
 
 
 

 
 
 
 

USNESENÍ ZE 4. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHY 13 

ze dne 10. 10. 2016 
Přítomni:  
 
Předsedkyně:   pí. Ludmila Tichá  
Místopředseda:   p. Aleš Mareček 
Přítomni:  Ing. Jan Zeman, Csc., p. Zbyněk Pastrňák, Iva Arnoštová ,  
Nepřítomen:       p. Marek Ždánský 
Tajemnice:   Mgr. Jana Gilíková 
Asistentka:   pí. Hana Zelenková 
Host:    Ing. Pavel Jaroš – zástupce starosty 
Omluveni:    Mgr. Štěpán Hošna 

Program jednání: 

1) Schválení programu jednání 
 

2) Kontrola zápisu z VŽP dne 13. 6. 2016 
  

3) Informace o přípravě rozpočtu OŽP na rok 2017 
  

4) Informace o vyjádření k dokumentaci vlivů na životní prostředí ke stavebnímu záměru s názvem 
„Parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání, Praha 13, k. ú. Stodůlky“ a k aktualizaci 
dokumentace „Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2016“ 
  

5) Informace o současných činnostech ve správě OŽP 
 

6) Upozornění p. Lukeše na znečištění ovzduší a zápach v oblasti Švejcarova nám 
 

7) Různé 
  
Bod č. 1 - Schválení programu 
 
USNESENÍ Č. 23: 
Program byl schválen všemi členy výboru beze změn.   pro:5 proti:0 zdrželse:0 
 
2) Kontrola zápisu z VŽP dne 13. 6. 2016 
 
USNESENÍ Č. 24: 
Výbor bere na vědomí a souhlasí se zápisem.      pro:5 proti:0 zdrželse:0 

 

3) Informace o přípravě rozpočtu OŽP na rok 2017 



V současné době byl připraven návrh rozpočtu OŽP na rok 2017 v optimální výši výdajů v neinvestiční 
části a v investiční části jsou uvedeny všechny možné investice, na které máme projektovou 
dokumentaci a které by bylo možno v roce 2017 realizovat.   
 
USNESENÍ Č. 25: 
Výbor bere předložené informace na vědomí    pro 5, proti:0, zdržel se: 0 
 
4) Informace o vyjádření k dokumentaci vlivů na životní prostředí ke stavebnímu záměru s názvem 
„Parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání, Praha 13, k. ú. Stodůlky“ a k aktualizaci 
dokumentace „Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2016“ 
 
USNESENÍ Č. 26: 
Výbor bere předložené informace na vědomí    pro 5, proti:0, zdržel se: 0 
 
5) Informace o současných činnostech ve správě OŽP 
V údržbě zeleně jsou prioritou podzimní práce a úklidy, připravuje se výběrové řízení na rekonstrukci 
DH Zázvorkova a 2 sportovních hřišť v ul. Zázvorkova a Horákova. Byla zahájena podzimní část 
deratizace myšovitých hlodavců v plochách veřejné zeleně ve správě OŽP. 
 
USNESENÍ Č. 27: 
Výbor bere předložené informace na vědomí    pro 5, proti:0, zdržel se: 0 
 
V tomto bodě paní Arnoštová zmínila špatný stav topolů v ulici Píškova.   
Z důvodu ochrany majetku a zdraví lidí, výbor požaduje o tomto stavu opětovně TSK písemně 
informovat a požadovat okamžitou nápravu vzniklé situace.  
 
USNESENÍ Č. 28: 
Výbor ukládá vedoucí OŽP připravit dopis pro TSK s popisem situace a s požadavkem na nápravu 
 
         pro 5, proti:0, zdržel se: 0 
 
6) Upozornění p. Lukeše na znečištění ovzduší a zápach v oblasti Švejcarova nám 
P. Lukeš upozorňuje na problém znečištění ovzduší v chladných dnech v oblasti Švejcarova náměstí.  
V současné době se stav prověřuje a písemně bude pan Lukeš obeznámen se závěry šetření. 
 
USNESENÍ Č. 29: 
Výbor bere informaci na vědomí     pro:5 proti:0 zdrželse:0 

7) Různé: 

Termín dalšího zasedání výboru dne 7. 11. 2016 se ruší, výbor se sejde v plánovaném termínu dne       
5. 12. 2016 ve 12:00 hodin. 

USNESENÍ Č. 30: 
Výbor bere informaci na vědomí     pro:5 proti:0 zdrželse:0 

 

Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 10. 10. 2016 

 Podpis předsedkyně výboru  - paní Ludmila Tichá 


