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15. VŽP, dne 14.05.2020 

Městská část Praha 5 
 

Zápis 

 
z 15. zasedání Výboru životního prostředí dne 14.05.2020 

 

Přítomni: Ing. Jiří Vejmelka, Michael Bělaška, Ing. Jarmila Svobodová, Ing. arch. Zuzana Hamanová, Mgr. 

Zdeněk Doležal, Ing. Josef Cuhra, Linda Neubergová,  

Omluveni: JUDr. Jakub Blažek, Bc. Martin Slabý 

Hosté: Ing. Kateřina Knížková, Ing. Lubomír Brož 

 

Program: 

Č. Bod jednání Rozhodnutí Číslo usnesení 

1. 
Schválení programu 15. 
zasedání VŽP 

Schváleno VŽP/15/1/2020 

2. 
Schválení zápisu 14. zasedání 
VŽP  

Schváleno VŽP/15/2/2020 

3. 
Schválení ověřovatele zápisu 
15. zasedání VŽP 

Schváleno VŽP/15/3/2020 

4. Kontrola plnění úkolů 
Bere na 
vědomí  

5. 
Přidělení dotací v programu 
"Místo pro život a ekologické 
programy" pro rok 2020 

Schváleno VŽP/15/4/2020 

6. Různé 
Bere na 
vědomí  
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Městská část Praha 5 
15. zasedání Výboru životního prostředí 

konané dne 14.05.2020  
Číslo usnesení: VŽP/15/1/2020 

 

1. bod programu 
Předkladatel: Ing. Jiří Vejmelka, předseda Výboru životního prostředí 
 
Schválení programu 15. zasedání VŽP 
 
Výbor životního prostředí 
I. Schvaluje 

1. program 15. zasedání VŽP. 

 
Poměr hlasování: 7/0/0 
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Městská část Praha 5 
15. zasedání Výboru životního prostředí 

konané dne 14.05.2020  
Číslo usnesení: VŽP/15/2/2020 

 

2. bod programu 
Předkladatel: Ing. Jiří Vejmelka, předseda Výboru životního prostředí 
 
Schválení zápisu 14. zasedání VŽP  
 
Výbor životního prostředí 
I. Schvaluje 

1. zápis 14. zasedání VŽP. 

 
Poměr hlasování: 7/0/0 
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Městská část Praha 5 
15. zasedání Výboru životního prostředí 

konané dne 14.05.2020  
Číslo usnesení: VŽP/15/3/2020 

 

3. bod programu 
Předkladatel: Ing. Jiří Vejmelka, předseda Výboru životního prostředí 
 
Schválení ověřovatele zápisu 15. zasedání VŽP 
 
Výbor životního prostředí 
I. Schvaluje 

1. ověřovatele zápisu 15. zasedání VŽP. 

 
Poměr hlasování: 7/0/0 
 
Mgr. Zdeněk Doležal 
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Městská část Praha 5 
15. zasedání Výboru životního prostředí 

konané dne 14.05.2020  
Bere na vedomí 

 

4. bod programu 
Předkladatel: Ing. Jiří Vejmelka, předseda Výboru životního prostředí 
 
Kontrola plnění úkolů 
 
Výbor životního prostředí 
I. Bere na vědomí 

1. informace ke kontrole plnění úkolů, 

  

  

VŽP/10/8/2019 - Žádá 

2. prověřit oprávněnost výše částky na projekt revitalizace zeleně Chaplinovo náměstí, a 
sportovně relaxačního areálu Vidoule. 

  

Bylo sděleno, že projekt revitalizace zeleně Chaplinovo náměstí byl předán nově vzniklému 
odboru OPRI (odbor přípravy a realizace investic), částka byla posouzena panem Ing. 
Fettersem, vedoucí OSP bylo sděleno, že rozdíl částky byl 11% s tím, že některé prvky byly ve 
velmi vysoké kvalitě a díky tomu vznikl tento cenový rozdíl.  

Posudek bude zaslán členům výboru. 

  

Sportovně relaxační areál Vidoule - zatím je pouze studie, postupně se s MHMP jedná o 
svěření již vykoupených pozemků do správy MČ Praha 5. 

  

  

2. VŽP/11/4/2019 - Žádá 

1. OSP připravit rozklíčování částky (komunitní zahrada + plácek) 

prioritně řešit plácek v Hlubočepích. 

  

Bylo již vydáno stavební povolení. Projekt byl předán k přezkoumání panu Ing. Fettersovi. A 
bude zpřístupněn členům výboru k nahlédnutí. 

 
  

3. VŽP/12/5/2020 - Žádá 

1. OSP, aby projekt (Park na Dívčích Hradech) pro stavební povolení byl podán jako celek, 
členěný na stavební objekty. 

  

2. OSP připravit etapizaci realizace (prováděcí projekt, realizace) po stavebních objektech tak, 
aby jej MČ mohla financovat, včetně financování z rozpočtu roku 2021. 

  

Došlo k dílčímu plnění. 

Úkol trvá. Zajišťuje Ing. arch. Kačer. 
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4. VŽP/14/7/2020 - Doporučuje 

1. spolku EHSONF konzultovat konkrétní umístění panelů na IPR Praha na základě Manuálu 
tvorby veřejných prostranství. 

Po konzultaci na IPR Praha projedná OSP se spolkem konkrétní umístění panelů umístěných 
na pozemcích ve správě MČ Praha 5. 

  

Úkol trvá. 

OSP nemá bližší informace od předsedkyně spolku EHSONF. 

  

  

5. VŽP/14/8/2020 - Žádá 

1. přepracovat projekt hřiště pod Žvahovem tak, aby obsahoval především: 

- zachování stávajícího povrchu - louky, 

- oplocení ze 3 stran, zachování prostupnosti místa, 

- lavičky přírodního materiálu - kulatin, 

- přístupová cest mlatová, pokud zábradlí, pak z přírodního materiálu, 

- ponechání 2 stromů 

- dispozici modelového hřiště otočit o 180´. 

  

  

2. předložení přepracovaného projektu k projednání nejpozději do květnového zasedání. 

  

Přepracovaný projekt bude zaslán členům výboru k nahlédnutí a k vyjádření per rollam. 

 
Poměr hlasování:  
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Městská část Praha 5 
15. zasedání Výboru životního prostředí 

konané dne 14.05.2020  
Číslo usnesení: VŽP/15/4/2020 

 

5. bod programu 
Předkladatel: Ing. Lubomír Brož, místostarosta MČ Praha 5 
 
Přidělení dotací v programu "Místo pro život a ekologické programy" pro rok 2020 
 
Výbor životního prostředí 
I. Doporučuje 

1. ZMČ schválit 

přidělení dotací v ekologické oblasti "Místo pro život a ekologické programy" příjemcům dotace 
a ve výši dle přílohy č. 1. a návrh veřejnoprávní smlouvy platné pro OSP dle přílohy 

 
Poměr hlasování: 7/0/0 
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Městská část Praha 5 
15. zasedání Výboru životního prostředí 

konané dne 14.05.2020  
Bere na vedomí 

 

6. bod programu 
Předkladatel: Ing. Jiří Vejmelka, předseda Výboru životního prostředí 
 
Různé 
 
Výbor životního prostředí 
I. Seznamuje 

1. se s informace k bodům diskuze: 

  

1) vznik nového odboru přípravy a realizace investic 

Ing. Brož a Ing. Knížková informovali, že od 1.3.2020 vznikl nový odbor přípravy a realizace 
investic, kam se po dohodě s ostatními odbory přesouvají investiční projekty. Seznam projektů 
OSP, které byly předány, bude zaslán členům výboru pro informaci.. 

  

2) Zahrádkářská osada Pod Majerovi - další vývoj 

Předseda VŽP seznámil členy výboru s informací od pana Baubína, předsedy ZO ČSZ Pod 
Majerovic (dále ZO), že problematický majitel pozemků firma IBG nabídla ZO odkup svých 
pozemků. Mezi ZO a radnicí proběhne konzultace dalšího postupu. Za radnici se jednání 
zúčastní Ing, Vejmelka, Ing. Brož, Ing. Knížková + 1. 

Členové výboru vyjádřili své doporučení ke vstřícnému jednání ze strany MČ Praha 5, a to z 
toho důvodu, aby tato letitá situace byla brzy vyřešena. 

  

3) četné dotazy na problematiku sečení 

Dotazy na sečení zpracovává OSP. Pravidelně již několik let je sečba upravována dle 
teplotních podmínek. 

V rámci širší diskuze informoval předseda VŽP, že byla zahájena příprava Strategie rozvoje 
MČ Praha 5. Bude založena odborná skupina pro oblast ŽP, jejíž náplní bude i vypracování 
strategie MČ Praha 5 pro adaptabilitu na klimatické změny, boj se suchem atd. 

  

4) Ukliďme Česko - odložení akce 

Byla podána informace o odložení jarního termínu na měsíc září, hlavním úklidovým datem je 
19.9.2020. Dojde k opětovnému vyzvání zájemců o finanční podporu. Ti kteří již přihlášku 
poslali se nemusí znovu hlásit. 

  

5) humanizace náměstíčka Peroukova x U Šalamounky 

Ing. arch. Hamanová uvedla, že jde o 2 na sobě nezávislé akce. První je projekt humanizace 
Peroutkovy ulice, který má plně v gesci TSK, a.s. Projekt není dosud zpracován do té míry, aby 
mohl být představen veřejnosti. 

Druhou akcí je projekt "Plácky a židle." To je iniciativa IPR, sekce veřejného prostoru. Jedná se 
o snahu upozornit na důležitost veřejného prostoru a podpořit komunitní život. Tato iniciativa je 
celopražská. V Praze 5 byl vybrán pro projekt prostor před OD Albert na Malvazinkách. 
Jedná se od dočasnou akci v letním termínu. IPR při přípravě akce komunikuje s občany. 

  

6) skládka Motol 



Stránka 9 z 10 
15. VŽP, dne 14.05.2020 

Byla podána informace o zprávě České geologické služby, která bude zaslána členům VŽP. 

Problematika skládky zařazena jako samostatný bod na příštím jednání VŽP. 

 
Poměr hlasování:  
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Začátek zasedání: 

15:30 

Konec zasedání: 

17:30 

 

Ověřovatel: Mgr. Zdeněk Doležal 

Zapsala: Bc. Andrea Tvrdková 

Předseda: Ing. Jiří Vejmelka 

 

 

 


