
 

 
 

 
 
 
 
 
 

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 

 
 KONANÉHO DNE 8. 6. 2015 

 
Přítomni:  

 

Předsedkyně:  pí. Ludmila Tichá  

Místopředseda: p. Aleš Mareček 

Členové:  p. Zbyněk Pastrňák,  

Nepřítomni: p. Štěpán Hošna, p. Jan Zeman, pí. Iva Arnoštová, p. Marek Ždánský 

Tajemnice:  pí. Jana Gilíková 

Asistentka:  pí. Hana Zelenková 

Host:   Ing. Pavel Jaroš – zástupce starosty 

 

 
 

Program: 

1- Schválení programu 

2- Kontrola zápisu  

3- Schválení termínu konání 4. zasedání výboru  

4- Opakované projednání výkupu pozemků v CP z důvodu stížnosti pí. Modré 
 
5- Informace o možnosti požádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na značení 
cyklostezky v Centrálním parku: 
  
6- Informace o veřejném projednání revitalizace parkové plochy při ul. Hostinského dne 11. 6. 2015: 
   
7- Informace o průběhu investičních akcí realizovaných OŽP za finanční podpory z EU 
  
8-Informace a údržbě ploch veřejné zeleně: 
  
9-Různé  

 

 
 
 



Bod č. 1 - Schválení programu 

 

V úvodu zasedání výboru přivítala paní předsedkyně pí. Tichá všechny přítomné a došlo k úpravě 
navrženého bodu programu č. 4  na toto znění:  
 
Opakované projednání výkupu pozemků v CP z důvodu stížnosti s paní Modrou 
 
Usnesení č. 9/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-schválil změnu programu a s programem takto souhlasí.    
 

Bod č. 2 – Kontrola zápisu 
 
Předsedkyně výboru společně s tajemnicí informovaly o plnění zápisu z minulého zasedání. 
 
Usnesení č. 10/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-  bere informaci na vědomí 
  
Bod č. 3 - Schválení termínu konání 4. zasedání výboru 
 
4. zasedání výboru se uskuteční v pondělí 21. 9. 2015 v 10:00 hodin. Oficiální pozvánka bude rozeslána 
všem členům výboru. 
 
Usnesení č. 11/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-  bere informaci na vědomí a s termínem souhlasí 
 
Bod č. 4 – Opakované projednání výkupu pozemků v CP z důvodu stížnosti pí. Modré 
Opakující se stížnosti paní Modré, která opakovaně upozorňuje na stav pozemku proti domu U Jezera 
2038/20 v Centrálním parku. Jedná se o stížnost týkající se údržby pozemku, kdy vlastník neprovádí seče 
trávy a o pozemek nepečuje.   
 
Usnesení č. 12/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-  bere informaci na vědomí o stížnost paní Modré 
- žádá na dalším zasedání výboru předložit předložení stanoviska majetkového výboru k odkupu 

pozemku a informaci, zda vlastník pozemku reagoval na výzvu OŽP a došlo k nápravě. 

Bod č. 5 - Informace o možnosti požádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na 
značení cyklostezky v Centrálním parku: 

Jedná se o žádost při vypsání dalšího programu SFDI, ale je nutno se případně připravit na splnění 
podmínek, které lze očekávat podle doposud vypsaných programů. Celková dotace by byla v částce 1,5 
Mil., avšak podmínkou pro získání dotace je vyřešení odkupu všech pozemků.   
 
Usnesení č. 13/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-  bere informaci na vědomí  
- podporujete žádost o dotaci a realizaci toho záměru  
- ukládá předsedkyni výboru, aby informovala Majetkový výbor s požadavkem na odkup pozemků 

nebo uvalení věcného břemene. 
- žádá na dalším zasedání výboru předložit aktuální informace. 

 



Bod č. 6- Informace o veřejném projednání revitalizace parkové plochy při ul. Hostinského dne 11. 6. 
2015 
   
Jedná se o projednání v rámci agendy MA 21, parková plocha navazuje na Šostakovičovo náměstí, bude 
zde zjednodušena cestní síť a vybudováno centrální odpočívadlo s výhledem na kostel s. Jakuba 
 
Usnesení č. 14/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-  bere informaci na vědomí  

Bod č. 7 - Informace o průběhu investičních akcí realizovaných OŽP za finanční podpory z EU 

Projekty revitalizace veřejného prostranství a revitalizace zeleně ve vnitrobloku jsou ve třetí závěrečné 
etapě s termínem ukončení v srpnu 2015.  
Projekt revitalizace DH při ul. Petržílkova byl zahájen 1. 4. 2015, nyní začínají bourací práce. 
Na projekt odvozu dnového sedimentu z Třebonického rybníku byla podána 24. 4. 2015 žádost, žádost 
prošla formálním hodnocením, nyní čekáme na  rozhodnutí OPPK MHMP. Materiál byl předložen RMČ a 
bude předložen do ZMČ dne 17.6.2015. 
 
Usnesení č. 15/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-  bere informaci na vědomí  
- doporučuje ZMČ uzavřít smlouvu na projekt odvozu dnového sedimentu z Třebonického rybníku.

       
 
Bod č. 8 - Informace a údržbě ploch veřejné zeleně: 
 
Na konci dubna byla zahájena první seč trávníků s termínem dokončení konec května a hned bude 
zahajována druhá seč s termínem dokončení v průběhu  měsíce června, na seče navazují další potřebné 
práce dle klimatických podmínek. 
 
Usnesení č. 16/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-  bere informaci na vědomí  

Bod č. 9 - Různé 

Oficiální název pro horní retenční nádrž byl občany vybrán „Stodůlecký rybník“. 

Slavnostní křest rybníka proběhne v rámci Pražského cyklozvonění 12. září, kdy bude peloton cyklistů od 
rybníka vyjíždět. 

Usnesení č. 176/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-  bere informaci na vědomí  
 
 
 
Ludmila Tichá v.r.  
předsedkyně Výboru pro životní prostředí RMČ Prahy 13 
 
 
Zapsala dne 8. 6. 2015: Hanka Zelenková  


