Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor / komise XXX

Zápis z jednání komise životního prostředí č. 3/2021
Datum jednání:

11. 03. 2021

Místo jednání:

online, prostřednictvím MS Teams

Začátek jednání:

16:30 hod

Konec jednání:

18:49 hod

Jednání řídil:

Jiří Svrček

Počet přítomných členů:

9, komise je usnášeníschopná

Přítomní (podle prezentační listiny):

Jiří Svrček, předseda komise
Jana Valová, místopředsedkyně komise
Miroslav Lupač, člen komise
Miroslav Rubáš, člen komise, odchod 18:55
Jan Novotný, člen komise
Eva Ferrarová, členka komise
Eva Pánková, členka komise
Michaela Schwarzová, členka komise
Pavel Štros, člen komise

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

Přítomní hosté:

Iva Herčíková, vedoucí OOŽP OSZI
Jan Bartko, radní
Jiří Ptáček, starosta
Ondřej Rut, místostarosta
Michal Vronský, radní
Filip a Julie Stome
Michal Fišer
Jana Pyšková
Ondřej Fous

Počet stran:

5

Tajemník:

Jana Caldrová, vedoucí odboru ochrany životního
prostředí

Ověřovatel zápisu:

Jana Valová
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Program jednání:
1.

Zahájení

2.

Schválení programu

3.

Bod jednání 1: „Posílení potenciálu parku Židovské pece“ – prezentace projektové
dokumentace ve stupni ve stupni provedení stavby

4.

Bod jednání 2: „Kroky pro zmírnění dopadů klimatické změny“ – zapojení se MČ do Paktu
starostů a Primátorů (Bc. Jan Bartko, Mgr. Ondřej Rut)

5.

Bod jednání 3: Výzva Nadace Partnerství

6.

Různé

1. Zahájení
Komise životního prostředí Rady městské části schválila zápis č. 1/2021 z 09. 02. 2021:
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Komise životního prostředí Rady městské části schválila zapisovatelku, Janu Caldrovou:
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

nehlasoval: 1

Komise životního prostředí Rady městské části schválila ověřovatelku zápisu Janu Valovou:
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

nehlasoval: 1

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

pro: 6
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2. Bod jednání 1: „Posílení potenciálu parku Židovské pece“ – prezentace
projektové dokumentace ve stupni ve stupni provedení stavby

Projektovou dokumentaci ve stupni DPS představili její autoři Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Ondřej Fous,
Ing. Jana Pyšková. Stavba je rozdělena do 5 etap, které jsou projektovány tak, aby mohly být
realizovány samostatně. Pan Fišer konstatoval, že se jedná o jeden z nejvýznamnějších parků na Praze
3 a zároveň poukázal na dva klíčové faktory, které budou v blízké budoucnosti významným způsobem
ovlivňovat režim péče o tento park.
Prvním faktorem je probíhající stavba obytných domů podél jižní hranice parku, jejímž investorem je
Metrostav a.s. Výstavbou několikapodlažních obytných domů dojde k zastínění jižních svahů parku, což
negativně ovlivní stávající vegetaci. V této souvislosti dojde rovněž k podstatnému nárůstu počtu
návštěvníků tohoto parku, což se odrazí v provedení nutných úprav parku, které tuto situaci zohlední
(rozšíření cest, instalace nového mobiliáře, vybudování nové kavárny…).
Druhým faktorem je dopad změny klimatu na vegetaci parku. Jak uvedl pan Fous, park je sledován od
roku 2015 a trpí vysycháním. Proto bylo nutné v projektu nastavit opatření pro pasivní zachytávání
dešťové vody. Rovněž je nutné přizpůsobit stávající vegetaci parku této změně klimatu, především
formou zvýšení druhové pestrosti nově vysazených stromů a keřů a zakládáním nových
travinobylinných společenstev.
Paní Caldrová zdůraznila, že změny v tomto parku je třeba provádět okamžitě, bez ohledu na termín
zahájení této investiční akce. Z tohoto důvodu OOŽP poptal u výše uvedeného týmu architektů
zpracování aktuálního provedení návrhu sadových úprav, které lze realizovat bez ohledu na průběh
investiční akce.
Pan Lupač se ptal na propojení parku Židovské pece s lokalitou Nákladové nádraží Žižkov. Paní
Caldrová vysvětlila, že toto propojení je plánováno v oblasti západního vstupu do parku, při ulici
Malešická.
Dále architektonický tým vysvětlil problematiku hospodaření s dešťovou vodou v tomto parku pro
pasivní retenci – nové chodníky jsou svahovány do zelených ploch…nicméně z důvodu nedostatku vody
v tomto parku byl pro krizový případ sucha navržen závlahový systém na vybraných místech parku.
Předpokládaný rozpočet kompletní realizace akce „Posílení biodiverzity parku Židovské pece“ je 90
milionů Kč včetně DPH. Průběh investiční akce by musel být etapizován z důvodu zachování
přístupnosti parku pro návštěvníky.
Usnesení:
KŽP doporučuje hledat zdroj dotačních finančních prostředků a poté zahájit realizaci této
investiční akce. Dále doporučuje zahájit v rámci běžné údržby parku sadové úpravy dle
projektové dokumentace „Posílení biodiversity parku Židovské pece“.
Hlasování: pro 8, proti 0, nehlasoval 1

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor / komise XXX
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g

3/5

4. Bod jednání 2: „Kroky pro zmírnění dopadů klimatické změny“ – zapojení
se MČ do Paktu starostů a Primátorů (Bc. Jan Bartko, Mgr. Ondřej Rut)
Místostarosta pan Ondřej Rut představil iniciativu evropské komise ke snižování emisí. Pokud by se MČ
Praha rozhodla připojit k této iniciativě, je třeba se zapojit do Paktu starostů a Primátorů, na základě
zpracování akčního plánu pro udržitelnou energii a klima - SECAP. Tento plán na základě hodnocení
jednotlivých sektorů, mezi něž patří např. energetická náročnost budov, veřejné osvětlení, automobilová
doprava…vyhodnocuje emisní zátěž pro konkrétní území, v tomto případě by se jednalo o MČ Praha 3.
Energetický audit stanoví výchozí stav emisní zátěže daného roku, zvoleného objednatelem. Výsledná
hodnota pak představuje výchozí hodnotu emisní zátěže. Po připojení do Paktu starostů a Primátorů by
se MČ měla zavázat ke 40 % snížení stavu emisní zátěže stanovené SECAPem.
Po představení uvedené iniciativy proběhla diskuze členů komise a hostů. Starosta Jiří Ptáček uvedl,
že by se MČ neměla zavazovat k něčemu, co není schopná dodržet – např. snížení emisí CO2 o 40 %
do roku 2030. Splnění takového ambiciózního závazku nemůže MČ, která nemá ve své gesci dopravu,
nemůže garantovat. Dále pan starosta zdůraznil, že se jedná o pakt měst a obcí, nikoliv městských
částí.
Pan Bartko a pan Rut sdělili, že lze nastavit reálné cíle, které MČ může v rámci připojení do paktu splnit.
Člen komise pan Štros vznesl dotaz, týkající se výše finančních nákladů souvisejících se zpracováním
akčního plánu pro udržitelnou energii a klima - SECAP. Pan Rut sdělil, že celkové náklady by byly cca
500 – 600 tisíc Kč. Po vstupu MČ do paktu by ovšem tato částka byla vrácena.
Pan Vronský, zastupitel MČ, sdělil, že není přesvědčen, že vstupem MČ do Paktu by se mohlo v oblasti
emisní zátěže něco výrazně změnit. Sdělil, že v budovách ve správě MČ se topí plynem, což
představuje nízkou emisní zátěž. Dále uvedl, že správa majetkového portfolia, která spravuje městské
kotelny, má 13 zastaralých kotlů, což představuje pouze 15 % z celkového množství. Výměna těchto
kotlů za modernější kondenzační kotle sníží emise pouze o 5-6 %. Dále sdělil, že pro požadované
snížení celkových emisí o 40 % bychom museli výrazně změnit investiční záměry MČ týkající se např.
zateplení budov, včetně výměny oken. Energetické štítky městských budov (budova radnice, budovy
úřadu úřadu MČ) mají stupeň D, což znamená „méně úsporná“. I v tomto ohledu je závazek snížení
emisí o 40 % nerealistický.
Člen komise pan Lupač sdělil, že výchozí bod zpracování akčního plánu nemusí být letos, ale může být
zpracován např. k roku 2005. Doporučuje zpracovat materiál s klíčovými otázkami, co může či nemůže
MČ Praha 3 ovlivnit, jaký nastavit výchozí rok pro provedení SECAPu a tento materiál následně
konzultovat s kanceláří paktu.
Pan starosta sdělil, že nechce MČ zatížit nereálnými závazky. Dále sdělil, že MČ má velice dobře
zpracovaný investiční plán, který by se však po eventuálním připojení do Paktu musel podstatným
způsobem změnit.
Radní Bartko sdělil, že kancelář Paktu již oslovil, a bylo mu sděleno, že MČ se do paktu může zapojit a
„dělat alespoň to, co zmůže“.
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Pan Lupač sdělil, že KŽP by se měla vyjádřit k připojení MČ do Paktu z hlediska vlivu na životní
prostředí, a ten je jednoznačně přínosný.
Pan Rut navrhnul zpracovat „předanalýzu“ s cílem, aby se MČ nezavázala k něčemu, co není schopna
zvládnout.
Usnesení:
KŽP souhlasí se závazky plynoucími ze zapojení se do Paktu Starostů a ukládá radnímu pro
životní prostředí předložit materiál k projednání RMČ.
Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 2

5. Bod jednání 3: Výzva Nadace Partnerství
Tajemnice komise Jana Caldrová uvedla, že OOŽP má záměr přihlásit se do ankety „Strom roku“, kterou
pořádá nadace Partnerství. Jednalo by se o přihlášení dvou stromů: dub na pozemku pod Vrchem sv.
Kříže, při ulici Pitterova a magnolie v zahradě DPS v Roháčově ulici. Termín pro podání přihlášek je do
21.4.2021.
KŽP vzala informaci o záměru na vědomí.

6. Různé
K bodu „Různé“ nebyly žádné podněty.

Termín příštího jednání komise byl stanoven na 15. 4. 2021.

Ověřila

Jana Valová

Schválil

Jiří Svrček, předseda komise
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