USNESENÍ
Z E 3. J E D N Á N Í
VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHY 13

ze dne 15. 5. 2017
Přítomni:
Předsedkyně:
Místopředseda:
Přítomni:
Tajemnice:
Asistentka:
Host:
Omluveni:

pí. Ludmila Tichá
p. Aleš Mareček
p. Zbyněk Pastrňák, Ing. Jan Zeman, CSc.,
Mgr. Jana Gilíková
pí. Hana Zelenková
Ing. Pavel Jaroš – zástupce starosty
Mgr. Štěpán Hošna, Ing. Iva Arnoštová, p. Marek Ždánský

Program jednání:
1) Schválení programu jednání
2) Kontrola zápisu z VŽP dne 20. 3. 2017
3) Informace o probíhajících pracích v rámci údržby veřejné zeleně:
4) Informace o ekologických akcích pořádaných OŽP ke Dni Země:
5) Informace o vyjádření k výsadbám v Centrálním parku v západní části:
6) Informace o problémech s dokončení další etapy dostavby Centrálního parku:
7) Různé

1)- Schválení programu
V úvodu zasedání výboru přivítala paní předsedkyně pí. Tichá všechny přítomné.

U S N E S E N Í Č. 13 :
Program byl schválen všemi členy výboru beze změn.

pro:4 proti:0 zdržel se:0

2) Kontrola zápisu z VŽP dne 20. 3. 2017
K zápisu nebyly žádné výhrady.

U S N E S E N Í Č. 14 :
Výbor bere na vědomí a souhlasí se zápisem.

pro:4 proti:0 zdržel se:0

3) Informace o probíhajících pracích v rámci údržby veřejné zeleně:
Vedoucí OŽP Mgr. Jana Gilíková výbor informovala, že byla ukončena zimní údržba včetně úklidu
posypového materiálu. V rámci údržby veřejné zeleně byla zahájena první seč, byly dokončeny jarní prořezy
dřevin a řezy keřů, bylo zahájeno jarní kolo deratizace a jarní úklid městské části. Připravuje se výběrové
řízení na opravy pěších komunikací ve správě OŽP.
Člen výboru pan Pastrňák k bodu zmínil, zda by bylo možné vytipovat lokality, kde by seč probíhala dle
potřeby a ne dle plánovaného harmonogramu, a to například z bezpečnostních důvodů. Jedná se například
o keře v okolí silnic, které brání výhledu při jízdě z vozidla a podobné.

U S N E S E N Í Č. 15 :
Výbor bere předložené informace na vědomí

pro:4 proti:0 zdržel se:0

4) Informace o ekologických akcích pořádaných OŽP ke Dni Země:
Vedoucí OŽP Mgr. Jana Gilíková výbor informovala o realizovaných akcí OŽP. Jedná se o:
MČ Praha 13 se zapojila 8. 4. 2017 do akce „Ukliďme Česko“, prostřednictvím OŽP byly pro jednotlivé
zájemce vytipovány lokality k úklidu a zajištěn následný odvoz odpadu.
6. 4. 2017 se konala 2 představení ekodivadélka pro MŠ a I. stupeň ZŠ ve Spolkovém domě
18. 4. 2017 byl, uspořádám Den Země u metra Lužiny zaměřený opět na děti z MŠ a ZŠ, kterého se
zúčastnilo postupně asi 500 lidí.
Dne 22. 4. 2017 přímo na Den Země byl pořádán Butovický rohlík spojený s otevíráním cyklostezky
Greenways Praha – Vídeň i přes nepřízeň počasí se ho zúčastnilo asi 100 lidí.

U S N E S E N Í Č. 16 :
Výbor bere předložené informace na vědomí

pro:4 proti:0 zdržel se:0

5)Informace o vyjádření k výsadbám v Centrálním parku v západní části:
Vedoucí OŽP Mgr. Jana Gilíková výbor informovala, že v západní části parku MHMP v rámci další etapy
dobudování parku vysázel nové stromy, které mají odclonit park od poměrně rušné ul. Oistrachova. Dle
sdělení investora nové výsadby nebrání možnosti sáňkování (viz. foto a zápis z kontrolního dne č. 22).
Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru OŽP.

U S N E S E N Í Č. 17 :
Výbor bere předložené informace na vědomí

pro:4 proti:0 zdržel se:0

6) Informace o problémech s dokončení další etapy dostavby Centrálního parku:
Vedoucí OŽP Mgr. Jana Gilíková výbor informovala o vzniklé situaci v průběhu výstavby v Centrálním
parku byly mezi zhotovitelem, kterým je Vistoria CZ a. s. ( do 31 .3. 2017 Prominecon a.s.) a objednatelem,
kterým je Odbor technické vybavenosti – ředitel odboru Ing. Martin Vlk, oddělení technické a kontrolní –
vedoucí odd. Ing. arch. Zuzana Rákosníková, na kontrolních dnech se účastní Ing. Ladislav Režný (Odbor
technické vybavenosti patří do Sekce rozhodování o území – ředitel sekce Mgr. Jiří Skalický a vše patří pod
RNDr. Janu Plamínkovou) zjištěny nesrovnalosti v zadávací dokumentaci. Ty s sebou nesou změny
v rozpočtu stavby MHMP doposud změny neodsouhlasil a hrozí zastavení stavby (zápisy z kontrolních dnů
č. 22 a 23). Hlavním problémem je podhodnocení výměr ploch zakládaných trávníků. V případě, že
k tomuto dojde, zůstane hlavní zelená plocha Prahy 13 na neurčito jako staveniště. MČ Praha 13 toto
nemohla nikterak ovlivnit. Doporučujeme apelovat jménem p. starosty Ing. Vodrážky nebo p. zástupce
starosty Ing. Jaroše na MHMP – Ing. Vlka a RNDr. Plamínkovou, aby se situace co nejdříve vyřešila a park
byl dostavěn. V opačném případě budeme požadovat zajištění údržby ze strany MHMP, protože MČ
v tomto stavu park zpět do údržby nemůže převzít.
V souvislosti s tímto tématem zmínil člen výboru Ing. Zeman blížící se zasedaní Výboru pro životní prostředí
na MHMP a bylo by vhodné se jednání účastnit a zmínit tam problém s Centrálním parkem.

U S N E S E N Í Č. 18 :
Výbor bere předložené informace na vědomí

pro:4 proti:0 zdržel se:0

U S N E S E N Í Č. 19 :
Výbor ukládá předsedkyni výboru paní Tiché se účastnit zasedání Výboru na MHMP a zmínit problém
s centrálním parkem a o závěrech informovat Výbor na svém dalším zasedání.
pro:4 proti:0 zdržel se:0
7) Různé
Vedoucí OŽP Mgr. Jana Gilíková výbor informovala o možnosti zdarma obdržet tašky pro recyklaci odpadu.
Jedná se o sadu tašek z pevnějšího materiálu. Tašky bude distribuovat MHMP dle našeho požadavku na
počet kusů a je možné je zdarma rozdávat občanům MČ Praha 13 po kontrole OP dle trvalého bydliště.
Výbor doporučuje zajistit 1000 ks těchto sad s tím, že občané si je budou moci vyzvednout v pondělí a
středu na informacích v přízemí radnice v úředních hodinách.

U S N E S E N Í Č. 20 :
Výbor bere informaci na vědomí

pro:4 proti:0 zdržel se:0

U S N E S E N Í Č. 21 :
Výbor doporučuje RMČ schválit žádost o dodání 1000 ks sad pro recyklaci odpadu a ukládá vedoucí OŽP
paní Mgr. Gilíková prostřednictvím ZS Ing. Jaroše materiál předložit v RMČ.
pro:4 proti:0 zdržel se:0
Další zasedání výboru se uskuteční dne 12. 6. 2017 v 11:00 hodin.

U S N E S E N Í Č. 22 :
Výbor bere informaci na vědomí

pro:4 proti:0 zdržel se:0

Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 15. 5. 2017
Podpis předsedkyně výboru - paní Ludmila Tichá

