
 

 
 

 
 
 
 

 
USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 
 

 KONANÉHO DNE 21. 9. 2015 
Přítomni:  

 

Předsedkyně:  pí. Ludmila Tichá  

Místopředseda: p. Aleš Mareček 

Členové: Ing. Jan Zeman, Csc., pí. Iva Arnoštová 

Tajemnice:  Mgr.Jana Gilíková 

Asistentka:  pí. Hana Zelenková 

Host:   Ing. Pavel Jaroš – zástupce starosty 

Omluvení:  p. Zbyněk Pastrňák, Mgr. Štěpán Hošna, p. Marek Ždánský 

 

 
Program: 

 

1) Schválení programu jednání 
 
2) Kontrola zápisu z VŽP dne 8. 6. 2015 
 
3) Návrh rozpočtu OŽP na rok 2016 
 
4) Informace o průběhu investičních akcí realizovaných OŽP za finanční podpory z EU 
 
5) Žádost Ing. Arch. Šteinerové na úpravu plochy mezi ul. Petrbokova a Karla Kryla 
 
6) Žádost paní Vargové na budování kontejnerových stání dle vzoru MČ Praha 17 - Řepy. 
 
7) Žádost pana Marcola na odchyt holubů v lokalitě Velká ohrada. 
 
8)Různé   8 a) Sběrný dvůr na území Prahy 13  

8 b) Termíny dalších jednání  
 
 
 
 

Bod č. 1 - Schválení programu 

 

Usnesení č. 18/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-  schválil takto navržený program jednání 
   

 



Bod č. 2 – Kontrola zápisu 
 
Předsedkyně výboru společně s tajemnicí informovaly o plnění zápisu z minulého zasedání. 
 
Usnesení č. 19/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-  bere informaci na vědomí 
  
Bod č. 3 Návrh rozpočtu OŽP na rok 2016: 
 
Usnesení č. 20/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-bere předložený návrh rozpočtu na vědomí a důrazně upozorňuje, že naopak přibývají 
pozemky do správy ÚMČ P13, kdy náklady naopak porostou a chybějící cca 2 mil. Kč v rozpočtu, které 
povedou ke škrtům v několika položkách, tak mohou ohrozit četnost a kvalitu prováděných služeb.  

-doporučuje chybějící finance dofinancovat z jiných rezerv a na toto téma bude vedena debata 
se zástupcem starosty panem Ing. Jarošem, který má OŽP ve své dikci. 
 
4) Informace o průběhu investičních akcí realizovaných OŽP za finanční podpory z EU: 
 
Usnesení č. 21/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

-  bere informaci na vědomí 
 
5) Žádost Ing. Arch. Šteinerové na úpravu plochy mezi ul. Petrbokova a Karla Kryla 
 
Projednání ve výboru na základě žádosti p. zástupce starosty Ing. Jaroše. Bylo již projednáno ve výboru pro 
dopravu a bezpečnost (viz. Příloha "Bod. č. 6 VDB Dalejský park")  týkající se příjezdové cesty. 
Z hlediska OŽP jsou zmiňované plochy ve správě MHMP a zároveň se oni starají o pravidelnou údržbu. 
ÚMČ Praha 13 nemá k těmto pozemkům žádné vlastnické právo a ani nevykládá žádné finanční prostředky 
na tuto lokaci.  Jedná se celkem o 28 000 m2, kdy je pravděpodobné, že v případě jakýchkoliv požadavků by 
náklady přešly na ÚMČ Praha 13 a zároveň by se došlo ze strany MHMP ke svěření pozemků do péče, což 
opět bude znamenat velké finanční zatížení pro ÚMČ P13. V případě požadavku na studii, která by řešila do 
budoucna úpravu plochy v „Dalajském parku“ OŽP doporučuje apelovat přímo na MHMP, aby oni byli 
iniciátorem a objednavatelem studie. 
 
Usnesení č. 22/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

- bere informace na vědomí a z důvodu vlastnických práv doporučuje, aby byla zahájena jednání 
s MHMP prostřednictvím zástupce starosty Ing. Jaroše. 
 
6) Žádost paní Vargové na budování kontejnerových stání dle vzoru MČ Praha 17 - Řepy. 

 
Výbor byl informován o požadavku paní Vargové, která po vzoru ÚMČ Prahy 17 požaduje na území ÚMČ 
Praha 13 vybudovat krytá kontejnerová stání. 
 
Usnesení č. 23/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 
 

-  nedoporučuje výstavbu zmiňovaných kontejnerových stání a to i z důvodu, že by došlo 
k úbytku parkovacích míst, kterých je zde nedostatek a celkově výbor nesouhlasí s touto 
žádostí pí. Vargové. 

 
 



7) Žádost pana Marcola na odchyt holubů v lokalitě Velká ohrada. 

 
Jedná se o stížnost občana, který upozorňuje na výskyt v holubů v lokalitě Velká Ohrada a požaduje 
jejich řízený odchyt. 
 
Usnesení č. 24/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

- konstatuje že odchyt holubů není efektivním vynaložením fin. prostředků z důvodů malé 
efektivity odchytu a zároveň doporučuje přísné dodržování nekrmení holubů.  Krmením 
holubů dochází k porušování Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb., o udržování 
čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě) v platném znění, jejíž 
porušení může být pokutováno Městkou policii. Dále ukládá tajemnici výboru paní Gilíkové, 
aby o tomto stanovisku informovala písemně pana Marcola.  
 

 
8)Různé  
 
8 a) Sběrný dvůr na území Prahy 13  
 
8 b) Termíny dalších jednání  

termín 5. zasedání výboru se uskuteční 2. 11. 2015 v 10:00 hodin. 
termín 6. zasedání výboru se uskuteční 14. 12. 2015 v 11:00 hodin. 
 
Usnesení č. 25/2015 : 
Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 13 : 

- bere předložené informace na vědomí  
 
 
 
 
Ludmila Tichá v.r.  
předsedkyně Výboru pro životní prostředí RMČ Prahy 13 
 
 
Zapsala dne 21. 9. 2015: Hanka Zelenková  


