
 

 

 

 

 
 

U S N E S E N Í 
ZE 4.   J E D N Á N Í  

VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 7. 10. 2019 
 

Přítomni:  
Předsedkyně:   pí. Ludmila Tichá  
Místopředseda:  Ing. Pavel Prokeš 
Tajemnice:   Mgr. Jana Gilíková 
Asistentka:   pí. Hana Zelenková 
Přítomni:  Ing. Vojtěch Provazník, PaedDr. Blanka Janovská, Ivana Todlová 

 

Program jednání: 
 

1) Schválení programu jednání 
2) Kontrola zápisu ze dne 10. 6. 2019  
3) Informace o postupu prací ve správě veřejné zeleně  
4) Informace o investičních akcích OŽP z dotace HMP  
5) Informace o problematice řešení autovraků dle kompetencí OŽP a DOP  
6) Informace o ekologických akcích OŽP ke Dni stromů  
7) Informace o žádosti na získání dotace na opravu dvou fontán (viz. příloha)  
8) Termín a pozvánka na slavnostní otevírání nového dětského hřiště v Centrálním parku  
9) Různé 
 

 

1- Schválení programu jednání 

Předsedkyně výboru přivítala přítomné členy výboru a představila program jednání.  

USNESENÍ Č.31:   
Výbor jednohlasně schválil program jednání.    pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 

 



2 - Kontrola zápisu ze dne 10. 6. 2019 
K zápisu nebyly připomínky. 
USNESENÍ Č.32:   
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

3) Informace o postupu prací ve správě veřejné zeleně 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala, že v rámci údržby veřejné zeleně je zadána 4. 
seč trávníků, současně pokračují úklidy, podzimní řezy, pletí a začne podzimní kolo 
deratizace. Zároveň se realizují úklidy po podzimní části akce „Ukliďme Česko“, která již není 
tak masivní jako jarní část této akce, ale i tyto iniciativy podporujeme. Podzimní akce není již 
organizována na konkrétní den, dochází k individuálním dohodám o postupných úklidech 
s jednotlivými zájemci. Současně byla dokončena instalace naučných panelů v lokalitě 
prameniště Motolského potoka. 
USNESENÍ Č.33:   
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

4) Informace o investičních akcích OŽP z dotace HMP 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala o investičních aktivitách Odboru životního 
prostředí. 
Povedlo se obdržet dotaci z MHMP na 2 investiční akce, v období prázdnin byla připravena 
výběrová řízení a od září probíhá realizace. 
USNESENÍ Č.34:   
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

5) Informace o problematice řešení autovraků dle kompetencí OŽP a DOP 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala o problematice řešení autovraků dle 
kompetence Odboru životního prostředí a Odboru dopravy.  
USNESENÍ Č.35:   
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

6) Informace o ekologických akcích OŽP ke Dni stromů 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala o blížících se akcích Odboru životního prostředí.  
V úterý 15. 10. 2019 - „Den stromů“  
Ekodivadélko pro děti z MŠ a první stupeň ZŠ ve Spolkovém domě v úterý 12. 11. 2019.  
USNESENÍ Č.36:   
Výbor bere informaci na vědomí     pro:5 proti:0 zdržel se:0 

7) Informace o žádosti na získání dotace na opravu dvou fontán  

Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala, že prostřednictvím pana starosty byl sepsán 
dopis adresován na MHMP k rukám paní radní Mgr. Třeštíkové se žádostí o získání dotace na 
celkovou obnovu dvou uměleckých děl na Praze 13. Jedná se o fontánu před základní školou 
Brdičkova a o fontánu s reliéfy z knihy Malý princ na Slunečním náměstí. 
USNESENÍ Č.37:   
Výbor bere informaci na vědomí     pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 

 

 



8) Termín a pozvánka na slavnostní otevírání nového dětského hřiště v Centrálním parku 
Vedoucí OŽP paní Gilíková členy výboru pozvala na slavnostní otevření nového dětského 
hřiště v Centrálním parku, které se uskuteční 10. 10. 2019 ve 13 hodin za přítomnosti 
zástupců MČ  P13 a za účasti náměstka primátora pana Hlubučka. 
USNESENÍ Č.38: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

9) Různé 
Členka výboru paní Todlová opětovně zmínila každoroční problém s umístěním lunaparku 
v prostorách louky u stanice metra Hůrka, s tím spojený velmi hlučný provoz a výskyt zvířat a 
s tím spojen silný zápach. Veškerý tento ruch a zápach je pro místní obyvatele velmi 
nepříjemný. Bylo konstatováno, že proběhla kontrola a byly předloženy veškerá povolení. 
Akce se koná na soukromém pozemku. Výbor doporučuje věc řešit v rámci Kontrolního výboru 
ZMČ. 
USNESENÍ Č.39:   
Výbor bere informaci na vědomí     pro:5 proti:0 zdržel se:0 

Předsedkyně výboru paní Tichá informovala, že další zasedání výboru se uskuteční 
v plánovaném termínu dne 2. 12. 2019 – 11 hodin.   
USNESENÍ Č.40:   
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 
 
Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13 dne 7.10 2019 

Podpis předsedkyně výboru  - paní Ludmila Tichá 


