
 

 
 

 
 
 
 
 
 

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 2.3.2015 

 
 

Jednání se zúčastnili: 

 

Předsedkyně:  pí. Ludmila Tichá  

Místopředseda: p. Aleš Mareček 

Členové:  p. Zbyněk Pastrňák, p. Marek Ždánský 

Omluven: p. Štěpán Hošna, 

Tajemnice:  pí. Jana Gilíková 

Asistentka:  pí. Hana Zelenková 

 
Program výboru: 
   

1) Projednání žádosti o dotaci na Revitalizaci rybníků ve správě MČ Praha 13 (viz. 
Přiložený text) 
 

2) Informace o našich vyjádřeních pro Výbor pro evropské fondy 
 

3) Informace o vyjádření k dokumentaci vlivů na životní prostředí ke stavebnímu záměru 
s názvem „Polyfunkční domy – Centrum Lužiny, Praha 13“ 
 

4) Různé 
 
 

Úvodem paní předsedkyně Ludmila Tichá přivítala přítomné a byl schválen program jednání. 
 

Bod 1 - Projednání žádosti o dotaci na Revitalizaci rybníků ve správě MČ Praha 13  
 
Tajemnice výbor informovala o podrobnostech projektu. 
Výbor pro životní prostředí podporuje žádost o dotaci a souhlasí se stanoviskem RMČ. 
          

 
Usnesení č. 6/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13  

a) Výbor pro životní prostředí podporuje žádost o dotaci a souhlasí se stanoviskem RMČ. 
b) Výbor doporučuje prostřednictvím ZS Pavla Jaroše předložit materiál do ZMČ. 

 
 



 
 

Bod 2 – Informace o našich vyjádřeních pro Výbor pro evropské fondy 
 
Tajemnice výboru informovala, že odbor pro životní prostředí podrobně studuje každou výzvu 
týkající se dotací z EU pro oblast životního prostředí. Ke každé výzvě je přistupováno 
individuálně, kde se hodnotí účelovost, zatížení pro ÚMČ ve spoluúčasti financování, 
administrativní náročnost a termíny výzvy. 
Současně dochází k úzké spolupráci s předsedou výboru pro Evropské fondy pane Drábkem, 
kterému byl dne 11.2.2015 adresován dopis týkající se stanoviska OŽP k aktuálním výzvám 
z Evropských fondů.  
 

 
Usnesení č. 7/2015 : 
 

a) Výbor pro životní prostředí bere informaci na vědomí 
 

b) souhlasí s postupem odboru pro životní prostředí a ukládá vedoucí OŽP, aby průběžně 
výbor informovala a vhodných projektech, které by bylo vhodné financovat z Evropských 
dotací.  
 
 
 

Bod 3 – Informace o vyjádření k dokumentaci vlivů na životní prostředí ke 
stavebnímu záměru s názvem „Polyfunkční domy – Centrum Lužiny, Praha 13“ 

Výbor se seznámil s aktuálním stavem stavebního záměru na výstavbu Polyfunkčního domu. 

Aktuálně se čeká na vyjádření EIA.  

Usnesení č. 8/2015 : 

a) Výbor se seznámil s aktuálním stavem stavebního záměru na výstavbu Polyfunkčního 
domu. 

b) Výbor plně souhlasí se stanoviskem starosty ÚMČ Praha 13 
 
 
 
 
 
Ludmila Tichá v.r. 
předsedkyně Výboru pro životní prostředí RMČ Prahy 13 

 

Zapsala dne 2. 3. 2015: Hanka Zelenková  

 


