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Zápis z jednání komise životního prostředí č. 6/2021 

Datum jednání: 16. 09. 2021 

Místo jednání: online, prostřednictvím MS Teams 

Začátek jednání: 16.30 h 

Konec jednání: 18.51 h 

Jednání řídil: Jiří Svrček 

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny): Jiří Svrček, předseda komise 
 Jana Valová, místopředsedkyně komise, příchod 17:40 
 Miroslav Lupač, člen komise 
 Miroslav Rubáš, člen komise 
 Eva Ferrarová, členka komise 
 Eva Pánková, členka komise 
 Michaela Schwarzová, členka komise 
                                                                       
 
Nepřítomni:                                                  Jan Novotný, člen komise 
  
Omluveni: Pavel Štros, člen komise 
  
 
Přítomní hosté:                                            David Hora (přednášející) 
 Jan Bartko, radní 
                                                                       Irena Čemusová, OOŽP        
                                                                      Julie Stome 
                                                                    

Počet stran: 4 

Tajemník: Jana Caldrová, vedoucí odboru ochrany životního 
prostředí 

Zapisovatel: Jana Caldrová, tajemnice komise 

Ověřovatel zápisu: Miroslav Lupač 
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Bod jednání 1: Pěstební cíl stromořadí jako nástroj trvalé ochrany stanoviště stromů 

4. Bod jednání 2: Přehled čerpání dotací pro výsadby stromů 

5. Bod jednání 3: Plán péče o travnaté plochy 

6. Bod jednání 4: Výběr nových ploch pro založení lučních trávníků 

7. Různé 

 

 

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, Miroslava Lupače: 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

2. Schválení programu 

Komise životního prostředí Rady městské části schválila předložený program: 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
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3. Bod jednání 1: Pěstební cíl stromořadí jako nástroj trvalé ochrany 
stanoviště stromů  

Pan David Hora, člen týmu zpracovatelů „Městského standardu péče o stromořadí“, ve své prezentaci 
na výše uvedené téma zdůraznil především význam stanovení pěstebního cíle uličního stromořadí a 
představil možné specifické kroky, vedoucí k jeho dosažení. Účastníci jednání byli podrobně seznámeni 
se základními body, které pěstební cíl uličních stromořadí zahrnuje. Jedná se především o vyhodnocení 
stavu a plnění funkcí stávajících stromů, stanovení základního přístupu (zachování, proměna, obnova), 
vymezení výsadbových pásů / výsadbových pozic, možné druhové spektrum v návaznosti na širší 
městské celky, limity zachování a ochrany stromů pokud to jejich stav umožňuje, požadavky na úpravu 
stanovištních podmínek, nadstandardní nebo specifické požadavky rozvojové a udržovací péče. 
Zvláštní pozornost byla věnována tématu vymezení výsadbových pásů / výsadbových pozic, a to 
především se záměrem ochránit výsadbové pásy a výsadbové pozice v komunikacích pro pěší pro 
budoucí výsadbu stromů. Členové komise na základě provedené prezentace doporučili svolání 
koordinačního jednání za účasti IPR Praha, MČ Praha 3, TSK hl. m. Prahy a.s. a zástupců významných 
správců sítí (např. PVK) za účelem implementace „Městského standardu péče o stromořadí“ na území 
hl. m. Prahy. Prvním krokem implementace by mělo být zanesení výsadbových pásů, výsadbových 
pozic do technické mapy IPRu. 

Usnesení: Po schválení „Městského standardu péče o stromořadí“ na zasedání Rady hl. m. 
Prahy komise životního prostředí ÚMČ Praha 3 doporučuje svolat koordinační jednání za účasti 
IPR, MČ Praha 3, TSK, PVK za účelem projednání zanesení plánovaných výsadbových pásů do 
technické mapy IPRu.  

 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

4. Bod jednání 2:   Přehled čerpání dotací pro výsadby stromů  

Tajemnice komise Jana Caldrová seznámila přítomné s čerpáním dotací týkající se výsadeb stromů pro 
rok 2021. Městská část nezískala dotaci vypsanou ČEZ na výsadbu domácích druhů stromů, v rámci 
které chtěla vysadit domácí druhy ovocných stromů na sídlišti Jarov a Chmelnice. Nicméně tato 
realizace na podzim 2021 proběhne a bude čerpána ze zbytku přidělených finančních prostředků 
vyčleněných na dotace pro rok 2020 z rozpočtu hl. m. Prahy. Dále MČ Praha 3 získala dotaci z rozpočtu 
hl. m. Prahy pro rok 2021 ve výši 5 milionů Kč. Tato dotace je určena na obnovu uličních stromořadí na 
území městské části. 

Členové KŽP vzali veškeré výše uvedené informace k tomuto bodu jednání na vědomí. 
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5. Bod jednání 3:   Plán péče o travnaté plochy  

Tajemnice komise Jana Caldrová seznámila přítomné s plánem péče o travnaté plochy na území MČ 
Praha 3. V této souvislosti byly vysvětleny typy trávníků, a to parterový trávník, parkový trávník, luční 
trávník, květnatá louka včetně specifických požadavků na jejich údržbu. Dále bylo vysvětleno provádění 
úkonů v rámci jednotlivých režimů péče o trávníky: velmi intenzivní péče, intenzivní péče, základní péče 
a extenzivní péče. V rámci posledního bodu byla vysvětlena tzv. mozaiková seč a péče o květnaté louky. 

Členové KŽP vzali veškeré výše uvedené informace k tomuto bodu jednání na vědomí. 

 

6. Bod jednání 4:   Výběr nových ploch pro založení lučních trávníků  

V rámci tohoto bodu jednání byli členové komise seznámeni s lokalitami na území MČ Praha 3, kde byly 
založeny luční trávníky, včetně seznámení s jejich druhovou skladbou (park na Olšanském náměstí, 
svahy v parku Vrch sv. Kříže). Dále byli členové komise požádáni o součinnost při hledání nových lokalit 
pro založení lučních trávníků (květnatých luk) na plochách veřejné zeleně MČ Praha 3. Své návrhy 
mohou členové komise odevzdat na příštím jednání komise, tj. 21.10.2021. 

Usnesení: Členové komise podle vlastního uvážení připraví návrh na založení extenzivních 
trávníků v termínu do příští komise (tj. do 21.10.2021).  

 
Hlasování:  pro 7,  proti 0,  zdržel se 0 

 

7. Různé 

Témata, připravená do bodu „Různé“ (např. výměna stávajících grilů za elektrické v parku Vrch sv. 
Kříže) budou projednána na příštím jednání KŽP 

 

Příští jednání KŽP proběhne v říjnu a to v termínu 21. 10. 2021 od 16:30 hod, v zasedacím sále 
zastupitelstva, budova radnice na Havlíčkově náměstí. 
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Zapsal Jana Caldrová, tajemník komise 

Ověřil Miroslav Lupač, člen komise Ověřeno elektronickým podpisem 

Schválil Jiří Svrček, předseda komise Schváleno e-mailem 


