
 

 

 

 

 
 

U S N E S E N Í 
1.  J E D N Á N Í  

VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 7. 6. 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- účast na výboru od 10:30 hod 
 
 
Program jednání: 
 
1) Přivítání a představení nových členů výboru 
2) Schválení programu a kontrola zápisu ze dne 14. 12. 2020 
3) Informace o postupu prací ve správě veřejné zeleně 
4) Informace o investičních projektech v roce 2021 
5) Informace k výsadbám stromů v Centrálním parku 
6) Informace o změnách v odpadové legislativě a nedostačující kvótě na VOK 
7) Informace o návrhu změn v oblasti týrání zvířat a přípravy „psí vyhlášky“ 
8) Informace o Klimatickém plánu HMP 
9) Informace o podání žádostí o dotace dle Klimatického plánu HMP 
10) Návrh na využívání fotopastí 
11) Různé  
 
 
 
 
 
 



1-Přivítání a představení nových členů výboru 

Předsedkyně výboru přivítala přítomné členy výboru. 

2-Schválení programu a kontrola zápisu ze dne 14. 12. 2020 

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

USNESENÍ Č. 1:Výbor souhlasí s navrženým programem.  pro:6 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.  

V rámci údržby veřejné zeleně byla v 1. čtvrtletí prioritou zimní služba a úklidy, následně úklid 

posypu. Aktuálně se hlavní činnost soustřeďuje na seče, jarní část celoplošné deratizace ve 

veřejné zeleni a další jarní práce včetně nových výsadeb.  

Bylo zadáno nové výběrové řízení na komplexní údržbu parku na Šostakovičově náměstí. 

Byla ukončena pravidelná roční kontrola všech dětských hřišť odbornou firmou. Nyní jsou 

zadávány nutné opravy na základě zjištěné kontroly. Dále jsou realizovány přípravy na zadání 

oprav chodníků, parkových cest a zídek. 

USNESENÍ Č. 2:Výbor bere informaci na vědomí.   pro:6 proti:0 zdržel se:0 

 

4) Informace o investičních projektech v roce 2021 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala o investičních projektech pro rok 2021. 

USNESENÍ Č. 3: Výbor bere informaci na vědomí.   pro:6 proti:0 zdržel se:0 

 

5) Informace k výsadbám stromů v Centrálním parku 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala, že výsadby stromů v Centrálním parku, ale i na 

dalších místech v rámci naší MČ jsou dlouhodobě plánovány v rámci investičních záměrů 

jednotlivých ucelených revitalizací, nebo v rámci běžné údržby, kdy se většinou jedná o dílčí 

dosadby. Místa pro výsadbu stromů jsou v rámci projektů volena tak, aby krajinářsky a 

architektonicky vhodně doplňovala daný veřejný prostor při respektování vhodného umístění, 

respektování ochranných pásem liniových vedení sítí a zajištění provozní bezpečnosti.  

USNESENÍ Č. 4: Výbor bere informaci na vědomí.   pro:6 proti:0 zdržel se:0 
 

6-Informace o změnách v odpadové legislativě a nedostačující kvótě na VOK 
Výbor byl prostřednictvím vedoucí OŽP paní Gilíkové informován, že od 1. 1. 2021 vstoupila 

v platnost kompletně nová odpadová legislativa. Jedná se o nový zákon o odpadech 541/2020, 

zákon o výrobcích s ukončenou životností 542/2020, změnový zákon 543/2020 a novelu zákona o 

obalech 545/2020.  Od 9. 2. 2021 vstoupila v platnost novela „Statutu“, kterou se svěřují 

městským částem přenesené působnosti dle těchto právních předpisů. Hlavní změnou je výkon 

přenesené státní správy hlavně na „velké“ městské části. 

V této souvislosti bylo uvedeno, že se strany MHM došlo ke snížení kvót na přistavování 

velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a mobilních sběrných dvorů. Pro naši městskou 

část se jedná o razantní snížení, což ve výsledku může vést k zakládání nelegálních skládek či 

hromadění odpadu u již stávajících kontejnerových míst.   

USNESENÍ Č. 5: Výbor bere informaci na vědomí.   pro:6 proti:0 zdržel se:0 

 



7 -Informace o návrhu změn v oblasti týrání zvířat a přípravy „psí vyhlášky“ 
Výbor byl prostřednictví vedoucí OŽP paní Gilíkové informován, že dne 4. 12. 2020 byl ve Sbírce 

zákonů publikován pod č. 501/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 7. 2021 se připravuje novela „Statutu“, kterou se mají svěřit 

městským částem přenesené působnosti dle těchto novel. Navrhovanou změnou je opět svěření 

výkonu přenesené státní správy hlavně na „velké“ městské části.  

USNESENÍ Č. 6:  Výbor bere informaci na vědomí   pro:6 proti:0 zdržel se:0 

 

8-Informace o Klimatickém plánu HMP 
Členové výboru obdrželi text Klimatického plánu HMP v elektronické podobě. 
USNESENÍ Č. 7: Výbor bere informaci na vědomí.   pro:6 proti:0 zdržel se:0 

 

9- Informace o podání žádostí o dotace dle Klimatického plánu HMP 
Členové výboru byli informováni, že na základě Klimatického plánu HMP bylo možné  

 podat žádosti o dotace na navazující projekty. Za naši MČ byly odeslány požadavky na 

Energeticky úsporný projekt ve třech ZŠ a na Revitalizaci parčíků v Praze 13.  

USNESENÍ Č. 8:  Výbor bere informaci na vědomí.   pro:6 proti:0 zdržel se:0 

 

10- Návrh na využívání fotopastí. 
Vedoucí OŽP paní Gilíková zmínila, že tento bod je zařazen na požadavek předsedy výboru místní 

Agendy 21 pana Ing. Bobysuda, a to na základě množících se stížností občanů ze zástavby 

v oblasti ulice K Hájům a Pod Mototechnou. 

USNESENÍ Č. 9: Výbor bere informaci na vědomí.   pro:6 proti:0 zdržel se:0 

 

11- Různé  
Předsedkyně výboru paní Tichá informovala o termínech jednání výboru na 2. pololetí tohoto 

roku. Zasedání výboru se uskuteční v termínech 27. 9. 2021 – od 9:30 hodin a 6. 12. 2021 od 9:30 

hodin. 

USNESENÍ Č. 10: Výbor bere informaci na vědomí.   pro:6 proti:0 zdržel se:0 

 

Členka výboru paní Ing. Drhová vznesla požadavek o zařazení těchto bodů na další jednání 

Výboru pro životní prostředí. Jedná se o: 

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

prostředí a veřejného prostranství. 

-  Možnost využívání, správy a obhospodařování předzahrádek bytových domů.  

 

USNESENÍ Č. 11: Výbor bere informaci na vědomí.   pro:6 proti:0 zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 12: Výbor souhlasí se zařazením těchto bodů na další zasedání výboru. 

pro:6 proti:0 zdržel se:0 
 

Podpis předsedkyně výboru  - paní Ludmila Tichá 


