrolýzou a zahušťováním kalu. I nadále se počítá s využíváním bioplynu 
spalováním v kogeneračních jednotkách a odvozem  
odvodněného kalu ke zpracování na průmyslový kompost. Tím bude zajištěno, že po roce 
2010 bude hlavní město Praha  vybaveno funkčním systémem odvádění a čištění odpadních 
vod v souladu s požadavky evropské i národní legislativy v oblasti vod i odpadového 
hospodářství. 

Předpokládá se celkové odstranění znečištění v  ukazateli  BSK5  34 600 t/rok, CHSK  
90 963 t/rok, nerozpuštěné látky   66 172 t/rok, dusík celkový  6 805 t/rok a fosfor celkový   
1 031 t/rok. Projekt je řešen ve vazbě na potřebnou úroveň povodňové ochrany, zájmy 
ochrany přírody i minimalizaci možných negativních vlivů provozu na okolí, to vše při 
respektování limitovaných investičních prostředků a optimalizace provozních nákladů. 
„Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ představuje  v současné 
době největší vodohospodářský projekt v ČR a jednu z rozhodujících infrastrukturních staveb 
hlavního města Prahy. Stejně významné jsou  i přínosy jeho realizace. Například  v ukazateli 
celkový dusík bude představovat odstraněné znečištění na rozšířené ÚČOV splnění téměř 
30% celkového závazku České republiky do roku 2010 aplikovat na celém svém území 
požadavky směrnice Rady EU 91/271/EHS  o čištění komunálních odpadních vod. 

V  roce 2010 končí platnost přechodného období poskytnutého České republice pro 
splnění požadavků směrnice Rady 91/271/EHS z 21.května 1991 o čištění městských 
odpadních vod, která byla transponována do české legislativy zákonem o vodách č. 254/2001 



 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. Koncem roku 2010 končí také platnost povolení 
k vypouštění odpadních vod, kterým v červnu 2005 vodoprávní úřad prodloužil platnost 
původního povolení z listopadu 2000. V praxi to znamená, že ÚČOV Praha musí do té doby 
splnit limity pro vypouštění odpadních vod na úrovni stanovené nařízením vlády č. 61/2003 
Sb. Přestože tato čistírna v současné době odstraňuje přiváděné znečištění s vysokou 
účinností, nynější technologie není schopna zajistit splnění požadovaného limitu v ukazateli 
celkový dusík. 
  K odstranění tohoto nedostatku a k řešení nevyhovujícího technického stavu řady 
objektů, doloženého odbornými posudky, je navržena realizace výše uvedené stavby. 
Nesplnění termínu do konce roku 2010 by znamenalo nejen uplatnění sankcí EU vůči ČR a 
následně HMP, ale především sankcí ze strany ČIŽP nebo vodoprávního úřadu (OOP MHMP) 
za nedovolené vypouštění odpadních vod. 

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově má být realizována 
s nákladem cca 10 mld. Kč, funkci  investora zajišťuje v souladu s rozhodnutím Rady HMP 
ze dne 19. července 2005 od 1. listopadu 2005 Odbor městského investora MHMP. 
V roce 2006 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) se zapracovanými 
připomínkami z posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí – EIA, což ovlivnilo i 
výši uvažovaných nákladů.  

V  roce 2006 byla rovněž aktualizována  žádost za účelem získání vyššího podílu 
finančních zdrojů EU ke spolufinancování této stavby, což by umožnilo využít limitované 
tuzemské zdroje pro přípravu a realizaci podmiňujících a doprovodných investic na ÚČOV 
Praha. Odeslání této žádosti Evropské komisi k posouzení je však podmíněno doložením 
výsledku územního řízení.  To je v  současné době přerušeno, v jeho průběhu byla uplatněna 
řad odvolání. Tato odvolání byla podána převážně z důvodu nesouhlasu se začleněním 
některých objektů této stavby do krajinného prostředí Císařského ostrova a to zejména těch, 
které svojí výškovou dispozicí respektují vyhláškou HMP stanovenou úroveň povodňové 
ochrany. V současné době proto hledáme s  investorem ve spolupráci s PVS a  projektantem 
takové řešení, které by minimalizovalo narušení krajinného rázu této lokality při respektování 
požadavků povodňové ochrany. Územní řízení komplikuje i skutečnost, že Ministerstvo 
kultury svým rozhodnutím ze dne 22. března 2007 zrušilo rozhodnutí  odboru kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu MHMP, kterým tento odbor prohlásil přípravu této stavby 
z hlediska zájmů památkové péče za přípustnou bez podmínek. 

Souběžně s přípravou projektu „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na 
Císařském ostrově“ probíhá příprava a  částečně již i realizace některých opatření, která  
zajistí v souladu se závěry posouzení projektu z hlediska EIA snížení  negativních  dopadů 
provozu ÚČOV Praha na životní prostředí,  obyvatelstvo a okolí (zápach, hluk), 
bezproblémový chod ÚČOV, nebo která realizaci projektu podmiňují. Tyto akce je nutné 
s tímto projektem koordinovat a realizovat do konce roku 2010. Odhadovaná cena potřebných 
opatření se specifikovanými investičními náklady, např. zakrytí manipulačních nádrží na kal, 
prostorů pro přípravu jeho transportu mimo areál čistírny, výměna dmychadel za typy s nižší 
hlučností, sanace lapáků písku, rekonstrukce aktivačních a dosazovacích nádrží a 
rekonstrukce  vyhnívacích nádrží je cca 800 mil. Kč. Přípravu a realizaci těchto investičních 
opatření na ÚČOV Praha zajišťuje ve smyslu svých kompetencí správce vodohospodářského 
majetku na území hl.m. Prahy Pražská vodohospodářská společnost a.s. v úzké spolupráci 
s provozovatelem (Pražské vodovody a kanalizace a.s.).  

Přestože realizace stavby „Celková přestavba a  rozšíření ÚČOV Praha na Císařském 
ostrově“ není podmíněna  výhledovým řešením kalového hospodářství a likvidací 
produkovaných kalů na ÚČOV Praha, kalovou problematiku v hlavním městě Praze je nutné 
považovat za otevřený problém a k jeho řešení přistupovat koncepčně v potřebných 
souvislostech.  



 

Tento přístup preferuje i Evropská komise, která při projednávání žádosti o finanční 
podporu realizace stavby „Celková přestavba a  rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ 
vyslovila požadavek, aby do roku 2010 hlavní město Praha formulovalo svoji představu o 
koncepčním řešení kalové problematiky. Pro naplnění tohoto požadavku je nezbytné 
definovat možné varianty řešení a objektivně vyhodnotit možnosti jejich realizace 
v konkrétních podmínkách a potřebných souvislostech. V  oblasti kalového hospodářství a 
zejména likvidace produkovaných kalů je reálné ve střednědobém horizontu očekávat vývoj 
jak v oblasti legislativy, tak  technických řešení i ekonomických podmínek. Již dnes je  nutné 
minimalizovat negativní vlivy nakládání s kaly na okolí, zejména zápach a dopravní zátěž, a 
zabývat se i možnostmi zhodnocení kalů jako obnovitelného zdroje energie. 
Proto v současné době zpracovává Pražská vodohospodářská společnost a.s. „Koncepci 
kalového hospodářství ÚČOV Praha“ a tato problematika byla zařazena do programu jednání 
komise, která byla pod  mým vedením ustavena k řešení problematiky pražské čistírny 
odpadních vod.  

Současně Vám sděluji, že pro Zastupitelstvo předám aktuální informaci na některém 
z podzimních zasedání. 

S pozdravem 
                                                                             Mgr. Petr  Š t ě p á n e k, CSc. , v.r. 
                                                                                              radní hl. m. Prahy 
Vážený pan 
JUDr. Petr Hulinský 
člen ZHMP 
z d e 
Na vědomí:  OVO RED 
_______________________________________________________________________ 
INT. - č. 8/3 
k financování trasy metra C do Letňan. 
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval primátor hl.m. Prahy  
                                                                          a radní Kousalíková.  
                                                                           
                                                                          Bude řešeno v září.                                                                       
_______________________________________________________________________ 
Jan  S l e z á k 
INT. - č. 8/4 
k havarijnímu stavu vodovodního řadu na MČ, k dodávání pitné a užitkové vody v době 
havárie v cisternách.                                                                          
                                                                          Předáno k vyřízení  nám. Klegovi.                                                  
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
  
       V Praze dne: 10.7.2007 
Vážený pane zastupiteli, 
 k Vaší interpelaci vznesené na 8. zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy, týkající se 
havárie vodovodního řadu u Dubče, Vám v příloze zasílám stanovisko pana Ing. Milana 
Kuchaře, ředitele Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. 
 Věřím, že informace jsou vyčerpávající, v případě dalších dotazů jsem Vám plně 
k dispozici.     

S pozdravem 
                                                                   Ing. Pavel  K l e g a  v.r. 



 

                                                             náměstek primátora hl.m. Prahy 
 
Příloha: Stanovisko Ing. Milana Kuchaře 
 
Vážený pan 
Jan Slezák 
Člen ZHMP 
- zde- 
 

 

Vážený pane náměstku, 
na základě Vaší faxové žádosti ze dne 03.07.2007 o stanovisko k havárii vodovodu u 

Dubče a následnému snížení kvality vody v lokalitě Rohožník Vám sděluji. 
Dne 12.06.2007 ve večerních hodinách řešila naše společnost havárii vodovodu DN 

600mm. Jednalo se o komplikovanou havárii hlavního přivaděče DN 600mm pro lokality 
Koloděje, Dolní Počernice, Újezd nad Lesy, Klánovice, Rohožník a také mimopražský 
vodovod Vrchlice – Maleč a dále pro VDJ Úvaly. Oprava havárie byla zahájena ihned po její 
lokalizaci, tj. 12.06.2007 kolem 22:00 hod. a byla nepřetržitě opravována, oprava skončila 
13.06.2007 v ranních hodinách a cca. mezi 08:00 hod a 09:00 hod bylo zahájeno napouštění 
vodovodu. Vzhledem k rozsahu území bylo náhradní zásobování vodou (NZV) zajištěno 
nikoliv pouze přistavováním cisternových přívěsů, ale také operativním rozvozem pitné vody 
autocisternami, což je vzhledem k rozsahu předmětné havárie nejvhodnější způsob NZV, 
který pokryje v krátkém čase největší území. Nasazeny byly veškeré kapacity k zajištění 
NZV, avšak vzhledem k rozsahu území nelze NZV zajistit plnohodnotně (jedná se o náhradní 
zásobování, nikoliv plnohodnotné). Dne  12.06.2007 bylo NZV zajišťováno ihned od 22:00 
hod. cca do 13.06.2007 03:00 hod. a následně 13.06.2007 od ranních hodin do plného 
natlakování systému, ke kterému plnohodnotně došlo vzhledem k rozsahu distribuční trasy 
v průběhu odpoledne až večera 13.06.2007. 

K otázce následnému snížení kvality pitné vody v lokalitě sídliště Rohožník uvádím: 
Pravidelným rozborem pitné vody v této lokalitě byla dne 20.06.2007 zjištěna snížená kvalita 
pitné vody (z hlediska mikrobiologických ukazatelů) a ve spolupráci s Hygienickou stanicí 
zahájila naše společnost informovanost odběratelů, NZV cisternovými přívěsy, nápravná 
opatření (dochlorování vodovodní sítě) a šetření příčiny. Informovanost odběratelů byla 
zajištěna distribucí informačních letáků do celé lokality sídliště Rohožník a dále 
informovaností úřadu Městské části. V průběhu odpoledne bylo v lokalitě přistaveno celkem 
10 cisternových přívěsů, jejichž umístění bylo konzultováno s  ÚMČ.   
Šetřením v dané lokalitě byla zjištěna příčina snížení kvality pitné vody, a to nefunkční zpětná 
klapka na řadu DN200, jenž vede z Újezda n. Lesy do vodojemu pro Úvaly. Vzhledem 
k tomu, že řad DN 200mm je využíván sporadicky bylo příčinou snížené kvality vody zpětné 

 
  Vážený pan  
   Ing. Pavel Klega 
  náměstek primátora 
   
   Magistrát hl. m. Prahy 
   Mariánské náměstí 2  
   110 01  Praha 1 
   
 

Váš fax  ze dne     03.07.2007 
 Vaše zn.: MHMPP029401P 

Naše značka 16457 

Vyřizuje Ing. Petr Kocourek 

 Provozní ředitel PVK 

 Hradecká 1, Praha 3 

Tel. / fax  267 194 111 

Email petr.kocourek@pvk.cz  

Datum 09.07.2007 



 

vniknutí vody z tohoto řadu přes nefunkční zpětnou klapku do vodovodní sítě Rohožníku. 
Oprava této nefunkční armatury (resp. její výměna) byla provedena 02.07.2007. 
Dne 03.07.2007 v dopoledních hodinách, na základě provedených nápravných opatřeních o 
opakovaných negativních výsledcích rozborů vzorků pitné vody z předmětné lokality, 
pominuly na základě rozhodnutí hygienika důvody snížené kvality pitné vody a s tím 
související opatření v lokalitě sídliště Rohožník. V dopoledních hodinách byly distribuovány 
do lokality informační letáky o obnovení kvality vody a informován ÚMČ. 

Podmínkou hygienika k pominutí stavu snížené kvality pitné vody byly negativní 
výsledky dvou po sobě jdoucích rozborů pitné vody všech odebíraných vzorků. Vzhledem 
k tomu, že v případě mikrobiologických rozborů trvá kultivace vzorků cca. 48 hodin, nešlo 
více urychlit řešení dané situace. 

Domnívám se, že přes Vám známý stav vodohospodářského majetku a počet havárií 
převyšujících počty v jiných městech, vynaložila naše společnost veškeré úsilí a prostředky 
k tomu, aby minimalizovala negativní dopady předmětné havárie na odběratele, si však plně 
uvědomujeme, že u havárií tohoto rozsahu nelze vždy plnohodnotně uspokojit veškeré 
požadavky odběratelů, zejména z hlediska NZV.  

S pozdravem 
Ing. Milan Kuchař 
člen představenstva a generální ředitel 
 
Přílohou dopisu je  „Oznámení odběratelům o změně kvality vody dodávané pro příslušnou 
lokalitu“, toto oznámení bylo skenováno a vzhledem k tomu, že nejde přihrát do sítě, je  
založeno u kopie odpovědi. 
_______________________________________________________________________ 

RNDr. Jiří  W i t z a n y, PhD. 
INT. - č. 8/5 
k poskytování dotací od EU na realizaci ÚČOV, k poskytování dotací na provozování 
hospodářské infrastruktury.                                                                                                                                                
                                                                          Předáno k vyřízení  nám. Klegovi, nám.  
                                                                          Reedové a radnímu Štěpánkovi.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
         V Praze dne: 17.7.2007 
Vážený pane zastupiteli, 
 k Vaší interpelaci vznesené na 8. zasedaní ZHMP týkající se poskytování dotací na 
obnovu a rozvoj vodohospodářské komunální infrastruktury, uvádím k její části, spadající 
částečně do mé kompetence, následující: 
  V současné době je přerušeno územní řízení na Rekonstrukci a přestavbu ÚČOV 
vydané v červnu 2006 z důvodů zrušení rozhodnutí odboru kultury MHMP, Ministerstvem 
kultury  ČR. Žádost o finanční prostředky v rámci operačního programu je připravena od 
června 2006. Dokud však ÚR nenabude právní moci, nemůže být ani aktualizována a posléze 
odeslána.  

V rámci  žádosti o prostředky z operačního programu životní prostředí – voda, bylo 
prioritní  vyhovět podmínkám Best international practice. Na základě těchto podmínek  byla 
novelizována i smlouva s PVK, a.s. Požadavky byly zohledněny ve finálním návrhu 
provozovatelské smlouvy, který byl předložen ke stanovisku Ministerstvu životního prostředí, 
do jehož gesce tato problematika spadá. Ve svém stanovisku ze dne 16. prosince 2005 MŽP 
konstatovalo, že tento návrh je v souladu s výše uvedenými požadavky. Na základě tohoto 



 

stanoviska byla tato smlouva (v souladu s Rámcovou smlouvou o provozování vodovodů a 
kanalizací, uzavřenou mezi hl.m.Prahou a PVK, a.s.) uzavřena dne 31. ledna 2006. 

Problematika vazby mezi délkou platnosti provozovatelských smluv a poskytování 
dotací z evropských finančních zdrojů není specifickým problémem hl.m.Prahy, ale 
problémem řady měst ČR, kde vodohospodářskou infrastrukturu provozují soukromé 
subjekty. Proto je také tento problém řešen koordinovaným postupem zainteresovaných 
ministerstev, zejména Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 
Ministerstva zemědělství.  

K dalším bodům Vaší interpelace - poskytnutí dotace z fondů EU  na obnovu a rozvoj 
vodohospodářské komunální infrastruktury, Vám jistě budou schopni poskytnout aktuální 
informace kompetenčně příslušní členové Rady hl.m.Prahy s tím, že jakmile bude znám 
přesný obsah a podmínky jednotlivých operačních programů, jsem připraven zajistit, za mně 
příslušný resort, sumarizaci podkladů.  

S pozdravem 
                                                                                                           Ing. Pavel Klega, v. r. 
                                                                                                   náměstek primátora hl.m.Prahy 
Vážený pan 
RNDr. Jiří Witzany, PhD. 
Zengrova 1937/24 
Praha 6 
_______________________________________________________________________ 
 

V Praze dne 19. 7. 2007  
Č. J.: k SNR 64/07 

Vážený pane zastupiteli,  
dovolte mi reagovat na Vaší interpelaci, č.j. 8/5, týkající se poskytování dotací na 

obnovu a rozvoj vodohospodářské komunální infrastruktury.  
Odbor FEU má ve své kompetenci především oblast strukturálních fondů EU a v 

současné době zajišťuje agendu a realizaci 2 operačních programů JPD 2 a JPD3 a zároveň 
připravuje, řídí a metodicky vede 2 nové operační programy – OP Konkurenceschopnost a OP 
– Adaptabilita v pozici Řídicího orgánu. Zároveň však sledujeme přípravy Operačních 
programů Životní prostředí a Doprava, součástí kterých jsou i finanční prostředky z Fondu 
soudržnosti, na který má nárok i hl. město Praha jakožto vyspělý region, který jinak nespadá 
pod cíl Konvergence. 

Jak jste se zmínil i ve své interpelaci, musím bohužel potvrdit Vaše konstatování, že 
Evropská komise má problémy s poskytnutím dotací  na vodohospodářské projekty, a to 
z důvodu délky platnosti smluv s provozovateli. Problematika se netýká jenom hl. města 
Prahy, ale řady českých měst. Proto v současné době probíhá řada jednání mezi českou vládou 
a DG Regio ohledně otázek majících za cíl úspěšné řešení plánů na financování 
vodohospodářské infrastruktury.  Těchto jednání by se měli účastnit dle požadavku Evropské 
komise i zástupci krajů, jedná se konkrétně o zapojení Asociace krajů do vyjednávacího 
procesu. 

Problematiku vyjednávání sledujeme a budeme Vás o vývoji dále informovat. Co se 
týče věcné náplně a přípravy projektové žádosti, toto je v kompetenci příslušného odboru 
MHMP, OMI MHMP a v gesci příslušného radního zodpovědného za oblast životní prostředí. 

S pozdravem 
                                                                            Markéta  R e e d o v á  v.r. 
                                                                   náměstkyně primátora hl.m. Prahy 
 
Vážený pan 



 

RNDr. Jiří Witzany, PhD. 
Člen ZHMP 
Zengrova 24 
Praha 6, 160 00  
 
 
         V Praze dne 17.7.2007  
         MHMP-271700/2007 
         INT. č. 8/5 
Vážený pane doktore, 

k  interpelaci na 8. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy Vám předkládám následující 
zprávu o vývoji, současném stavu a připravovaných opatřeních na ÚČOV Praha. Odpověď na 
tu část interpelace, která se týká smluv na provozování vodohospodářské infrastruktury  
obdržíte přímo od náměstka Klegy.  

Ústřední čistírna odpadních vod byla postavena na Císařském ostrově v 60. letech jako 
klasická mechanicko - biologická čistírna s jednostupňovým biologickým procesem, s 
kapacitou mechanického stupně 5 m3/s a biologického stupně 2,5 m3/s. Čištění odpadních vod 
na nové ÚČOV bylo provázeno prakticky od počátku vážnými provozními problémy, 
způsobenými nedostatečnou kapacitou jednotlivých technologických prvků, zejména lapáků 
písku a dmychárny.  

V letech 1974 - 1985 se uskutečnily postupně dvě intenzifikace provozu ÚČOV 
přístavbou dalších čistírenských jednotek a objektů kalového hospodářství, které postupně 
zajistily zkapacitnění biologického stupně z původní hydraulické kapacity 2,5 m3/s na 4,6 
m3/s a mechanického stupně z 5 m3/s na 8,7 m3/s. Byly postaveny 2 nové dosazovací nádrže, 
nová dmychána, lapáky písku a česlovna. Kalové hospodářství bylo rozšířeno o manipulační 
nádrže a strojní odvodňování kalu, což umožnilo provoz bez kalových nádrží staré čistírny. 
Přesto se nikdy nedosáhlo uspokojivého výsledku vzhledem k prudkému rozvoji Prahy a 
nárůstu specifické potřeby vody. Poslední intenzifikace probíhající byla realizována v letech 
1994 – 1997, byla vybudována regenerační nádrž kalu, 4 kruhové  hluboké dosazovací nádrže 
a v aktivaci byla středobublinná aerace nahrazena jemnobublinnou. Realizováno bylo také 
dávkování polymerního flokulantu do všech 12-ti dosazovacích nádrží. 

V současné době ÚČOV pracuje jako mechanicko-biologická čistírna s chemickým 
srážením a s regenerací vratného kalu. Provozovaná technologie využívá výsledků 
provedených intenzifikací a dalších realizovaných investic či oprav a zajišťuje čištění cca 
95% celkové produkce odpadních vod z hlavního města Prahy od téměř 1,2 mil. obyvatel. 
V roce 2006 bylo na ÚČOV vyčištěno 119 632 tis. m³ odpadních vod. 

Současný stav čištění je charakterizován vysokou účinností odstraňování 
nerozpuštěných látek a biologicky odbouratelného organického znečištění, ale nízkým 
efektem  odstraňování dusíkatých látek z odpadních vod.   

Provedené intenzifikace, ani  následující dílčí modernizace provozu nemohly 
v omezeném prostoru současného areálu ÚČOV zajistit splnění všech požadovaných limitů 
pro vypouštění odpadních vod. Po vstupu ČR do EU v roce 2004 tak byla Praha, stejně jako 
mnoho dalších českých měst, postavena před úkol zajistit v relativně krátkém období do roku 
2010 splnění emisních limitů pro citlivé oblasti směrnice Rady EU 91/271/EHS, zejména 
v ukazateli celkový dusík.  

Po vyčerpání možností lokalizace nové čistírenské kapacity mimo Císařský ostrov 
byla Zastupitelstvem HMP v listopadu 2004 schválena  koncepce čistění odpadních vod, 
založená na kombinaci rekonstrukce stávající čistírny a výstavby nové vodní linky. Následně 
bylo technické  řešení upřesněno na základě multikriteriální analýzy a zpracován záměr 
„Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově“, který byl v závěru roku 2004 



 

s ohledem na vysoké investiční náklady předložen k posouzení možnosti částečného 
financování ze zdrojů Evropské unie meziresortní komisi a touto komisí odsouhlasen v lednu 
2005.  

V polovině roku 2005  byl záměr dopracován do formy projektu „Celková přestavba a 
rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ a žádosti o spolufinancování z prostředků 
Fondu soudržnosti. V říjnu 2005 bylo vydáno rozhodnutí o posouzení vlivů této stavby na 
životní prostředí a v listopadu 2005 schválilo zastupitelstvo HMP změnu územního plánu, 
umožňující její realizaci.   

Projekt řeší vybudování nové mechanicko-biologické linky čištění odpadních vod 
s chemickým srážením a úpravu stávající čistírny tak, aby bylo možné splnit emisní limity 
nařízení vlády 61/2003 Sb. a směrnice Rady EU 91/271/EHS o čištění komunálních 
odpadních vod. Projekt současně zajišťuje zvýšení kapacity čistírny o 183 560 ekvivalentních 
obyvatel na celkovou kapacitu 1 611 000 EO (tj. 8,2 m³/s mechanicko-biologicky  čištěných 
odpadních vod) a další mechanicko-chemické čištění odpadních vod v množství max. 3 m³/s 
při srážkových průtocích. Nová vodní linka je navržena jako kaskádový 3-stupňový systém 
čištění (nitrifikace a denitrifikace) s předřazenou anaerobní zónou a regenerační nádrží 
vratného kalu. Za účelem snížení koncentrací dusičnanů bude odpadní voda z dosazovacích 
nádrží vedena na postdenitrifikační filtry. Kalové hospodářství bude pro obě vodní linky 
společné a jeho koncepce je založena na termofilní anaerobní stabilizaci s předřazenou 
dvoustupňovou hydrolýzou a zahušťováním kalu. I nadále se počítá s využíváním bioplynu 
spalováním v kogeneračních jednotkách a odvozem odvodněného kalu ke zpracování na 
průmyslový kompost. Tím bude zajištěno, že po roce 2010 bude hlavní město Praha  
vybaveno funkčním systémem odvádění a čištění odpadních vod v souladu s požadavky 
evropské i národní legislativy v oblasti vod i odpadového hospodářství. 

Předpokládá se celkové odstranění znečištění v  ukazateli  BSK5  34 600 t/rok, CHSK  
90 963 t/rok, nerozpuštěné látky   66 172 t/rok, dusík celkový  6 805 t/rok a fosfor celkový   
1 031 t/rok. Projekt je řešen ve vazbě na potřebnou úroveň povodňové ochrany, zájmy 
ochrany přírody i minimalizaci možných negativních vlivů provozu na okolí, to vše při 
respektování limitovaných investičních prostředků a optimalizace provozních nákladů. 
„Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ představuje  v současné 
době největší vodohospodářský projekt v ČR a jednu z rozhodujících infrastrukturních staveb 
hlavního města Prahy. Stejně významné jsou  i přínosy jeho realizace. Například  v ukazateli 
celkový dusík bude představovat odstraněné znečištění na rozšířené ÚČOV splnění téměř 
30% celkového závazku České republiky do roku 2010 aplikovat na celém svém území 
požadavky směrnice Rady EU 91/271/EHS  o čištění komunálních odpadních vod. 

V  roce 2010 končí platnost přechodného období poskytnutého České republice pro 
splnění požadavků směrnice Rady 91/271/EHS z 21.května 1991 o čištění městských 
odpadních vod, která byla transponována do české legislativy zákonem o vodách č. 254/2001 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Koncem roku 2010 končí také platnost povolení 
k vypouštění odpadních vod, kterým v červnu 2005 vodoprávní úřad prodloužil platnost 
původního povolení z listopadu 2000. V praxi to znamená, že ÚČOV Praha musí do té doby 
splnit limity pro vypouštění odpadních vod na úrovni stanovené nařízením vlády č. 61/2003 
Sb. Přestože tato čistírna v současné době odstraňuje přiváděné znečištění s vysokou 
účinností, nynější technologie není schopna zajistit splnění požadovaného limitu v ukazateli 
celkový dusík. 
  K odstranění tohoto nedostatku a k řešení nevyhovujícího technického stavu řady 
objektů, doloženého odbornými posudky, je navržena realizace výše uvedené stavby. 
Nesplnění termínu do konce roku 2010 by znamenalo nejen uplatnění sankcí EU vůči ČR a 
následně HMP, ale především sankcí ze strany ČIŽP nebo vodoprávního úřadu (OOP MHMP) 
za nedovolené vypouštění odpadních vod. 



 

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově má být realizována 
s nákladem cca 10 mld. Kč, funkci  investora zajišťuje v souladu s rozhodnutím Rady HMP 
ze dne 19. července 2005 od 1. listopadu 2005 Odbor městského investora MHMP. 
V roce 2006 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) se zapracovanými 
připomínkami z posouzení projektu z hlediska vlivu na životní prostředí – EIA, což ovlivnilo i 
výši uvažovaných nákladů.  

V  roce 2006 byla rovněž aktualizována  žádost za účelem získání vyššího podílu 
finančních zdrojů EU ke spolufinancování této stavby, což by umožnilo využít limitované 
tuzemské zdroje pro přípravu a realizaci podmiňujících a doprovodných investic na ÚČOV 
Praha. Odeslání této žádosti Evropské komisi k posouzení je však podmíněno doložením 
výsledku územního řízení.  To je v  současné době přerušeno, v jeho průběhu byla uplatněna 
řad odvolání. Tato odvolání byla podána převážně z důvodu nesouhlasu se začleněním 
některých objektů této stavby do krajinného prostředí Císařského ostrova a to zejména těch, 
které svojí výškovou dispozicí respektují vyhláškou HMP stanovenou úroveň povodňové 
ochrany. V současné době proto hledáme s  investorem ve spolupráci s PVS a  projektantem 
takové řešení, které by minimalizovalo narušení krajinného rázu této lokality při respektování 
požadavků povodňové ochrany. Územní řízení komplikuje i skutečnost, že Ministerstvo 
kultury svým rozhodnutím ze dne 22. března 2007 zrušilo rozhodnutí  odboru kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu MHMP, kterým tento odbor prohlásil přípravu této stavby 
z hlediska zájmů památkové péče za přípustnou bez podmínek. 

Souběžně s přípravou projektu „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na 
Císařském ostrově“ probíhá příprava a  částečně již i realizace některých opatření, která  
zajistí v souladu se závěry posouzení projektu z hlediska EIA snížení  negativních  dopadů 
provozu ÚČOV Praha na životní prostředí,  obyvatelstvo a okolí (zápach, hluk), 
bezproblémový chod ÚČOV, nebo která realizaci projektu podmiňují. Tyto akce je nutné 
s tímto projektem koordinovat a realizovat do konce roku 2010. Odhadovaná cena potřebných 
opatření se specifikovanými investičními náklady, např. zakrytí manipulačních nádrží na kal, 
prostorů pro přípravu jeho transportu mimo areál čistírny, výměna dmychadel za typy s nižší 
hlučností, sanace lapáků písku, rekonstrukce aktivačních a dosazovacích nádrží a 
rekonstrukce  vyhnívacích nádrží je cca 800 mil. Kč. Přípravu a realizaci těchto investičních 
opatření na ÚČOV Praha zajišťuje ve smyslu svých kompetencí správce vodohospodářského 
majetku na území hl.m. Prahy Pražská vodohospodářská společnost a.s. v úzké spolupráci 
s provozovatelem (Pražské vodovody a kanalizace a.s.).  

Přestože realizace stavby „Celková přestavba a  rozšíření ÚČOV Praha na Císařském 
ostrově“ není podmíněna  výhledovým řešením kalového hospodářství a likvidací 
produkovaných kalů na ÚČOV Praha, kalovou problematiku v hlavním městě Praze je nutné 
považovat za otevřený problém a k jeho řešení přistupovat koncepčně v potřebných 
souvislostech.  

Tento přístup preferuje i Evropská komise, která při projednávání žádosti o finanční 
podporu realizace stavby „Celková přestavba a  rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ 
vyslovila požadavek, aby do roku 2010 hlavní město Praha formulovalo svoji představu o 
koncepčním řešení kalové problematiky. Pro naplnění tohoto požadavku je nezbytné 
definovat možné varianty řešení a objektivně vyhodnotit možnosti jejich realizace 
v konkrétních podmínkách a potřebných souvislostech. V  oblasti kalového hospodářství a 
zejména likvidace produkovaných kalů je reálné ve střednědobém horizontu očekávat vývoj 
jak v oblasti legislativy, tak  technických řešení i ekonomických podmínek. Již dnes je  nutné 
minimalizovat negativní vlivy nakládání s kaly na okolí, zejména zápach a dopravní zátěž, a 
zabývat se i možnostmi zhodnocení kalů jako obnovitelného zdroje energie. 

Proto v současné době zpracovává Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
„Koncepci kalového hospodářství ÚČOV Praha“ a tato problematika byla zařazena do 



 

programu jednání komise, která byla pod  mým vedením ustavena k řešení problematiky 
pražské čistírny odpadních vod.  

Současně Vám sděluji, že pro Zastupitelstvo předám aktuální informaci na některém 
z podzimních zasedání. 

S pozdravem 
                                                                          Mgr. Petr Š t ě p á n e k, CSc. , v.r. 
                                                                                           radní hl. m. Prahy 
Vážený pan 
RNDr. Jiří Witzany, PhD 
člen ZHMP 
Zengrova 1937/24 
160 00  Praha 6 
Na vědomí:  OVO RED 

______________________________________________________________________ 
INT. - č. 8/6 
ke stanovisku občanů občanského sdružení „My pražané“,  k návrhu na rozšíření zón 
placeného stání.                                                                        
                                                                          Předáno k vyřízení  nám. Blažkovi.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
 
Odpověď: 

V Praze dne 20. července 2007 
Č.j.: MHMP 785/2007 INT 8/6 

Vážený pane zastupiteli, 
návrhu na zřízení zóny placeného stání v příslušné městské části předcházela dopravní 

studie se zaměřením hlavně na dopravu v klidu, tedy na parkování vozidel. Studie 
vypracovaly nezávislé odborné instituce, které vzešly z výběrových řízení na základě zadání 
jednotlivých městských částí. Jednotlivé studie a jejich výsledky respektují specifika 
jednotlivých městských částí. Zóny placeného stání jsou zřizovány nejen v Praze, ale i 
v mnoha českých a evropských městech. Umožňují lepší dopravní dostupnost, zvýhodňují 
parkování pro občany s trvalým pobytem či podnikající v těchto oblastech, ale i zjednodušují 
organizaci dopravy, její kontrolu, čištění komunikací, udržování pořádku a bezpečnosti. To 
nakonec potvrzují již desetileté zkušenosti z  provozování zóny placeného stání na části území 
Prahy 1, ale i zkušenosti dalších měst ČR a Evropy.      

Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 13/21 ze dne 11. ledna 1996 byla 
schválena studie Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy,“ kde jsou stanoveny principy, 
koncepce dalšího vývoje, hlavní úkoly a dlouhodobé strategické cíle dopravní politiky města. 
Určuje podmínky pro regulaci automobilové dopravy a uplatnění zón placeného stání, 
vytváření zón a ulic s omezeným přístupem a rychlostí automobilové dopravy a ochranu 
centra města před zbytnou automobilovou dopravou. Dává za úkol propagovat cíle, které tato 
politika sleduje, a prostředky, které volí k jejich dosažení. 

V hl. m. Praze budou vydávány dva druhy parkovacích karet, a to parkovací karty 
rezidentské, které budou vydávány fyzickým osobám s místem trvalého pobytu v zóně 
placeného stání v Praze 1, 2, 3 a 7 a dále parkovací karty abonentní, vydávané právnickým 
nebo fyzickým osobám na vozidla určená k podnikání, které mohou být vystaveny buď na 
obchodní jméno společnosti (podnikatele) nebo na registrační značku vozidla společností 
(podnikatelem) provozovaného. Parkovací karty abonentní, vydávané fyzickým osobám, které 
budou uplatňovat nárok na slevu dle platného ceníku, mohou být vystaveny pouze na 
registrační značku. Parkovací karty vystavené na registrační značku budou nepřenosné. 



 

Parkovací karty firemní (abonentní), vydané na adresu sídla společnosti nebo provozovny, 
budou přenosné. Parkovací karta se vystavuje zpravidla na dobu dvanácti měsíců. 

Car-sharing, o němž se zmiňujte, je způsob půjčování osobních aut, rozšířený 
v některých zemích především západní Evropy. Tato auta mají svá vyhrazená místa k stání. 
Provozovatelé car-sharingu za podpory města získávají parkovací místa zejména v hustě 
obydlených oblastech. Půjčovné je v tomto systému počítáno po hodinách, takže řidič lépe 
vidí skutečné náklady na ujetý kilometr a rozhoduje se tak svobodně mezi různými nabídkami 
dopravy – veřejná doprava se tak stává reálně zvažovanou možností. Pokud by byl tento 
způsob půjčování vozidel používán i v Praze, jsem připraven vytvořit pro tento systém 
adekvátní nabídku parkovacích míst.    
    Na základě požadavku městských částí Praha 1, 2, 3, 7 a 16 byl vypracován a 
projednán nový ceník pro zóny placeného stání. Pro současnou zónu placeného stání Praha 1 
se ceník nemění. Cenová tarifní pásma pro abonentní parkovací karty zohledňují atraktivitu, 
tržní hodnotu a polohu oblastí vůči centru města. Rada hlavního města Prahy schválila Ceník 
pro zóny placeného stání na území hl. m. Prahy svým usnesením číslo 1043 ze dne 17. 7. 
2007. Tento ceník zahrnuje nově vzniklá tarifní pásma na územích MČ Praha 1, 2, 3, 7 a 16. 

Pro vozidlo provozované právnickou osobou za účelem podnikání nebo fyzickou 
osobou, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy je 
stanovena cena: 
36 000,- Kč/rok – 1. pásmo – oblast Prahy 1 a část Prahy 2 
30 000,- Kč/rok – 2. pásmo – oblast Prahy 7, zbývající část Prahy 2 a část Prahy 3 
24 000,- Kč/rok – 3. pásmo – okrajová část oblasti Prahy 3. 
            Pro vozidlo fyzické osoby provozované za účelem podnikání je pro první kartu 
stanovena cena:         
12 000,- Kč/rok – 1. pásmo – oblast Prahy 1 
  9 000,- Kč/rok – 2. pásmo – oblast Prahy 7, zbývající část Prahy 2 a část Prahy 3 
  6 000,- Kč/rok – 3. pásmo – okrajová část oblasti Prahy 3. 

Pro fyzickou osobu, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti, je cena 
parkovací karty roční 700,- Kč. Za druhé vozidlo téže fyzické osoby je cena  roční parkovací 
karty 7 000,- Kč. Za třetí a každé další vozidlo je stanovená cena 14 000.- Kč. 

První vozidlo fyzické osoby starší 65 let s místem trvalého pobytu ve vymezené 
oblasti má určenu cenu roční parkovací karty na 350,- Kč. 

Pro snadnější parkování v zónách placeného stání je navržena tzv. dvouhodinová 
parkovací karta, která bude opravňovat kohokoliv (návštěvník, služba, zásobování, opraváři 
apod.) stát v rezidentní zóně v jedné oblasti, nejdéle však dvě hodiny. Tuto kartu bude možno 
zakoupit jen ve výdejně parkovacích karet (bez ní se nesmí na vyhrazeném parkovišti stát déle 
než tři minuty). Mopedy, motocykly, motorové tříkolky a motokola nejsou zpoplatněna. 

Jak je patrno z uvedených skutečností, je vytvořen dostatečný počet alternativních možností 
pro vydání parkovacích karet pro všechny občany, kteří splňují zákonné a legislativní podmínky. 
   Žadatel o parkovací kartu musí mít právní vztah k vozidlu, pro které je karta 
vystavována, vyplývající z § 23, odst. 1 písm. a) a c), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že žadatel je vlastníkem vozidla, 
užívá vozidlo na základě leasingové nebo úvěrové smlouvy, je zaměstnancem společnosti a 
má vozidlo svěřeno do soukromého užívaní zaměstnavatelem na základě smlouvy o používání 
vozidla pro služební a soukromé účely, v platném znění zákona o daních z příjmu. Další 
podmínkou danou zákonem je, že žadatel má místo trvalého pobytu, nebo je vlastníkem 
nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy. 
 



 

    Pokud zde bydlící občan má platnou nájemní smlouvu k bytu, nic mu nebrání se 
v dané oblasti k trvalému pobytu přihlásit. Město samo nemůže řešit ty situace, kdy se občan 
k trvalému pobytu z jakéhokoliv důvodu přihlásit nechce.  

Zavedením zóny se rozšíří počet parkovacích míst, neboť dojde minimálně 
k odstranění nepojízdných vozidel, vytěsnění vozidel osob bez trvalého pobytu mimo hranice 
zóny placeného stání a k využití dalších nástrojů dopravní regulace, jako např. rozšíření 
kapacit změnou podélného stání na šikmé apod. Důležitým nástrojem této regulace je i 
omezení parkování návštěvníků a zaměstnanců firem, dojíždějících do zaměstnání vlastními 
vozidly do těchto městských částí, včetně klientů těchto firem. Zamezí se přesouvání vozidel 
obyvatel či právnických osob z oblasti současné zóny placeného stání  Praha 1 do přilehlých 
městských částí. Vlivem těchto opatření se omezí přetěžování dopravní sítě a tvorba 
dopravních zácep, čímž dojde ke zlepšení dopravní dostupnosti těchto městských částí. 

Jedním z hlavních cílů těchto regulačních opatření je, aby všichni občané, kteří 
nebudou vlastnit platnou parkovací kartu, v nejvyšší míře využívali prostředky městské 
hromadné dopravy. Cílem je, aby zejména mimopražští návštěvníci využívali hromadné 
garáže či objektové parkovací domy typu P+R (zaparkuj a jeď), soustředěné zejména 
do okrajových částí města v blízkosti kolejové dopravy a s přímou návazností na městskou 
hromadnou dopravu do centra města, a aby byl vytvořen určitý tlak na zajištění parkovacích 
míst mimo veřejné komunikace, neboť, přestože se město snaží vytvářet podmínky pro 
pokrytí parkovacích potřeb, rozhodně není schopné je v plné míře uspokojit, pokud se 
maximálně nezapojí rovněž motoristická veřejnost, neboť zajišťování parkovacího místa pro 
auto musí být především věcí jeho vlastníka. To je i odpovědí na připomínku o ulicích 
přeplněných v noční době, třebaže i v tomto směru k určité redukci regulérní poptávky 
nesporně dojde. 
 Na základě jednání se starosty MČ Praha 1, 2, 3 a 7, konaného dne 16. května 2007, se 
rozšiřování zón placeného stání předpokládá k 1. 10. 2007.  

S pozdravem 
Mgr. Rudolf Blažek, v.r. 

1. náměstek primátora hl. m. Prahy 
Vážený pán 
RNDr. Jiří Witzany, PhD 
člen Zastupitelstva hl. m. Prahy 
 
Zengrova 1937/24 
160 00  Praha 6 
_______________________________________________________________________ 
RNDr. Lubomír  H a b r n a l  
INT. - č. 8/7 
k dotacím z EU pro Prahu, jak probíhají jednání v Bruselu, zda Praha může očekávat dotace 
ještě v průběhu letošího roku a jaká je předpokládaná suma na léta 2007-2013. Nežádá 
písemnou odpověď, stačí odpovědět přímo na zasedání ZHMP. 
                                                                          
                                                                          Na jeho vystoupení odpověděla nám. Reedová.  
Mgr. Marta  S e m e l o v á 
INT. - č. 8/8 
k neposkytnutí finančního příspěvku dětskému pěveckému sboru Radost Praha na přehlídce 
v Lidicích.                                                                        
                                                                          Na její vystoupení reagoval radní Richter. 



 

                                                                          Předáno k vyřízení  radnímu Richterovi.                                         
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
 
Odpověď: 

                                                                                                                          V Praze dne 9.7.2007 
                                                                                                                              Č.j. SE7/38/2007 

Věc: Interpelace č. 8/8 přednesená na ZHMP dne 21.6.07  
Vážená paní magistro, 

k Vaší interpelaci č. 8/8 přednesené na jednání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 21.6.07 
Vám sděluji. 

Dne 23.2.07 jsem z kanceláře primátora hl.m.Prahy odd.protokolu obdržel žádost o 
převzetí záštity nad vysláním souboru Radost-Praha na přehlídku dětských pěveckých 
souborů „Světlo za Lidice“, kterou vyhlašuje Památník Lidice, Artama Praha a sbor Sluníčko 
z Kladna. 

Nad touto akcí jsem záštitu převzal. Vaše sdělení, že jsem se „oficiálně na pietní 
vzpomínku nahlásil“ se nezakládá na pravdě, organizátorům moje účast přislíbena nebyla. 
Počátkem června mi byla opět z kanceláře pana primátora předána pozvánka k účasti na této 
akci dne 10.6.07. Jelikož jsem měl být v této době na dovolené, vrátil jsem tuto pozvánku, 
adresovanou panu primátorovi, zpět do jeho sekretariátu. 

Až 25.5.06, tedy cca 14 dní před zahájením akce, jsem, vzhledem k mému převzetí 
záštity, obdržel e-mail od vedení sboru Radost-Praha s dotazem na možnost úhrady dopravy 
pro tento sbor. Jak jistě víte, já osobně nerozhoduji o financování jednotlivých kulturních akcí 
a magistrát také nemůže financovat všechny kulturní akce, které nepořádá či nespolupořádá. 
Všechny žádosti o finanční podporu předávám k projednání Výboru pro kulturu a volný čas. 
Proto bylo panu vedoucímu sděleno, i vzhledem k takto pozdnímu dotazu, že záštita znamená 
čistě osobní zaštítění určité akce, ze které automaticky nevyplívají žádné další nároky. 

Vážená paní magistro, jak jsem již sdělil, záštita člena vedení hl.m.Prahy je čistě 
osobním zaštítěním nad určitou akcí a z udělení záštity nevyplívají pro organizátory žádné 
další výhody a nemohou si automaticky činit např. finanční nároky. Udělení záštity má  být 
pro pořadatele kulturních akcí hlavně jistá prestižní záležitost. 

S pozdravem 
                                                                                                             Ing. Milan Richter, v. r. 
                                                                                                                 radní hl. m. Prahy 

Vážená paní 
Mgr. Marta Semelová 
Brichtova 813 
152 00  Praha 5 
_______________________________________________________________________ 
František  A d á m e k 
INT. - č. 8/9 
k práci místopisné komise Rady HMP při pojmenování ulic.  
 
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval nám. Blažek. 
                                                                          Předáno k vyřízení  nám. Blažkovi                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
 

Praha 2. července 2007 



 

 
Vážený pane,             
            místopisná komise jako odborný poradní orgán Rady hlavního města Prahy 
projednává všechny návrhy na pojmenování nových veřejných prostranství na území hlavního 
města Prahy, přicházející od občanů, firem, spolků, městských částí, různých institucí a 
dalších subjektů, a na základě informací o vzniku nových veřejných prostranství zpracovává i 
návrhy vlastní.  
 Od počátku roku 2006 do června 2007  bylo Radou HMP pojmenováno novými názvy 
sto třináct veřejných prostranství. Městské části navrhly padesát čtyři názvy, z toho šest názvů 
nepodpořila komise a šest názvů nepodpořila Rada HMP. Třináct názvů navrhly firmy. 
Z těchto názvů komise nepodpořila osm. Čtyřiašedesát zbývajících názvů navrhla komise, a to 
z toho důvodu, že nikdo jiný žádný návrh nepodal.  

 Z celkového počtu čtyřiapadesáti návrhů městských částí jich místopisná komise 
podpořila 89 %. Z celkového počtu třinácti návrhů podaných firmami jich místopisná komise 
podpořila 38 %. Návrhy městských částí tedy v naprosté většině místopisná komise 
podporuje, zatímco z návrhů firem byla podpořena méně než polovina. Městské části podávají 
kvalitnější návrhy, a to zejména díky znalosti místních podmínek a historie pojmenovávaných 
míst. 
            Ani to, že návrh vybrala rada nebo zastupitelstvo městské části a následně schválila 
Rada HMP, neznamená, že název bude kladně přijat veřejností. Místopisná komise se proto 
snaží, aby název byl pokud možno jednoduchý a krátký s ohledem na to, že bude tvořit adresu 
obyvatel nové ulice nebo jiného veřejného prostranství. Komise, pokud je to možné, se 
vyhýbá názvům předložkovým (zejména v případech, kdy již v dané lokalitě existuje několik 
názvů vytvořených různými předložkovými vazbami přiřazenými k základu názvu), názvům  
příliš dlouhým anebo jinak jazykově obtížným. Z tohoto hlediska jsou praktické názvy jako: 
Budilova, Nobelova, Rezedová, Babická apod. Zkušenost ukazuje, že ani staré místní názvy, 
použité jako názvy veřejných prostranství, nezaručují příznivé přijetí obyvatel a uživatelů 
adres. Jako příklad je možno uvést ulice V Žabokřiku nebo U zeleného ptáka - pojmenované 
těmito názvy na návrh městských částí. Tyto názvy vyvolaly stížnosti obyvatel těchto ulic. 
Zodpovědná uvážlivost při výběru každého názvu, kterou komise projevuje, je na místě 
zejména  z toho důvodu, že po schválení je třeba názvům zaručit stabilitu, neboť každá změna 
adresy je spojena jak pro fyzické, tak právnické osoby s nemalými finančními náklady 
a  rozhodně není zanedbatelný ani vynaložený čas.  
 S pozdravem  
                                                                                           Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v.r. 
                                                                                    1 . náměstek primátora hl.m.Prahy 
Vážený pan 
František Adámek 
 
_______________________________________________________________________ 
Mgr. Petra  K o l í n s k á 
INT. - č. 8/10 
k vydávání čipových karet Open card na území hl.m. Prahy, k zabezpečení osobních údajů.    
                                                                       
                                                                          Na její vystoupení reagoval primátor hl.m. Prahy,  
                                                                          nám. Blažek, a ředitel odboru INF MHMP 
                                                                          Ing.Seyček. 
                                                                          Předáno k vyřízení  nám. Blažkovi.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 



 

Odpověď: 
 

V Praze dne 20. července 2007 
Č.j.: 784/2007 INT 8/10 

Vážená paní magistro, 
reaguji tímto na Vaši interpelaci se žádostí zastavit projekt Opencard a přezkoumat 

bezpečnostní rizika spojená s využíváním kartových systémů.  
Těší mě, že sdružení Iuridicum Remedium i Vy osobně máte zájem o projekt 

multifunkčních karet Opencard, jejichž vydávání v pilotním provozu bylo nedávno zahájeno, 
a to na vzorku cca 1 500 karet.  

Ihned po upozornění sdružením Iuridicum Remedium jsme přistoupili k úpravě 
koncipovaného řešení a potenciálně problémové ukládání osobních údajů na bezkontaktní čip 
zastavili do doby, než tuto problematiku posoudí Úřad pro ochranu osobních údajů a výstupy 
z pilotního provozu projdou oponenturou týmu nezávislých odborníků.  

Musím však důrazně odmítnout Vaši výzvu k zastavení projektu na základě dalších 
argumentů, které uvádíte ve Vaší interpelaci. Zvolená technologie MIFARE Classic je 
rozšířena v systémech na celém světě v počtu více než 800 miliónů vydaných karet. Jde tedy o 
ověřenou a stabilní technologii s dobrým poměrem cena/výkon.  

Hlavní město Praha neuvažovalo o využití této technologie pro elektronickou 
peněženku, ale pouze pro předplatitelské aplikace. Pro elektronické placení se předpokládá 
využití buď kontaktního čipu stávající hybridní karty, nebo pro bezkontaktní placení využití 
technologie Mifare Desfire. 

Hlavní město Praha samozřejmě v budoucnosti počítá s využitím nejnovějších 
bezpečnostních metod, které budou komerčně vyzkoušené a doporučené. Výhledově se dnes 
předpokládá využití chipů smart mx, u kterých sledujeme jejich celosvětový de facto pilotní 
provoz v aplikaci elektronických pasů.  

Současně bych rád zdůraznil, že součástí rozvoje projektu je i proces řízení 
bezpečnosti, který pravidelně vyhodnocuje existující a nová bezpečnostní rizika a způsob 
jejich ošetření. V rámci tohoto procesu dochází k vyhodnocování průběhu projektu, jsou 
zaváděny případné změny způsobu řešení některých aplikací, případně změny technologií 
v projektu využívaných.  

Z těchto důvodů musím konstatovat, že nevidím důvod, proč projekt Opencard 
zastavit.     V souladu s Vaším návrhem však byl projekt modifikován tak, aby vydávané karty 
neobsahovaly osobní údaje čitelné bez vědomí držitele karty. Hlavní město Praha zároveň ve 
smlouvách se všemi spolupracujícími subjekty zajistí, že s údaji o využívání karet bude 
nakládáno v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. Projekt bude v souladu s rozhodnutími Zastupitelstva a Rady hl. m. Prahy 
nadále pokračovat. 

S pozdravem 
Mgr. Rudolf Blažek, v.r. 

1. náměstek primátora hl. m. Prahy 
Vážená paní  
Mgr. Petra Kolínská 

Členka Zastupitelstva hl. m. Prahy 
 
Kafkova 17 
160 00  Praha 6 
 
_______________________________________________________________________ 
 



 

Ing. Eva  T y l o v á 
INT. - č. 8/11 
k  tisku Z-171 – prověřit důvod nezařazení členů ZHMP za SZ do požadavku na projednání.  
                                                                                                                                                  
                                                                          Předáno k vyřízení řediteli MHMP Ing.Trnkovi.                                                                       
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

V Praze dne 16. července 2007 
Č.j.: S-MHMP 239649, 271407/07 RED 

INT č. 8/11 
Vážená paní,  

ve věci Vaší  interpelace č. 8/11  k tisku Z:171 – prověření důvodu nezařazení 
požadavku členů ZHMP za Stranu zelených projednat záměr MČ Praha 5 na prodej 
nemovitostí areálu Ženské domovy v Zastupitelstvu HMP dne 21.6.2007  Vám sděluji 
následující: 

Výše uvedený záměr MČ Praha 5 byl, včetně 2 záměrů městské části Praha – 
Čakovice, projednán Radou HMP dne 15.5.2007. Ve všech případech Rada HMP přijala 
usnesení, kterým nepožadovala projednání záměrů městských částí v Zastupitelstvu HMP. 

V souladu s § 18 Statutu hl.m. Prahy obdrželi všichni členové ZHMP dopis odboru 
správy majetku MHMP ze dne 16.5.2007 s charakteristikou předmětných záměrů včetně 
dotazu, zda požadují jejich projednání v ZHMP. Obsahem tohoto dopisu je také informace 
k  postupu  v případě požadavku projednat záměry v ZHMP, tj. svá vyjádření sdělit 
v  uvedeném termínu odboru správy majetku  MHMP  osobně, telefonicky či písemně  na zde 
uvedenou adresu včetně telefonních linek.  

Členové Klubu zastupitelů Strany zelených zvolili nestandardní způsob doručení 
požadavku projednat  záměr MČ Praha 5 v  ZHMP tím, že jej zaslali k  mým rukám. V rámci 
svých kompetencí jsem požádal legislativní a právní odbor MHMP o stanovisko k dalšímu 
postupu v této věci, které jsem včetně Vašeho dopisu  předal na odbor správy majetku MHMP 
k vyřízení. 

S politováním musím konstatovat, a to i s ohledem na stanovený termín červnového 
ZHMP, kdy hotové materiály zařazené na toto jednání musely být, v souladu s Pravidly pro 
přípravu a vyhotovení materiálu pro jednání ZHMP, odevzdány do oddělení volených orgánů 
RED MHMP nejpozději ve středu 13.6. 2007, tj. 8 dnů před jednáním ZHMP,  že se 
nepodařilo časově zabezpečit  předání Vašeho dopisu zpracovateli tak,  aby mohl být zařazen 
do tisku Z: 171. 

Vzhledem k výše uvedenému věřím, že přijmete moje vysvětlení a že v případě 
obdobné záležitosti budete přímo kontaktovat odbor správy majetku MHMP,  který 
komplexně zabezpečuje agendu záměrů městských částí.  
       S pozdravem 
                                                                                          Ing. Martin  T r n k a   v.r. 
                                                                                       ředitel Magistrátu hl.m. Prahy 
Příloha: dotaz OSM MHMP ze dne 16.5.2007 na členy ZHMP 
Vážená paní 
Ing. Eva Tylová 
K hájovně 35 
140 00 Praha 4 
_______________________________________________________________________ 
 



 

Ing. Viktor  P á z l e r 
INT. - č. 8/12 
k pořadu TV Nova „Na vlastní oči“, týkající se oprav v ZOO Praha po povodních v roce 
2002. 
Dotaz na primátora hl.m. Prahy – k nedostatečným opravám.  
                                                                        
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval primátor hl.m. Prahy  
                                                                          a radní Richter. 
                                                                          Předáno k vyřízení  radnímu Richterovi.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
 
Vážený pane inženýre, 
 
v písemné odpovědi ze dne 9.7.2007 na interpelaci č. 8/12 zastupitele Ing. Viktora Pázlera 
přednesené na 8. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 21.6.2007 ve věci „opravy v ZOO 
hl. m. Prahy“ použil radní hl. m. Prahy Ing. Milan Richter informace ředitele příspěvkové 
organizace Zoologická zahrada hl. m. Prahy (dále jen ZOO). Skutečnosti, které uvádíte ve 
svém dopise, jsem si nechal ověřit jak v případě soudního řízení ve věci firem INTEM            
a FALCON včetně zahájení Vašeho údajného trestního stíhání, tak v případě ukončení 
Vašeho pracovního poměru.  
 
Získal jsem následující informace, které stručně shrnuji: 
 
- Ve věci vleklého soudního řízení vedeného se subjekty INTEM a FALCON, ve kterém 

údajně figurujete i Vy, na něhož mělo být dle informace ZOO zahájeno trestní stíhání:  

Soudní spor s firmami FALCON a INTEM stále probíhá před Obvodním soudem pro 
Prahu 3. Přesné informace o aktuálním stavu stížnosti ZOO na usnesení Policie ČR jsem 
však z důvodu pobytu právního zástupce ZOO mimo republiku neobdržel.  
Dále jsem byl informován, že jste pracoval v ZOO ve funkci provozního náměstka od 
16.7.2001 do 31.7.2006. Z titulu své funkce jste zajišťoval mj. odstraňování následků 
povodně v roce 2002 na třech trafostanicích a kolektoru – kabelovém podzemním kanálu. 
Postupně ve více případech jste odsouhlasil spolu s technickým dozorem (firmou 
FALCON) dodávku materiálů a prací dodavatelskou firmou INTEM, které však ve 
skutečnosti nebyly na uvedených trafostanicích a kolektoru dodány a provedeny. ZOO tak 
vznikla škoda ve výši 4 824 642 Kč a podala dne 5.2.2004 trestní oznámení na Policii ČR 
pro podezření z trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku 
spáchaného ve spolupachatelství (Ing. Solař a Ing. Onysko z firmy FALCON). Usnesením 
Policie ČR, které ZOO obdržela 16.4.2007, byla věc odložena s tím, že trestnost činu 
zanikla uplynutím promlčecí lhůty, která je pro tyto trestné činy 3 roky. Tím jste se  
trestnímu stíhání skutečně vyhnul, nikoli však z důvodu, že byste nic nespáchal, nýbrž  že 
trestní stíhání bylo promlčeno z důvodu pomalého postupu policie. V odpovědi radního 
Richtera na interpelaci zastupitele Pázlera je proto mylně uvedeno, že v průběhu 
vyšetřování jste začal být trestně stíhán. Je však skutečností, že případ byl Policií ČR 
odložen a překvalifikován z trestněprávní do občanskoprávní roviny.   
 

- Ve věci ukončení Vašeho pracovního poměru v ZOO:  



 

Z funkce provozního náměstka ZOO jste byl odvolán dne 20.2.2006 a současně jste dostal 
výpověď z pracovního poměru (PP) podle § 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce. Váš PP 
v ZOO skončil k 31.7.2006. Tuto výpověď z PP jste ale považoval za neplatnou, proto jste 
se obrátil na Obvodní soud pro Prahu 7 s žalobou o určení její neplatnosti. V průběhu 
soudního projednávání však došlo mezi Vámi a ZOO k mimosoudní dohodě o vyrovnání. 
Vaše tvrzení, že jste obdržel mzdu za měsíc červenec 2008, podle ZOO tedy není 
pravdivé, stejně jako částka, kterou uvádíte, včetně důvodu její výplaty. 
 

- Ve věci poškození Vaší osoby ve smyslu ochrany osobnosti:  

Omlouvám se Vám tímto za újmu, která Vám uveřejněním nepřesných údajů mohla 
vzniknout. Věřte, že ze strany mé a radního Richtera, ani zaměstnanců Magistrátu hl. m. 
Prahy) nebylo úmyslem poškodit jakýmkoli způsobem Vaši osobu.  

 
V tomto smyslu bude doplněna, respektive upřesněna odpověď radního Richtera na 
interpelaci č. 8/12 zastupitele Pázlera a zveřejněna na internetových stránkách Magistrátu 
hl. m. Prahy. 
 
S pozdravem 
                                                                    MUDr. Pavel  B é m  v.r. 
                                                                        Primátor hl.m. Prahy  
Ing. Vladimír Solař 
Pod Svahem 14 
147 00 Praha 4 
 


