
 

 

 

 

 
 

U S N E S E N Í 
3.  J E D N Á N Í  

VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 14. 12. 2020 
 

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

Kvapilová, Ing. Zuzana Drhová - nepřítomna 
 
Program jednání: 
1) Přivítání  
2) Kontrola zápisu ze dne 15. 6. 2020  
3) Informace o postupu prací ve správě veřejné zeleně  
4) Shrnutí činnosti OŽP v roce 2020 za oblast státní správy v přenesené působnosti  
5) Shrnutí činnosti OŽP v roce 2020 za oblast správy v části investiční i neinvestiční  
6) Informace o změnách v odpadové legislativě  
7) Informace o návrhu p. Papouška o umístění stolu na stolní tenis v Panské zahradě  
8) Různé  

 
 

1) Přivítání -schválení programu jednání 

Předsedkyně výboru přivítala přítomné členy výboru. 

Předsedkyně výboru paní Tichá představila program jednání.  

USNESENÍ Č. 23: 
Výbor jednohlasně schválil program jednání.     pro:6 proti:0 zdržel se:0 
 

2)  Kontrola zápisu ze dne 27. 1. 2020 
K zápisu nebyly připomínky. 

USNESENÍ Č. 24: 
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 o postupu prací ve správě veřejné zeleně.  

USNESENÍ Č. 25: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

4)Shrnutí činnosti OŽP v roce 2020 za oblast státní správy v přenesené působnosti 

Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala o postupu prací za oblast státní správy v přenesené 

působnosti. Detailní rozpis úkonů byl předložen všem členům výboru.  

USNESENÍ Č. 26: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

5) Shrnutí činnosti OŽP v roce 2020 za oblast správy v části investiční i neinvestiční 

Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala, že v oblasti investic se podařilo realizovat několik akcí. 

Díky dotacím přijatým z MHMP a spoluúčasti MČ Praha 13 byla v roce 2020 připravena a zahájena 
realizace investičních akcí v celkové hodnotě 11 mil. Kč. Detailní rozpis jednotlivých akcí byl 
předložen všem členům výboru. 
USNESENÍ Č. 27: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

6) Informace o změnách v odpadové legislativě 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala o připravované změně v odpadové legislativě.  
OŽP zpracovalo připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů– zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností.  
USNESENÍ Č. 28: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

7) Informace o návrhu p. Papouška o umístění stolu na stolní tenis v Panské zahradě 
Výbor byl informován o požadavku občana na umístění stolu na stolní tenis v Panské zahradě.  
USNESENÍ Č. 29: 
Výbor doporučuje vedoucí OŽP, aby o zamítavém stanovisku na umístění informovala žadatele pana 
Papouška.  
 
9) Různé  
Členka výboru paní Todlová vznesla dotaz týkající se problému s tříděným odpadem a snížení počtu 
stanovišť. Vedoucí OŽP paní Gilíková informovala, že z důvodu požadavku MHMP bylo nutné 
vytipovat 2 stanoviště, která budou zrušena. Jedná se o stanoviště na Velké Ohradě a jedno ze 
stanovišť v ulici Bellušova v místě, kde stanoviště byla zdvojená a naproti sobě. Četnost svozu však 
bude navýšena od 1. 1. 2021, tedy nebude docházet k přeplnění zbývajících stanovišť. 
USNESENÍ Č. 30: 

Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 
Předsedkyně výboru informovala o plánovaných termínech zasedání na 1. pololetí 2021. Výbor se 

uskuteční v těchto datech: 1. 3. 2021 od 9:30 hodin a 7. 6. 2021 od 9:30 hodin. V případě potřeby a 

aktuální situace může dojít ke změnám.  

USNESENÍ Č. 31: 

Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 
Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13 dne 14. 12. 2020. 
Podpis předsedkyně výboru  - paní Ludmila Tichá 


