
 

 

Zápis a usnesení ze 3. zasedání Výboru pro 

infrastrukturu ZHMP, ze dne 30.3. 2011 

 

Zasedání : Třetí 
Dne: 30. března 2011 
Místo: Prostřední primátorský salonek ve 2. patře Magistrátu hl. m. Prahy 
Přítomni Dle přiložené prezenční listiny 
Počátek jednání: 14:30 Konec jednání 15:40 
 

Přítomné členy Výboru pro Infrastrukturu HMP a hosty uvítal a jednání Výboru zahájil 

předseda Výboru Ing. Klega. V rámci úvodního slova přítomné stručně seznámil jak  

s návrhem programu 3.zasedání Výboru pro Infrastrukturu ZHMP, tak s omluvami členů 

čtyř členů Výboru. 

 A  Organizační záležitosti:    

• Bod A.1 -   Volba ověřovatele zápisu 

Ověřovatelem zápisu Výboru pro infrastrukturu ZHMP byl předsedou Ing. Klegou 

navržen Ing. Jiří Pařízek.  

Výbor pro infrastrukturu ZHMP schvaluje Ing. Jiřího Pařízka ověřovatelem 

zápisu3.zasedání  Výboru pro infrastrukturu ZHMP.               

 (Pro:Proti:Zdrželi se)  (5:0:0) 

. 

• Bod A.2 -   Schválení zápisu 2.zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP 

K zápisu z 2.zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP nebyly zásadní připomínky. 

V souvislosti s podrobností zápisů byl vznesen požadavek na případné doplnění či 

zpřesnění a to na základě konkrétného požadavku (lze navrhnout upřesnění zápisu 

prostřednictvím elektronického kontaktu na tajemníka Výboru:   

Vladan.Kubec@cityofprague.cz)  

http://magistrat.praha-mesto.cz/Volene-organy/Zastupitelstvo-HMP/?path=aplikace&apl=zastupitel&case=detail&Zid=1511&ido=4556&sh=80815899�
http://magistrat.praha-mesto.cz/Volene-organy/Zastupitelstvo-HMP/?path=aplikace&apl=zastupitel&case=detail&Zid=1511&ido=4556&sh=80815899�
mailto:Vladan.Kubec@cityofprague.cz�


 

 

Výbor pro infrastrukturu ZHMP schvaluje zápis z 2. zasedání Výboru pro 

infrastrukturu ZHMP                                                       (Pro:Proti:Zdrželi se)  (5:0:0) 

 

• Bod A.3 -  Programu 3.zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP 

Výbor pro infrastrukturu ZHMP schvaluje Programu 3.zasedání Výboru pro 

infrastrukturu ZHMP.         (Pro:Proti:Zdrželi se)  (5:0:0) 

 

B     Projednávaná témata 

• Bod B.1 -  1. Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m.Prahy 

( zpracovaná   Hydroprojektem CZ a.s. ) 

Výbor pro infrastrukturu ZHMP vyslechl informaci Ing. Krupičky, ředitele divize pro rozvoj,  

týkající se Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m.Prahy. Bylo konstatováno, 

že první plán byl zpracován v roce 2004 a k aktualizaci došlo v roce 2007 (schválené 

v roce 2008).  Na základě požadavku Ministerstva zemědělství České republiky došlo 

k aktuální aktualizaci, která je připravena k projednání a chválení. Dále bylo konstatováno, 

že k aktualizaci plánu by mělo docházet každé 3 až 5 let. 

Po dílčí diskuzi týkající se jak systémových, tak i některých dílčích aspektů této 

problematiky bylo Výborem pro infrastrukturu ZHMP hlasováno o této informaci.  

Výbor pro infrastrukturu ZHMP bere na vědomí informaci o Aktualizaci Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m.Prahy.                                                       

(Pro:Proti:Zdrželi se)  (5:0:0) 

 

• Bod B.2 -  Informace o přehledu dlouhodobých projektů na vodních tocích a 

vodních dílech v rámci   území hl.m. Prahy 



 

 

Výbor pro infrastrukturu ZHMP vyslechl podrobnou informaci Ing. Josefa Pavlíka ( OOP 

MHMP ), doplněnou podrobnou prezentací, týkající se dlouhodobých projektů na vodních 

tocích a vodních dílech v rámci   území hl.m. Prahy.  V rámci této informace byl jak 

charakterizován přehled spravovaného majetku hl.m.Prahy, tak i charakterizovány 

jednotlivé dlouhodobé projekty a rozsáhlejší investiční akce, spadající do gesce OOP MHMP. 

Dále byly charakterizovány projekty realizované a dokončení v minulých letech. 

V rámci následné diskuze byly zmíněny jak otázky finančního charakteru projektů na 

vodních tocích a vodních dílech (rozpočet, financování a spolufinancování) , tak i vysvětlení, 

týkající se vybraných aspektů konkrétních projektů .  

• Výbor pro infrastrukturu ZHMP bere na vědomí informaci o přehledu 

dlouhodobých projektů na vodních tocích a vodních dílech v rámci   území 

hl.m. Prahy 

                                     (Pro:Proti:Zdrželi se)  (5:0:0) 

 

• Bod B.3 -  Informace o projektech TV, zařazených do rozpočtu hl.m. Prahy na 

rok 2011, realizovaných na území správních obvodů Praha 4,5,6 

Ing. Jiří Zlatohlávek ( OMI MHMP) přednesl  Výboru pro infrastrukturu ZHMP podrobnou informaci 

týkající se projektů TV, zařazených do rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2011, realizovaných na území 

správních obvodů Praha 4,5,6. Jednalo se celkem o 11 investičních akcí  se schválenou rozpočtovou 

alokací pro rok 2011 v objemu 134 mil.Kč. Každý z těchto projektů bych charakterizován 

prostřednictvím základních údajů (stav přípravy, rozpočet, termín) 

V rámci následní diskuze byly zmíněny jak  otázky týkající se celkového stavu zejména vodovodní 

infrastruktury, tak i záležitosti „kompetenční“ (plánování, realizace, údržba). Dále bylo v rámci 

diskuze konstatováno, že veškeré nové projekty jsou podrobně zmapovány a zaneseny do 

elektronických mapových  listů , což v případě některých historických sítí nemusí platit. 

• Výbor pro infrastrukturu ZHMP bere na vědomí informaci o projektech TV, 

zařazených do rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2011, realizovaných na území 

správních obvodů Praha 4,5,6 

                                (Pro:Proti:Zdrželi se)  (5:0:0) 



 

 

 
Tajemník: 
 
Ověřovatel: 
 
Zapisovatel: 
 
 
 
 
 
  V Praze dne 14.4.2011 
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