
 

 

 

 

 
 

U S N E S E N Í 
Z 1.   J E D N Á N Í  

VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 28. 1. 2019 
 

Přítomni:  
Předsedkyně:   pí. Ludmila Tichá  
Místopředseda:  Bc. Libor Hadrava  
Tajemnice:   Mgr. Jana Gilíková 
Asistentka:   pí. Hana Zelenková 
Přítomni:  Ing. Vojtěch Provazník, PaedDr. Blanka Janovská, Ivana Todlová-omluvena 

 

Program jednání: 
 

1) Schválení programu jednání 
 
2) Informace o činnosti OŽP za rok 2018 na úseku státní správy 
 
3) Informace o investičních akcích OŽP v roce 2018 
 
4) Informace o problému vývozu odpadů na sídlišti Velká Ohrada 
 
5) Informace o stavebním záměru AB Šafránkova  
 
6) Informace o vandalismu v závěru roku 2018 
 
7) Připravované ekologické akce ke Dne Země - termíny 
 
8) Různé 

 

 



1)Schválení programu jednání 
Úvodem zasedání bylo vedeno hlasování o stálém hostu výboru, kterým je navržena místostarostka paní 
RNDr. Marcela Plesníková. 
 

USNESENÍ Č. 1: Výbor souhlasí se stálým hostem paní místostarostkou RNDr. Marcelou Plesníkovou.  

pro:4 proti:0 zdržel se:0 

Došlo k informaci o požadavku na doplnění jednoho bodu k jednání, a to: Plnění 10 Priorit z Veřejného fóra 
2018. Tento bod bude na program zařazen jako bod č. 8, bod „různé“ se posune na 9 pozici. 

USNESENÍ Č. 2: Výbor jednohlasně schválil program jednání.   pro:4 proti:0 zdržel se:0 

2)Informace o činnosti OŽP za rok 2018 na úseku státní správy  
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala o činnosti odboru za rok 2018. 
USNESENÍ Č. 3: Výbor bere informaci na vědomí    pro:4 proti:0 zdržel se:0 

3)Informace o investičních akcích OŽP v roce 2018 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor podrobně informovala o realizovaných investičních akcích za 
uplynulý rok. Celkově se jednalo o akce v částce 45,395 milionů korun.  
 

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

4) Informace o problému vývozu odpadů na sídlišti Velká Ohrada 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala, že odbor OŽP byl osloven společností Pražské služby a. 
s. s problémem nevhodně parkujících aut na sídlišti Velká Ohrada, které brání možnosti průjezdu 
sídlištěm svozovým vozům. K tématu se připojil člen výboru pan Hadrava, který v této souvislosti 
zmínil, že se nejedná pouze o problém s popelářskými vozy, ale mnohem horší je v tomto hledu ta 
situace, že stejný problém mají vozy IZS (záchranky, hasiči), kterým špatně parkující vozidla zcela 
brání průjezdu a je nutné tuto situaci skutečně rázně řešit. 
 

USNESENÍ Č. 5: Výbor doporučuje podpořit návrh na instalaci zábran (City bloků) na kruhových 
objezdech na Velké Ohradě a zároveň doporučuje věc projednat na zasedání Výboru pro dopravu a 
bezpečnost ZMČ.       pro:4 proti:0 zdržel se:0 
 

5) Informace o stavebním záměru AB Šafránkova  
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala o požadavku vyjádření se k projektové dokumentaci na 
administrativní budovu Šafránkova. Jedná se o změnu projektu. 
 

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

USNESENÍ Č. 7: Výbor požaduje doplnění informací a bod bude znovu projednán na dalším zasedání 
výboru.         pro:4 proti:0 zdržel se:0 
 

6) Informace o vandalismu v závěru roku 2018 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala o vandalismu, který se projevil v době vánočních a 
hlavně silvestrovských oslav, kdy bylo na území městské části zničeno velké množství odpadkových 
košů. Nejvíce se vandalismus dotkl sídliště Velká Ohrada. 
 

USNESENÍ Č. 8: Výbor bere informaci na vědomí    pro:4 proti:0 zdržel se:0 
 

7) Připravované ekologické akce ke Dne Země - termíny 
Výbor byl informován o připravovaných akcích.  
 

USNESENÍ Č. 9: Výbor bere informaci na vědomí     pro:4 proti:0 zdržel se:0 
 

8- Plnění 10 Priorit z Veřejného fóra  
Výbor byl informován o bodech, které vznikly v rámci Veřejného fóra pořádaných místní Agendou 21.  
 

USNESENÍ Č. 10: Výbor bere informaci na vědomí.    pro:4 proti:0 zdržel se:0 



 
USNESENÍ Č.11: Výbor souhlasí, aby prostřednictvím vedoucí OŽP paní Gilíkové došlo ke spolupráci i s 
dalšími odbory a řešení daných problémů.    pro:4 proti:0 zdržel se:0 

9- Různé 
Předsedkyně výboru informovala o 2. zasedání výboru, které se uskuteční dne 1. 4. 2019. Předsedkyně 
výboru nechala hlasovat o neveřejném zasedání výboru. 
 

USNESENÍ Č.12:  Výbor souhlasí, že 2. jednání výboru bude neveřejné.  pro:4 proti:0 zdržel se:0 

 

Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13 dne 28. 1. 2019 

Podpis předsedkyně výboru  - paní Ludmila Tichá 


