Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor / komise XXX

Zápis z jednání komise životního prostředí č. 5/2020
Datum jednání:

25. 06. 2020

Místo jednání:

sál Zastupitelstva, Havlíčkovo nám. 9

Začátek jednání:

16.30 h

Konec jednání:

18.45 h

Jednání řídil:

Jiří Svrček do 18.00 h, Jana Valová od 18.00 h

Počet přítomných členů:

6, komise je usnášeníschopná

Přítomní (podle prezentační listiny):

Jiří Svrček, předseda komise, odchod 18.00
Jana Valová, místopředsedkyně komise
Miroslav Lupač, člen komise, odchod 18.30
Michaela Schwarzová, členka komise
Miroslav Rubáš, člen komise
Eva Ferrarová, členka komise

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový
přístup.
Omluveni:

Eva Pánková, členka komise
Pavel Štros, člen komise
Jan Novotný, člen komise

Přítomní hosté:

Jiří Ptáček, starosta
Jan Bartko, radní
Iva Herčíková, vedoucí oddělení správy zeleně a investic
Filip Stome

Počet stran:

5

Tajemník:

Jana Caldrová, vedoucí odboru ochrany životního
prostředí

Ověřovatel zápisu:

Miroslav Lupač
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Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Schválení programu
Bod jednání 1: Představení Bc. Jana Bartka, nově jmenovaného radního pro životní prostředí
Bod jednání: Aktualizace ploch pro volný pohyb psů
Bod jednání 2: Landscape festival 2020
Bod jednání 3: Představení investičních záměrů OOŽP pro rok 2021
Ostatní

1. Zahájení
Komise životního prostředí Rady městské části schválila zapisovatelku, Ing. Janu Caldrovou:
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Komise životního prostředí Rady městské části schválila ověřovatele zápisu, pana Miroslava
Lupače:
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Komise životního prostředí Rady městské části schválila zápis č. 5/2020 z 19. 5. 2020:
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1

2. Schválení programu
Komise životního prostředí Rady městské části schválila předložený program:
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

3. Bod jednání 1: Představení Bc. Jana Bartka, nově jmenovaného radního pro
životní prostředí
Bc. Jan Bartko se představil a sdělil KŽP témata, kterými se zabývá (aktuálně odpadové
hospodářství).
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Dále se představila nová členka KŽP Michaela Schwarzová (jmenovaná za ANO), která se účastnila
jednání KŽP již 19. 5. a Eva Ferrarová (za Stranu Zelených), která je na jednání KŽP jako členka
poprvé.

4. Bod jednání 2: Volný pohyb psů
Platná obecně vyhláška č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně zakazuje volný pohyb psů obecně na
všech plochách veřejné zeleně s tím, že jednotlivé městské části mohou udělit výjimku. Stávající stav
vymezení ploch pro volný pohyb psů se dle četných podnětů občanů, především ze sídliště Jarov,
Chmelnice, Parukářka, nám. J. z Lobkovic atd., jevil jako nevyhovující.
Ing. Jana Caldrová představila návrh nového vymezení zákazu vstupu psů a volného pohybu psů na
jednotlivých plochách, kde jsou navrženy změny oproti stávajícímu stavu (konkrétně Hollarovo nám.,
nám. J. z Lobkovic, nám. Jiřího z Poděbrad, vnitroblok Jeseniova – Ostromečská, park Ohrada včetně
proluk ulice Koněvova, park Pražačka, parčík Izraelská, park Židovské pece, park Vrch sv. Kříže,
sídliště Chmelnice a sídliště Jarov.
Následně proběhla diskuze, především o parku Židovské pece, kde je navržen zákaz vstupu psů na
pobytovou louku. Jednotliví členové komise diskutovali, zda je vhodnější centrální rovinatou travnatou
plochu, která bývá využívána jako piknikové místo nebo místo pro hry dětských skupin, vymezit jako
plochu se zákazem vstupu psů nebo naopak umožnit volný pohyb psů.
Pan M. Lupač dále navrhl v lokalitě sídliště Jarov, mezi ulicemi Buková a Habrová, rozšířit o plochu
pro volný pohyb psů i mezi bytové domy Habrová 1-9.
Během diskuze byly uvedeny příklady ze zahraničí. Padl návrh na instalaci solárních kamerových
systémů.
Usnesení:
KŽP doporučuje na Židovských pecích na pobytové louce doporučení pobytové plochy s povoleným
volným pohybem psů
Hlasování: 1 pro, 1 proti, 3 zdržel se – neschváleno
KŽP doporučuje na Židovských pecích na pobytové louce doporučení vyčlenění pobytové plochy bez
pohybu psů
Hlasování: 2 pro, 1 proti, 3 zdržel se - neschváleno
KŽP se neshoduje.
Usnesení:
KŽP doporučuje rozšíření volného pohybu psů v ul. Habrová
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se - schváleno
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Usnesení:
KŽP doporučuje povolení výjimky ze zákazu volného pohybu psů dle přílohy návrhu Usnesení, se
kterým byla seznámena s tím, že na ploše č. 11 dle přílohy (sídliště Jarov) KŽP doporučuje rozšíření
plochy pro volný pohyb mezi bytovými domy Habrová 1-9 po hranu chodníku v severní části ul.
Habrová.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se - schváleno

5. Bod jednání 3: Landscape festival 2020
Ing. Jana Caldrová seznámila členy KŽP s festivalem Landscape festival Žižkov 2020, který probíhá
na veřejných prostranstvích Prahy 3 od 20. 6 do 30. 9. 2020. V rámci festivalu byly na veřejně
přístupné plochy umístěny instalace předních českých i zahraničních umělců. Jana Caldrová zmínila
konkrétně např. „Puzzle park“ v ul. Žerotínova nebo „Kostnické náměstí 1914“, jehož autorem je
architekt David Vávra.
V rámci festivalu proběhne řada výstav a bohatý kulturní program.

6. Bod jednání 4: Představení investičních záměrů OOŽP pro rok 2021
Ing. Jana Caldrová představila jednotlivé investiční záměry OOŽP:













Vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad
Městská komunitní zahrada Pod kapličkou
Posílení potenciálu parku Židovské pece
Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem
Úprava Žižkova náměstí – horní parter
Úprava multifunkčního hřiště Habrová
Obnova parku Pražačka
Revitalizace vnitrobloku Flora
Revitalizace nám. Jiřího z Lobkovic – v současné době probíhá architektonická soutěž
(zajišťuje odbor územního rozvoje)
Obnova nám. Jiřího z Poděbrad
K Chmelnici – revitalizace veřejného prostoru s vybudováním schodiště
Vrch sv. Kříže – Pitterův park – stanovení koncepce obnovy

KŽP byla seznámena se záměry, vrátí se k tématu v září.
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7. Ostatní


Pan Filip Stome (host) představil členům komise problémy s umístěním kontejneru na textil
v ulici Jeseniova (naproti ul. Zelenky – Hajského) a navrhl přesunout kontejner na jiné místo,
např. k parku Ohrada.
KŽP si vyslechla informaci, OOŽP OSKS prověří, jestli je zmíněný kontejner na daném místě
povolen a jestli by bylo možné přesunutí.

Zapsal

Jana Caldrová, tajemník komise

Ověřil

Miroslav Lupač, ověřovatel

Schválil

Jiří Svrček, předseda komise
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