Zápis z 2. jednání poradní skupiny EVVO – 4. 6. 2019
Přítomni:
Mgr. Ing. Petr Holý (OCP MHMP, krajský koordinátor EVVO)
Ing. Vendula Audolenská (OCP MHMP)
Ing. Alena Kotousová (OCP MHMP)
Ing. Petra Fišerová (Lesy hl. m. Prahy)
Mgr. Martina Chvátalová (SEV Toulcův dvůr, Botič o. p. s.)
Ing. Eva Beránková (úřad Městské části Praha 13)
Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku)
Nepřítomni (omluveni):
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (PedF UK, katedra biologie a environmentálních studií)
Mgr. Petr Daniš (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.)
Ing. Pavlína Gucká (SML MHMP)
Mgr. Matěj Žák (Victoria school ZŠ a MŠ)
Hosté:
Martin Mach Ondřej (BEZK, redaktor časopisu Pražská EVVOluce)

Termíny dalších jednání PS EVVO v roce 2019:
1. 10. 2019 ve 13 hod
17. 12. 2019 ve 13 hod

OCP MHMP
SEV Lesů hl. m. Prahy (Prales, Dřevák)

Úvodní slovo
Petr Holý: Doplnění jednání o bod „omezování jednorázových plastů a minimalizace odpadů“,
aktuální a důležité téma, bude se prolínat všemi body.

1. Časopis Pražská EVVOluce:
Martin Ondřej Mach:
Pražská EVVOluce bude vydána ve 24. kalendářním týdnu, číslo je věnované vodě, aspektům
vody ve městě, v krajině,… Donesena tištěná ukázka nového čísla.
Na webu www.prazskaevvoluce.cz bude číslo dostupné od 10. 6. 2019 a následně bude
předána tištěná podoba.
Tématem příštího čísla (03/2019) bude Energetika, náměty na obsahovou část čísla zasílejte
prosím Aleně Kotousové (Alena.Kotousova@praha.eu).

Náměty obsahu pro příští číslo (03/2019) vzešlé v rámci diskuse: udržitelná energie, kotlíkové
dotace na území Prahy, světlo (úsporné osvětlení, světelné znečištění,…), Územní
energetická koncepce HMP, …
Návrhy pro čtvrté letošní číslo (04/2019): odpadní voda, čistota vodních toků, odpady
Prosba na členy PS EVVO: Připomínáme prosbu o zpětnou vazbu k aktuálnímu číslu časopisu.
2. Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy
Petr Holý: Žádosti byly schváleny tak, jak byly navržené grantovou komisí, 20. 5. proběhlo
zasedání rady, kde byly schváleny granty do 200 000,- a 24. 5. pak zastupitelstvo jednalo
o projektech nad 200 000,-. Návrh komise byl schválen. Veškeré informace na internetových
stránkách Praha.eu.
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostr
edi_a_energetika/index.html
Orientační harmonogram: Během léta se podepisují smlouvy, realizace od září/října až do
konce roku. Koncem roku proběhne nové vyhlášení grantů. Připomínky možno poslat
p. Holému nebo p. Saifrtovi. Nečekají se výrazné změny stran tematických oblastí. 1. 10. na
další poradní skupině bude případně upřesněno, pokud nastanou změny. Možná změna
podmínek pro VŠ (není komunikace mezi jednotlivými fakultami a jelikož jsou žádosti na IČO,
jsou jednotlivé fakulty považovány za jeden subjekt. Pokud pak podají > 4 projekty, jsou
automaticky všechny vyškrtnuté).
Do všech smluv bude zakotvena podmínka minimalizace plastů a nepoužívání
jednorázových plastů na akcích.
3. Projekty občanské vědy:
Petr Holý: aktuálně probíhá spolupráce na následujících projektech – Ptáci online (Fakulta
životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze), City Nature Challenge Prague
(Národní muzeum) – provázáno s aplikacemi iNaturalist a BioLog (sběr vědeckých dat pro
AOPK), Juniorská vědecká konference (Přírodovědecká fakulta UK).
4. Akce MHMP pro veřejnost:
Petr Holý: Snaha o zlepšení spolupráce s organizacemi, které pro MHMP akce zajišťují –
více propojovat obsahovou a formální část, limitace veřejnými zakázkami a jejich pravidly.
-

proběhlé akce: Den Země na Vyšehradě – téma Zero-waste (23. 4. 2019)
chystané akce: Voda je život (26. 6., horní část Karlova náměstí) – Praha 2 poskytla
záštitu, užší spolupráce s ÚMČ zatím není, akce se koná již potřetí (tato akce, která
souvisí s plněním implementačního plánu Adaptace HMP na změnu klimatu se koná
již třetím rokem, vždy na jiném místě); na podzim opět proběhnou akce Zažít město
jinak s podporou MHMP (Auto*Mat); Den bez aut (21. 9. 2019 na Mariánském náměstí
– do budoucna je v plánu jiné využití prostoru, zákaz parkování aj.)

Sjednocení vizuálů:
Petr Holý: Informace, že oddělení marketingu a PR chce navázat užší spolupráci s OCP –
sjednocení vizuálů, bližší spolupráce (ale větší kontrola).
5. Omezení plastů a minimalizace odpadů:
Petr Holý: připojení OCP MHMP ke kampani MŽP „#dostbyloplastu“, OCP chystá pro
náměstka Hlubučka materiál, který by měl nastavit pravidla pro zákaz používání
jednorázových plastů na akcích pro veřejnost, které pořádá nebo podporuje MHMP (plastové
nádobí, potažmo odměny z plastu, balónky, …), uvnitř úřadu pro všechny odbory MHMP ve
formě nařízení a doporučení pro jednotlivé městské části a příspěvkové organizace. Po
schválení Radou HMP půjde materiál na všechny odbory MHMP spolu s metodickým pokynem
jak prakticky nařízení zavést, zároveň je nutné zavést mechanismy pro kontrolu a vymáhání
nařízení. Oddělení péče o zeleň OCP MHMP už má toto nastaveno, ale je tam obecně špatná
vymahatelnost. Odbor kultury Radní za kulturu, Hana Třeštíková vydala tiskovou zprávu, že
na akcích podpořených dotacemi v oblasti kultury a umění se nově nebudou podávat jídlo a
nápoje v jednorázových plastech. Je potřeba takové pravidlo stanovit plošně a jednotně pro
všechny odbory MHMP. Nutno uzpůsobit granty a zakázky tomuto nařízení. To je připravováno
jako usnesení Rady HMP „k zavedení opatření respektující principy předcházení
jednorázových plastových obalů a používání jednorázových výrobků“ (záštity radních, opatření
v rámci kompetence všech radních HMP, nařízení ředitele MHMP pro všechny odbory,
realizace konkrétních opatření v budovách MHMP aj.)
Ministerstvo životní prostředí (MŽP) nechalo zpracovat případovou studii, která na cca 70
stranách řeší přechod z jednorázových na opakovaně použitelné obaly a nádobí na
farmářských trzích na náplavce a obecnou metodiku pro farmářské trhy v ČR. – odkaz níže:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_studie-prechodu-z-jednorazovych-naopakovane-pouzitelne-obaly/$FILE/Pripadova-studie-farmarske-trhy.pdf
Martin Ondřej Mach: příklad dobré praxe – Brandýs – město má nakoupeno přes 2000
vratných kelímků a pronajímá je na akce pro veřejnost spolupořádané městem.
Ostatní připomínky k tématu: Jaké jsou překážky při minimalizaci plastů a informace pro
občany jak to funguje a případně jak tyto překážky překonat (překážky provozovatelů,
vyjádření hygieny)? Pozor na bioplasty a možnost jejich likvidace – často se jejich použití mine
účinkem.
Doplnění tématu odkazy:
-

vyjádření hygienické stanice hl. m. Prahy http://www.hygpraha.cz/dokumenty/szu-predpisy-prodej-do-obalu-vlastnenych-zakazniky-nezakazuji--3783_3783_437_1.html
vyjádření státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/odborne-stanovisko-szu

6. Stav klimatické nouze:
Petr Holý: Městská část Praha 7 vyhlásila jako první obec v ČR stav klimatické nouze
(dále jen SKN) usnesením rady = obecnější deklarace o tom, že všechny aktivity budou
v souladu s touto myšlenkou, jak to funguje v praxi se zatím úplně neví, nejsou
zkušenosti. Náměstek Hlubuček má v plánu vyhlásit SKN v celé Praze, náměstek záměr
oznámil při setkání se studenty v rámci stávky Fridays for future; Na jednání

Zastupitelstva HMP 20. 6. by měl předložit p. Hlubuček návrh ke schválení. Byla složena
expertní skupina, která chystá jednotlivé body, měla by fungovat i nadále ve spolupráci
se skupinou pracující na implementačním plánu.
Ivan Štěpka: návrh, aby se důležitá témata jako je klimatická změna dostala do škol,
protože než se dostanou do učebnice, bude to trvat desetiletí…
Petr Holý: V přípravě je nový web, který se bude zabývat tématem adaptace Prahy na
změnu klimatu: http://www.klimapraha.eu/
Doplnění tématu odkazy:




Stav klimatické nouze v Praze 7:
- Článek na webu MČ P7: https://www.praha7.cz/praha-7-vyhlasila-stav-klimatickenouze/
- Vlastní dokument: https://www.praha7.cz/wpcontent/uploads/2019/05/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-stavu-klimatick%C3%A9nouze.pdf
Stav klimatické nouze v Praze:
- Článek v Ekolistu (24. 5. 2019): https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskovezpravy/hlubucek-navrhnu-vyhlasit-stav-klimaticke-nouze-na-uzemi-prahy
- Článek v Ekolistu (27. 5. 2019): https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/namestekprimatora-navrhne-vyhlasit-v-praze-stav-klimaticke-nouze
- Článek v Ekolistu (6. 6. 2019): https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/praha-chcedo-roku-2030-snizit-mnozstvi-emisi-co2-o-45-procent-pomoci-s-tim-ma-i-martin-bursik

7. Další informace:
Petr Holý: Pokračuje jednání ohledně sběrových soutěží – nejde to příliš rychle, kompromisy,
úprava pravidel, aby kritériem nebylo množství odpadu, soutěž bude vědomostní, ovlivnění
jakým způsobem bude využit příjem ze soutěží (pro školy významná částka, min. 20 000,=minimální množství odpadu, pro které jsou svozové společnosti ochotny přijet).
Petr Holý: Připravovaná Krajská konference EVVO 2019 se bude konat ve čtvrtek 17. října
2019. Letos to bude již 10. ročník výroční krajské konference a pro MHMP jej bude zajišťovat
01/71 ZO ČSOP Koniklec. Místem konání bude Hotel Artemis Praha v Praze 8.
Martina Chvátalová: Informace: na podzim se na Toulcově dvoře konají dvě konference pro
školy na téma Vnitřní motivace.

Termín příštího jednání PS EVVO:
1. 10. 2019 ve 13 hod OCP MHMP

Zapsala: Markéta Hrnčálová
Zkontroloval: Mgr. Ing. Petr Holý

