
 

 

 

 

 
 

USNESENÍ 
Z 3.   J E D N Á N Í  

VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 10. 6. 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 15. 4. 2019 
3) Informace o postupu prací ve správě veřejné zeleně 
4) Závěrečná informace k akci "Ukliďme Česko" 
5) Informace o akci "Společná cesta k udržitelnosti", kde OŽP zastupoval městskou část 
6) Žádost o finanční podporu Apoks, z. c. (viz. příloha) 
7) Termín slavnostního otevírání hřiště agility v Centrálním parku 
8) Různé 
 
 

1- Schválení programu jednání 

Předsedkyně výboru přivítala přítomné členy výboru. 

Předsedkyně výboru paní Tichá představila program jednání.  

USNESENÍ Č.22:   
Výbor jednohlasně schválil program jednání.    pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 



2 - Kontrola zápisu ze dne 15. 4. 2019 
K zápisu nebyly připomínky. 
USNESENÍ Č.23:   
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 OŽP zadal na začátku června 2. seč trávníků. 
Seče byly z důvodu sucha v období Velikonoc posunuty, nyní vlivem deštivého počasí tráva 
narostla, a seč je v mírném skluzu. Současně pokračují úklidy, jarní řezy, pletí a jarní kolo 
deratizace. 
 
USNESENÍ Č.24:   
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

4) Závěrečná informace k akci "Ukliďme Česko" 
 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala o finančních nákladech, kterou jsou spjaty 
s dobročinnou akcí Ukliďme si Česko.  
Jedná se o záslužnou dobročinnou akci, nicméně likvidace odpadu samozřejmě zadarmo není.  
Hlavním cílem akce však není ušetření (i když je také důležité), ale čisté okolí a zájem lidí o 
čistotu a pořádek.  
 
USNESENÍ Č.25:   
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 
5) Informace o akci "Společná cesta k udržitelnosti", kde OŽP zastupoval městskou část 
 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala, že dne 31. 5. 2019 pořádala společnost 
Vodafon přátelskou konferenci. Akce zahrnuje setkání se zástupci MČ Praha 13, firem a 
neziskových organizací ze sousedství v rámci udržitelného rozvoje. 
 
USNESENÍ Č.26:   
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 
6)Žádost o finanční podporu Apoks, z. c. (viz. příloha) 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala, o obdržení písemné žádosti společnosti Apoks. 
 
USNESENÍ Č.27:   
Výbor nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory společnosti Apoks, z. c a ukládá vedoucí 
OŽP informovat o rozhodnutí výboru zástupce společnosti. 

pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 

 



7) Termín slavnostního otevírání hřiště agility v Centrálním parku 
 
Vedoucí OŽP paní Gilíková členy výboru pozvala na slavnostní otevření hřiště agility 
v Centrálním parku, které se uskuteční 17. 6. 2019 v 10 hodin. 
 
USNESENÍ Č.28:   
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 
8) Různé 
 
Členka výboru paní Todlová zmínila každoroční problém s umístěním lunaparku v prostorách 
louky u stanice metra Hůrka. Jedná se o velmi hlučný provoz, zápach ze zvířat a celkově o 
velmi obtěžující záležitost pro všechny obyvatele Hůrky. Z tohoto důvodu by chtěla požádat o 
sdělení, kdo uděluje povolení na umístění atrakcí. 
USNESENÍ Č.29:   
Výbor doporučuje v této věci kontaktovat OMBAI, popřípadě věc postoupit TSK jako vlastníka 
pozemku a věc řešit v rámci Kontrolního výboru ZMČ. 
 

pro:5 proti:0 zdržel se:0 

Předsedkyně výboru paní Tichá informovala o termínech zasedání na II. pololetí roku 2019: 
7. 10. 2019 – 11 hodin 
2. 12. 2019 – 11 hodin   
 
USNESENÍ Č.30:   
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 
 
Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13 dne 10. 6. 2019 

Podpis předsedkyně výboru  - paní Ludmila Tichá 


