
 

 

 

 

 
 

U S N E S E N Í 
2.  J E D N Á N Í  

VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 11. 10. 2021 
 

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

Ing. Zuzana Drhová, Ivana Todlová 
 
Program jednání: 
 
1) Přivítání  
2) Schválení programu a kontrola zápisu ze dne 7. 6. 2021 
3) Informace o postupu prací ve správě veřejné zeleně 
4) Informace o průběhu investičních projektů  
5) Informace o návrhu rozpočtu OŽP na rok 2022 
6) Informace o získání daru na obnovu aleje v Krtni 
7) Informace o přípravě veřejného projednání revitalizace Parčíku U Dobráků  
8) Informace o možnostech grantového programu pro rok 2022 týkající se oblasti životní 
prostředí a veřejného prostranství. 
9) Informace o možnosti využívání, správy a obhospodařování předzahrádek bytových domů 
10) Informace o ekologických akcích OŽP 
11) Různé  
 
 
 
 
 



1-Přivítání a představení nových členů výboru 

Předsedkyně výboru přivítala přítomné členy výboru. 

2-Schválení programu a kontrola zápisu ze dne 7. 6. 2021 

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. K předloženému programu nebyly vzneseny 

žádné připomínky. 

USNESENÍ Č. 13: 

Výbor souhlasí s navrženým programem.     pro:7 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. 14: 

Výbor souhlasí s navrženým programem.     pro:7 proti:0 zdržel se:0 

 

4) Informace o průběhu investičních projektů 

Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala o průběhu investičních projektů v letošním roce. 

- Dokončena 3. etapa rekonstrukce vnitrobloku Fingerova  

-Rekonstrukce dětského hřiště Blattného financované z dotace HMP.  

-Ukončena i revitalizace části vnitrobloku Trávníčkova 

- Rekonstrukce fontány před ZŠ Brdičkova financovaná z rozpočtu MČ ještě pokračuje, nejsou 

dokončeny restaurátorské práce na mozaice.  

- Pokračuje projekt na celkovou rekonstrukci a rozšíření skateboardového hřiště ve 

vnitrobloku Mohylová 

- Před dokončením je investiční záměr „Dodávka nových skulptur při bul. K Hájům.  

 Pokračuje revitalizace parčíku za OC Lužiny 

-Vypsáno výběrové řízení na parčík Tlumačovská  

-Připravuje se veřejné projednání parčíku U Dobráků viz. bod č. 7. 

USNESENÍ Č. 15: 

Výbor bere informaci na vědomí.      pro:7 proti:0 zdržel se:0 

5) Informace o návrhu rozpočtu OŽP na rok 2022 

Vedoucí OŽP paní Gilíková představila návrh rozpočtu na rok 2022.  

USNESENÍ Č. 16: 

Výbor bere informaci na vědomí.      pro:7 proti:0 zdržel se:0 

6) Informace o získání daru na obnovu aleje v Krtni 

Výbor byl informován o stavu aleje v Krtni a získání daru od Nadace KB – Jistota na obnovu a 

novou výsadku výsadbu aleje v Krtni.  

USNESENÍ Č. 17: 

Výbor bere informaci na vědomí.      pro:7 proti:0 zdržel se:0 

 



7) Informace o přípravě veřejného projednání revitalizace Parčíku U Dobráků 

Výbor byl informován, že V rámci dotace z Klimatického plánu je možno revitalizovat parčík U 

Dobráků. Veřejné projednání se realizuje ve spolupráci s místní Agendou 21 a uskuteční se 3. 

11. 2021 od 17 hodin v obřadní síni ÚMČ Prahy 13. 

USNESENÍ Č. 18: 

Výbor bere informaci na vědomí.      pro:7 proti:0 zdržel se:0 

8) Informace o možnostech grantového programu pro rok 2022 týkající se oblasti životní 

prostředí a veřejného prostranství. 

Městská část na svých webových stránkách zveřejňuje průběžně veškeré informace HMP ke 

všem grantovým výzvám.  

USNESENÍ Č. 19: 

Výbor bere informaci na vědomí.      pro:7 proti:0 zdržel se:0 

9) Informace o možnosti využívání, správy a obhospodařování předzahrádek bytových 

domů 

Vedoucí OŽP výbor informovala, že Odbor majetku a investic oslovil dopisem jednotlivá SVJ 

s průzkumem případného zájmu o odkup. Zatím nemají všechny odpovědi a ani případná 

cena za 1 m2 předzahrádek nebyla stanovena. 

USNESENÍ Č. 20: 

Výbor bere informaci na vědomí.      pro:7 proti:0 zdržel se:0 

10) Informace o ekologických akcích OŽP 

Na pořádání ekologických akcí měl opět významný vliv Covid 19.  

Jarní akce ke Dni Země byly zrušeny.  

Pravidelný závod „Butovický rohlík“ byl přesunut do týdne mobility dne 18. 9. 2021.  

Ke Dni stromů je připravován program pro ZŠ a MŠ v Centrálním parku 21. 10. 2021 od 9:30 

hod. Budou opět připravena jednotlivá stanoviště s různými tématy z oblasti ochrana přírody 

a prostředí, kde žijeme.  

Pravidelné ekodivadélko bylo opět kvůli situaci s Covid 19 zrušeno. 

USNESENÍ Č. 21: 

Výbor bere informaci na vědomí.      pro:7 proti:0 zdržel se:0 

11) Různé  

Předsedkyně výboru paní Tichá informovala o dalším termínu jednání výboru. Zasedání 

výboru se uskuteční 6. 12. 2021 od 9:30 hodin. 

USNESENÍ Č. 22: 

Výbor bere informaci na vědomí.      pro:7 proti:0 zdržel se:0 

 

Podpis předsedkyně výboru  - paní Ludmila Tichá 


