Zápis ze setkání vedení radnice se spolky a občanskými iniciativami Prahy 6
Písecká brána 03. 04. 2018
Přítomní zástupci radnice:
Mgr. Jan Lacina (místostarosta), Ing. Dana Charvátová (vedoucí ODŽP), Ing. Jindřich Pinc (referent
participace), Mgr. Markéta Jourová (vedoucí odd. samosprávných agend)
Přítomní hosté:
RNDr. Jana Plamínková (radní MHMP)

Místostarosta Jan Lacina přivítal zástupce spolků a občanských iniciativ a představil téma setkání,
kterým bylo díky návštěvě RNDr. Jany Plamínkové Životní prostředí a Praha 6.
Odpovědi na otázky

Poznámka: všechny jednotlivé připravené dotazy spolků zodpovězeny nebyly, proběhla spíše volná
diskuze nad některými z nich.
Opatření na potlačení automobilové dopravy v Praze 6
 Regulační řád (havarijní plán pro smogovou situaci)
 Program zlepšování kvality ovzduší (měření emisí v provozu, výsadba zeleně, kontroly STK filtry)
 Soukromí přepravci musí splňovat euro5
 Nízkoemisní zóny: P6 nesouhlas, hranice v trase MO
P+R parkoviště na Dlouhé Míli
 stavba není praktická z hlediska nedostatečné dostupnosti veřejné kolejové dopravy, nejsou
vykoupeny pozemky
Obchvat pod Suchdolem
 nyní v jednání, Suchdolem ano, ale jen jako okruh pro Prahu, nikoliv evropský tranzit TEN-T,
ten jinudy.
Zpřísnění zákona o postihu majitelů dieslových vozidel s nefunkčními filtry (zákonodárná moc MHMP)
 ke zdůvodnění zpřísnění zákona jsou potřeba data
Eko pohon u autobusů
 nyní jsou testovány první linky elektrobusů, CNG se neuvažuje
Aktuální stav staveb 511, 518 a 519
 511 – platná EIA, nejsou vykoupeny pozemky, některé ano
 518 a 519 – blokovány

Stanice k měření kvality ovzduší




TSK má na P6 má 3 stanice – Pražský okruh u letiště, Svatovítská x Milady Horákové, Vítězné
náměstí (data jen informativní a interní)
Výsledky měření emisí zveřejňuje ČHMÚ na svých stránkách
Plamínková slíbila, že prověří možnost převedení měřících stanic jiných vlastníků do správy
MHMP

Kácení stromů






kácení stromů je bedlivě sledováno komisí a odborníky (arboristé, entomologové, památkáři
atd.)
nebezpečné stromy musí být káceny
všechny stromy v Praze mají certifikát FSC, je tedy jasně stanoveno, co se s nimi smí a nesmí
dělat
na pozemcích HMP = nutný souhlas, developer musí kácení zdůvodnit
Telehouse dostal pokutu ve správním řízení a musí zajistit náhradní výsadbu

Protipovodňová ochrana



v Praze ochrana pouze před 50 letou vodou, spolky požadují zvýšení alespoň na 100 letou
protipovodňová komise = nutné opravit chybu v částce v zápise (Stoka D – 85 mil., ne 470)

Otázky směřující k dopravě je nutné směřovat na náměstka primátorky Petra Dolínka.
Příští setkání se uskuteční 31. 5. 2018 v 18:00 v Písecké bráně.
Příští setkání bude poslední v tomto volebním období, je tedy na jednotlivých spolcích a občanských
iniciativách, zda budou přednesena nová témata či zda se bude setkání týkat bilancování.
Své podněty mohou spolky zasílat J. Pincovi (jpinc@praha6.cz) nebo M. Jourové
(mjourova@praha6.cz), kteří jsou pověřeni komunikací s představiteli občanských sdružení a iniciativ.
Ohledně záležitostí týkajících se časopisu Šestka je možno se obracet na šéfredaktorku M.
Krajmerovou (Magdalena.Krajmerova@seznam.cz) nebo na koordinátorku časopisu L. Malou
(luciemala319@gmail.com)

Zapsala: Markéta Jourová
Ověřil:
Jan Lacina
Jiří Škvor, Praha 6 ztrácí tvář

