
 
 

 

 
 

 
USNESENÍ Z 5. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZASTUPITELSTVA 

MČ PRAHA 13 
 

 KONANÉHO DNE 2. 11. 2015 
 

Přítomni:  

 

Předsedkyně:  pí. Ludmila Tichá  

Místopředseda: p. Aleš Mareček 

Členové: Ing. Jan Zeman, Csc., p. Zbyněk Pastrňák, p. Marek Ždánský  

Tajemnice:  Mgr. Jana Gilíková 

Asistentka:  pí. Hana Zelenková 

Host:   Ing. Pavel Jaroš – zástupce starosty 

Nepřítomni:  Mgr. Štěpán Hošna, Iva Arnoštová 

 

 
Program: 

 
1) Schválení programu jednání 
2) Kontrola zápisu z VŽP dne 21. 9. 2015 
3) Informace o zajištění schůdnosti a sjízdnosti komunikací ve správě městské části 
4) Informace o průběhu investičních akcí realizovaných OŽP za finanční podpory z EU 
5) Informace o průběhu 4. Veřejného fóra MČ Praha 13 konaného dne 15. 10. 2015 v rámci MA 21 

6) Různé 
 
Bod č. 1 - Schválení programu 
Usnesení č. 25/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-  schválil takto navržený program jednání   5– 0-   0  
 
Bod č. 2 – Kontrola zápisu 
Usnesení č. 26/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-  bere na vědomí předložené informace    5– 0-   0  
 
 
3) Informace o zajištění schůdnosti a sjízdnosti komunikací ve správě městské části 

 
OŽP každoročně před zahájením zimního období pořádá organizační schůzky s firmami na zajištění 
schůdnosti, letos bude poprvé zajišťovat i sjízdnost komunikací ve správě městské části. Termíny schůzek 
jsou stanoveny na 4. a 5. 11. 2015.  
Usnesení č. 27/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-  bere na vědomí předložené informace   5– 0-   0  
            



4) Informace o průběhu investičních akcí realizovaných OŽP za finanční podpory z EU: 

 
Projekty revitalizace veřejného prostranství, revitalizace zeleně ve vnitrobloku a revitalizace DH při ul. 
Petržílkova byly ukončeny a byly odevzdány závěrečné monitorovací zprávy. 
Projekt revitalizace rybníku v Třebonicích byl v polovině října též ukončen, nyní se rybník napouští. Dne 2. 
11. 2015 bude slavnostní předání Třebonického rybníku místním obyvatelům za přítomnosti zástupců MČ a 
slavnostního vypuštění dvou kaprů. 
 
Usnesení č. 28/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-  bere na vědomí předložené informace   5– 0-   0  
 
5) Informace o průběhu 4. Veřejného fóra MČ Praha 13 konaného dne 15. 10. 2015 v rámci Místní 
agendy 21 
 
V průběhu Veřejného fóra účastníci diskutovali u stolů o tom, kde vidí v dané oblasti největší problémy a 
navrhovali možná řešení. Výsledkem týmové práce u stolů byly seznamy největších problémů, které 
obyvatelé Prahy 13 navrhli. V rámci výběru témat nyní aktuálně probíhá veřejná anketa na stránkách ÚMČ 
a v časopise STOP. Výbor se zabýval tématy  navrženými  u stolu životního prostředí. 
Usnesení č. 29/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-  bere na vědomí předložené informace   5– 0-   0  
 

6) Různé 
 

a) dokončení osvětlení v Centrálním parku – byl vznesen dotaz týkající se dokončení osvětlení 
v Centrálním parku a dokončení cest. V letošním roce byl v rozpočtu MHMP tento záměr zahrnut, 
nicméně v průběhu roku neproběhla žádná investice v této věci.  
 

Usnesení č.30/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

- Výbor žádá pana ZS Pavla Jaroše o prověření situace, jak bude naloženo s financemi, když letos 
k investici nedošlo a zda budou peníze převedeny k čerpání na rok 2016 v rozpočtu MHMP. 5-0-0 

b) člen výboru Ing. Jan Zeman vznesl dotaz týkající se volných ohnišť v lokalitě pod sídlištěm 
Velká Ohrada. 

Usnesení č.31/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

- Výbor ukládá tajemnici výboru, aby informovala MP se žádostí o pravidelné kontroly těchto lokalit 

c) termín dalšího zasedání výboru je stanoveno na 14. 12. 2015 v 11:00 hodin 

Usnesení č.32/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 
-bere na vědomí předložené informace    5 – 0 – 0  

 

Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 2. 11. 2015 

 Podpis předsedkyně výboru  - paní Ludmila Tichá 


