Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor / komise XXX

Zápis z jednání komise životního prostředí č. 5/2021
Datum jednání:

10. 06. 2021

Místo jednání:

online, prostřednictvím MS Teams

Začátek jednání:

16.30 h

Konec jednání:

19.00 h

Jednání řídil:

Jiří Svrček

Počet přítomných členů:

8, komise je usnášeníschopná

Přítomní (podle prezentační listiny):

Jiří Svrček, předseda komise
Jana Valová, místopředsedkyně komise
vedením jednání komise)
Miroslav Lupač, člen komise
Miroslav Rubáš, člen komise, příchod 17:22
Eva Ferrarová, členka komise
Eva Pánková, členka komise, příchod 18:55
Michaela Schwarzová, členka komise
Pavel Štros, člen komise

Nepřítomni:

(pověřena

Jan Novotný

Omluveni:
Přítomní hosté:

MCA ateliér: Miroslav Cikán, Pavel Košťálek
Ateliér Flera: Tomáš Sklenář
Tři architekti: Michal Fišer
Jana Pyšková
Jan Bartko, radní
Barbora Břízová, OSZI
Irena Čemusová, OSZI
Julie a Filip Stome

Počet stran:

5

Tajemník:

Jana Caldrová,
prostředí

Zapisovatel:

Jana Caldrová, tajemnice komise

Ověřovatel zápisu:

Pavel Štros

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

vedoucí

odboru

ochrany

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

životního

1/5

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Bod jednání 1: Informace o probíhajících investičních akcích odboru ochrany životního prostředí
4. Bod jednání 2: Uliční stromořadí – přehled obnov a dosadeb, plány do budoucna
5. Bod jednání 3: Dosadby ovocných stromů na plochách veřejné zeleně – žádost o dotaci ČEZ
6. Bod jednání 4: Seče trávníků s ohledem na intenzitní třídy údržby ploch veřejné zeleně a typu
trávníku
7. Různé:
· Informace o výstavě „Praha udržitelná“

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

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Komise životního prostředí Rady městské části schválila ověřovatele zápisu, Pavla Štrose:
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

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

pro: 6
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3. Bod jednání 1: Informace o probíhajících investičních akcích odboru
životního prostředí
„Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad“ - zástupce ateliéru MCA ateliér, Ing. arch. Miroslav Cikán a Ing.
Pavel Košťálek informovali členy komise o pokračování projektových prací, týkajících se akce „Obnova
náměstí Jiřího z Poděbrad“. V současné době je dokončená projektová dokumentace pro stavební
povolení a dokončuje se inženýring, tzn. vydání souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů a
správců sítí. Členové komise byli informování o průběhu zpracování tohoto stupně PD, včetně všech
provedených změn, týkajících se dopravního řešení ulice Lucemburská, dále umístění farmářských trhů
a jeho dopravní obslužnost v rámci navrhované podoby náměstí. Dále byli členové komise informováni
o průběhu společného jednání mezi městskou částí a hl. m. Prahou. Toto jednání se týká budoucí
realizace stavby, která by na základě připravovaného memoranda měla být hrazena z finančních
prostředků hl. m. Prahy. Jednání se zástupci hl. m. Prahy organizuje a připravuje OOŽP. Realizace
obnovy náměstí by měla být zahájena v roce 2022.
„Úprava Žižkova náměstí – horní parter“ – zástupce ateliéru Flera ing. Tomáš Sklenář informoval o
vydání územního rozhodnutí v rámci přípravy výše uvedené akce. V současné době je dokončena
dokumentace pro stavební povolení. Probíhá inženýring a současně se připravuje dokumentace pro
provedení stavby. Zároveň pan Sklenář informoval o provedených změnách v rámci tohoto projektu tzn.
o zrušení navrhovaného umístění retenční nádrže. Zadržení dešťové vody v horním parteru parku je
realizováno použitím propustných mlatových povrchů a vhodným umístěním trvalkových a keřových
rabat, včetně využití vhodného sklonu hlavní komunikace tak, aby přebytečná voda ztékala ke
kořenovému systému nově navržených výsadeb stromů.
„Posílení potenciálu parku Židovské pece“ – Ing.arch. Michal Fišer a Ing. Jana Pišková opětovně
informovali členy KŽP o vydání platného stavebního povolení. Tajemnice KŽP a vedoucí OOŽP Ing.
Jana Caldrová informovala členy komise o možnosti získání finančního daru ve výši 15 milionů Kč, které
by bylo možné využít v rámci této připravované akce a to konkrétně na realizaci etapy A této stavby.
Tajemnice KŽP rovněž vznesla dotaz, které objekty by v rámci této etapy bylo možné realizovat
čerpáním výše uvedeného finančního daru. Projektanti jsou toho názoru, že realizace pouze některých
objektů z připravované etapy A do výše pouze 15 milionů z celkových předpokládaných nákladů 24,8
milionů by představovala nekoncepční přístup. Všechny objekty jsou spolu navzájem koncepčně
provázané, jediným objektem, který by v rámci realizace této etapy bylo možné vypustit, je objekt
kavárny s veřejným WC.
Členové KŽP vzali veškeré výše uvedené informace k tomuto bodu jednání na vědomí.

4. Bod jednání 2:
budoucna

Uliční stromořadí – přehled obnov a dosadeb, plány do

„Údržba veřejné zeleně v MČ Praha 3 – obnova výsadeb – obnova stromořadí Jilmová, Na
Vápence, Za Žižkovskou vozovnou (X. etapa)“ – Ing. Caldrová informovala o připravované podzimní
realizaci obnovy stromořadí ve výše uvedených ulicích dle zpracované PD ve stupni DPS. Obyvatele
předmětných ulic budou s plánovanou podzimní výsadbou a s připravovaným úbytkem parkovacích
míst seznámeni na společné vycházce se zástupci městské části a projektanty ve druhé polovině
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června. Zároveň bude řešeno nesouhlasné stanovisko PVK, a to za účasti projektantů, vedoucí OOŽP
a zástupce PVK s cílem sjednání kompromisu a odsouhlasení alespoň částečné výsadby stromů v ulici
Za Žižkovskou vozovnou (v úseku Jilmová-Jeseniova).
Členové komise byli zároveň informování o vypsaném výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu
týkající se zpracování PD - XI. etapa obnovy stromořadí v ulicích křižovatka Koněvova-Želivského, Na
Ohradě, Na Hlídce, Hraniční.
Tajemnice komise konstatovala, že členové komise v průběhu měsíce června a července dostanou
veškeré aktualizované podklady týkající se přehledu všech etap obnov stromořadí od roku 2002,
přehledu všech dalších proběhlých dosadeb do těchto stromořadí, celkové počty vysazených stromů
včetně vynaložených nákladů. Podklady zpracovává oddělení správy zeleně a investic OOŽP.
Členové KŽP vzali veškeré výše uvedené informace k tomuto bodu jednání na vědomí.

5. Bod jednání 3: Dosadby ovocných stromů na plochách veřejné zeleně –
žádost o dotaci ČEZ
Ing. Barbora Břízová, referentka oddělení správy zeleně a investic informovala o záměru požádat o
dotaci firmu ČEZ. Finanční prostředky by byly použity na podzimní plánovanou výsadbu ovocných
stromů na sídlištích Jarov a Chmelnice. Tento záměr byl představen členům komise prostřednictvím
power point prezentace. Rovněž byl zpracován výsadbový plán s návrhem jednotlivých druhů a počtu
vysazovaných stromů v daných lokalitách. Po zapracování podmínek dotace do tohoto plánu a podání
žádosti o dotaci budou aktualizované podklady pro dotaci zaslány všem členům komise.
Členové KŽP vzali veškeré výše uvedené informace k tomuto bodu jednání na vědomí.

6. Bod jednání 4: Seče trávníků s ohledem na intenzitní třídy údržby ploch
veřejné zeleně a typu trávníku
Tajemnice komise Ing. Caldrová informovala členy komise o novém plánu údržby travnatých ploch ve
veřejné zeleni na území MČ Praha 3, který se v současné době s ohledem na přípravu veřejných
zakázek týkajících se údržby ploch veřejné zeleně dokončuje. Paní Valová, místopředsedkyně komise
konstatovala, že vzhledem k nedostatku času k projednání tohoto bodu z důvodu avizovaného odchodu
některých členů z jednání komise by bylo vhodné tento bod projednat na příštím jednání komise.
Tajemnice komise konstatovala, že po dokončení výše uvedeného plánu údržby travnatých ploch bude
tento materiál poskytnut členům komise.
Členové KŽP vzali veškeré výše uvedené informace k tomuto bodu jednání na vědomí
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7. Různé
Tajemnice komise Ing. Caldrová stručně informovala o zamýšleném záměru městské části, týkajícím se
zrušení grilovacího místa v parku Židovské pece. Místopředsedkyně KŽP paní Valová sdělila členům
komise, že zastupitelský klub za stranu Zelených s tímto záměrem nebude souhlasit a v rámci koalice
bude o této záležitosti ještě jednat.
Tajemnice komise dále informovala o výstavě „Praha udržitelná“, pořádané pod záštitou pana Hlubočka,
náměstka primátora hl. m. Prahy. Městská část na této výstavě prezentuje obnovy Kostnického nám.,
Komenského nám., dále obnovu parčíku U Kněžské louky a záměr Posílení potenciálu parku Židovské
pece.

Příští jednání KŽP proběhne v srpnu a to v termínu 31. 8. 2021 od 16:30 hod, místo a forma jednání
budou upřesněny.

Ověřil

Pavel Štros

28.06.2021

Schválil

Jiří Svrček, předseda komise

29.06.2021
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