Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor / komise XXX

Zápis z jednání komise životního prostředí č. 6/2020
Datum jednání:

10. 09. 2020

Místo jednání:

sál zastupitelstva, Havlíčkovo nám. 9

Začátek jednání:

16.30 h

Konec jednání:

20.00 h

Jednání řídil:

Jiří Svrček

Počet přítomných členů:

7, komise je usnášeníschopná

Přítomní (podle prezentační listiny):

Jiří Svrček, předseda komise
Jana Valová, místopředsedkyně komise
Miroslav Lupač, člen komise
Michaela Schwarzová, členka komise
Miroslav Rubáš, člen komise
Eva Ferrarová, členka komise
Eva Pánková, členka komise
Pavel Štros, člen komise
Jan Novotný, člen komise

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

Eva Ferrarová, členka komise
Pavel Štros, člen komise

Přítomní hosté:

Iva Herčíková, vedoucí OOŽP OSZI
Pavel Hroch, vedoucí OOŽP OSKS
Jan Bartko, radní
Matěj Michalk Žaloudek, uvolněný zastupitel
Soňa Valčíková, KOKOZA, o.p.s.
Tomáš Sklenář, atelier Flera
Michal Kříž
Michal Ďuríček
Filip Stome
Julie Stomeová
Alena Chybová
Vladimír Kubala
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Počet stran:

7

Tajemník:

Jana Caldrová, vedoucí odboru ochrany životního
prostředí

Ověřovatel zápisu:

Jana Valová
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Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Schválení programu
Bod jednání 1: Regulace holubí populace
Bod jednání 2: Představení projektu „Žižkovo náměstí – úprava horního parteru“ (atelier Flera)
Bod jednání 3: Průběh projektu komunitního kompostování
Bod jednání 4: Představení záměru zřízení komunitní zahrady
Bod jednání 6: Překračování hlukových limitů na Praze 3
Bod jednání 7: Plánované obnovy uličních stromořadí
Bod jednání 8: Průběh rozpracovaných investičních záměrů OOŽP
Ostatní

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

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Komise životního prostředí Rady městské části schválila ověřovatele zápisu, paní Janu Valovou:
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Komise životního prostředí Rady městské části schválila zápis č. 5/2020 z 25. 6. 2020:
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

nehlasoval: 1

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

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

3. Bod jednání 1: Regulace holubí populace
Pan Ďuríček představil nabídku k zajištění regulace holubí populace na území Prahy 3 spolku Obecní
holubník, z.s.. V nabídce je popsána metoda regulace holubí populace instalací obecního holubníku
bez nutnosti hubení holubů, s likvidací vajec. Metoda se používá např. v Německu. Pan D. rovněž
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zmínil, že hubení holubů není koncepční řešení, neboť dojde k rozmnožení dalších jedinců a obsazení
původních hnízdišť. Dalším možným řešením je ponechání současného stavu bez regulace. K této
variantě přistoupily některé další městské části. Výhodou holubníku je, že stáhne holuby ze širokého
okolí. Na jednom místě se dá jednoduše uklízet trus, nebude dělat problémy jinde. K otázce likvidace
trusu uvedl Pavel Hroch, vedoucí OOŽP OSZI, že dle platné legislativy se jedná o komunální odpad,
kategorie ostatní odpad, který se odváží do spalovny.
Spolek navrhl k umístění holubníku lokality vrch Vítkov (v jednání s Magistrátem hl. m. Prahy) a „park
Přemysla Pittera“. Dle vyjádření pana Ďuríčka není záruka, že ptáci holubník ve druhé jmenované
lokalitě skutečně osídlí, neboť se zde nevyskytují.
Dále bylo uvedeno, že regulace holubí populace pomocí sokolů, která byla v minulosti zvažována,
není efektivní, neboť pouze vytlačí holuby do sousedních městských částí.
Předpokládané náklady na provoz činí 192 000 Kč za rok. Cenová kalkulace předložená spolkem
Obecní holubník, z.s. zahrnuje obsluhu holubníku, náklady na administraci spolku a účetní služby,
cenu krmiva, veterinární péče a další blíže neurčené materiály a služby. Kalkulace by měla obsahovat
i předpokládané náklady na úklid a likvidaci trusu.

Usnesení 1:
KŽP vyslovuje nesouhlas s regulací holubí populace odchytem do klecí a jejich následným hubením
plynem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
Usnesení 2:
KŽP podporuje záměr zřízení městského holubníku a doporučuje radnímu Janu Bartkovi dále jednat o
možnostech umístění a fungování městského holubníku.
Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 2 – nebylo přijato

4. Bod jednání 2: Představení projektu „Žižkovo náměstí – úprava horního
parteru“ (atelier Flera)
Tomáš Sklenář z ateliéru Flera představil hrubopis dokumentace pro územní rozhodnutí projektu
„Žižkovo náměstí - úprava horního parteru“. V projektu je navržena výměna současných zpevněných
povrchů za mlaty, prostor pro food truck, veřejné WC, obnova keřových a trvalkových záhonů,
výstavní panely, veřejné osvětlení s efektem stmívání. Nutné bude vybudování elektrické a
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kanalizační přípojky, voda je zavedena. Pan Sklenář promítl prezentaci s vizualizacemi projektu a
koordinační situací, hrubopis dokumentace pro územní rozhodnutí bude členům komise rozeslán.
Diskutován byl navržený taxon dřevin, zda zachovat stávající charakter náměstí použitím sloupovitého
kultivaru topolu (Populus nigra ´Italica´) nebo vysadit dřeviny s rozložitou korunou, jak navrhují
architekti atelieru Flera. Návrh bude nutné konzultovat s NPÚ Praha.
Usnesení 1:
KŽP byla seznámena se záměrem projektu ve stávajícím stupni zpracování a doporučuje pokračovat
v práci na dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

5. Bod jednání 3: Průběh projektu komunitního kompostování
Městská část se společností Kokoza, o.p.s. pracuje na projektu zavádění komunitních kompostérů na
území Prahy 3. Soňa Valčíková ze společnosti Kokoza přiblížila členům KŽP aktuální průběh projektu.
V červnu proběhla anketa, ve které se mohli občané Prahy 3 vyjadřovat k záměru zavedení
komunitních kompostérů a hlasovat o preferovaných lokalitách. Na základě výsledků ankety a
průzkumu v terénu bylo následně vybráno 5 míst, kde budou tříkomorové kompostéry instalovány.
Následně probíhalo oslovování potencionálních budoucích správců kompostu. V současné době jsou
vybráni 3 správci a na 21. 9. 2020 je naplánována instalace prvních tří kompostérů.
Usnesení:
KŽP bere průběh projektu komunitního kompostování na vědomí.

6. Bod jednání 4: Představení záměru zřízení komunitní zahrady
Pan Michal Kříž představil záměr zřízení komunitní zahrady na pozemku p.č. 4229/1 v k.ú. Žižkov
(severovýchodní část „parku Přemysla Pittera“).
Přednášející ve své prezentaci blíže představil plánované aktivity. Členové KŽP upozornili
organizátory na nutnost zvážení umístění jednotlivých objektů z pohledu stavebního zákona a dále
zvážení předpokládaných pořádaných akcí vzhledem k blízkosti obytných domů. Pro další jednání o
záměru by se členové KŽP potřebovali blíže seznámit s konceptem plánované komunitní zahrady,
bylo doporučeno posunout projekt dál, přiblížit kontext a proporce projektu.
Usnesení 1:
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KŽP bere na vědomí záměr komunitní zahrady, doporučuje zvážit míru navrhovaných aktivit
s ohledem na umístění zahrady a žádá o doplnění podrobnějších informací záměru v termínu po
poloviny října, aby mohla vydat stanovisko.
Hlasování: pro 2, proti 0, zdržel se 5 – nebylo přijato
Usnesení 2:
KŽP podporuje záměr komunitní zahrady, doporučuje zvážit míru navrhovaných aktivit s ohledem na
umístění zahrady a žádá o doplnění podrobnějších informací záměru v termínu do poloviny října, aby
mohla vydat stanovisko.
Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 2 – nebylo přijato

7. Bod jednání 5: Překračování hlukových limitů na Praze 3
Pan Filip Stome (host) představil členům KŽP problematiku překračování hlukových limitů na Praze 3,
především v ulicích: Husitská, Jana Želivského, Koněvova a dalších. Například ulicí Jana Želivského
projede 35 tis aut denně a tramvaje. Zákon 258/2020 Sb., o ochraně veřejného zdraví stanovuje limity
hluku. Pan Stome a další přítomní hosté konstatovali, že v dotčené ulici nebyla realizována žádná
opatření pro hlukové omezení. V roce 2018 byl v části ulice vyměněn asfalt (stejný neprotihlukový).
Přítomní hosté by si přáli, aby městská část více hájila zájmy obyvatel ul. J. Želivského, neboť hluk
má negativní dopady na zdraví. Přivítali by vypracování hlukové studie. Jana Caldrová, vedoucí
OOŽP, konstatovala, že v rámci výkonu státní správy není v kompetenci OOŽP zjišťování hlukových
emisí a v rámci výkonu samosprávy může toto řešit pouze v jednotlivých případech na veřejných
prostranstvích veřejné zeleně při povolování akcí, nikoliv v souvislosti s hlukovou zátěží z dopravy na
komunikacích. Toto řeší orgány ochrany zdraví (krajská hygienické hygienické stanice, Ministerstvo
zdravotnictví, Hlavní hygienik).
Paní Jana Valová konstatovala, že místostarosta O. Rut posílal návrh na Magistrát na umístění radaru
a omezení dopravy nad 6 tun.
Pan Miroslav Lupač navrhl nechat vypracovat 3 hlukové studie na dotčené ulice.
Usnesení:
KŽP se seznámila s podnětem obyvatel ul. J. Želivského, týkajícím se dlouhodobé hlukové zátěže
pocházející ze silného silničního provozu na páteřní komunikaci Jana Želivského a doporučuje RMČ
začít problém řešit všemi možnými způsoby včetně zajištění hlukové studie a cíleného jednání
s dotčenými orgány v této věci (Magistrát hl. města Prahy – odbor dopravy a odbor ochrany prostředí,
se správci komunikací - TSK a.s. Hygienická stanice hl. města Prahy) a dále KŽP doporučuje (odboru
dopravy ÚMČ Praha 3) prověřit další lokality, kde je problém hlukové zátěže.
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Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – bylo přijato

Návrh ukončení jednání v 19:57
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – bylo přijato

Zapsala

Jana Caldrová, tajemník komise

Ověřila

Jana Valová

Schválil

Jiří Svrček, předseda komise
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