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Zápis z jednání komise životního prostředí č. 7/2021 

Datum jednání: 25. 10. 2021 

Místo jednání: online, prostřednictvím MS Teams 

Začátek jednání: 17.00 h 

Konec jednání: 18.00 h 

Jednání řídil: Jiří Svrček 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny): Jiří Svrček, předseda komise 

 Jana Valová, místopředsedkyně komise 

 Miroslav Lupač, člen komise 

 Miroslav Rubáš, člen komise – příchod 17:46 

 Eva Ferrarová, členka komise 

 Eva Pánková, členka komise 

 Michaela Schwarzová, členka komise 

 Pavel Štros, člen komise – příchod 17:15 

                                                                       

 

Nepřítomni:                                                   

  

Omluveni: Jan Novotný, člen komise 

  

 

Přítomní hosté:                                            Gordon Stone, Urben Pupen (přednášející) 

 Tomáš Konůpek, Urben Pupen (přednášející) 

 Jan Bartko, radní 

 Karel Světlík 

 Radka Pokorná, Kokoza 

 Tereza Nehasilová, Kokoza 

 Kristina Mrkvičková, Kokoza 

 Barbora Břízová 

                                                                               

                                                                                                                                        

Počet stran: 3 

Tajemník: Jana Caldrová, vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

Zapisovatel: Jana Caldrová, tajemnice komise 

Ověřovatel zápisu: Jana Valová 
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Bod jednání 1: Umístění kompostérů společnosti Urben Pupen  

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 ověřovatelku zápisu, Janu Valovou: 

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 

 

 

3. Bod jednání 1: Umístění kompostérů společnosti Urben Pupen 

Zástupci společnosti Urben Pupen představili členům KŽP záměr požádat MČ Praha 3 o svolení umístit 

kompostéry na vhodné ploše veřejné zeleně. Společnost plánuje kompostovat organický materiál vlastní 

produkce, jako např. zbytky po pěstování výhonků známých jako Micro Greens zbytky běžné zeleniny 

a ovoce… Tento svůj záměr již zástupci Urben Pupen prezentovali na OOŽP. Bylo dohodnuto, že by 

bylo vhodné, aby tyto kompostéry částečně mohli využívat i obyvatelé Prahy 3, kteří by se do skupiny 

komunitního kompostování v daném místě přihlásili a zároveň by následně mohli kompost využít pro 

vlastní potřebu.  

OOŽP měl k představenému konceptu kompostérů tyto připomínky: jednotlivé kompostéry musí být 

uzavíratelné, musí být chráněny proti průniku hlodavců, musí mít stálého správce. OOŽP rovněž 

doporučuje ve spolupráci se spolkem Kokoza zajistit dohled nad správnou technologií kompostování. 
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Před vlastním umístěním kompostérů by měla proběhnout schůzka zástupců OOŽP, Kokoza o.p.s. a 

Urben Pupen s cílem najít na vybraném pozemku parc. č. 4229/1, k.ú. Žižkov (plocha pod parkem 

Parukářka – budoucí komunitní zahrada) jejich vhodné umístění. Umístění kompostérů musí být 

provedeno s ohledem na budoucí záměr využití tohoto pozemku jako komunitní zahrady. 

Zástupkyně spolku Kokoza vyjádřily názor, že umístění kompostérů a založení skupiny komunitního 

kompostování může být pro danou lokalitu přínosem. Na základě svých zkušeností s komunitním 

kompostováním doporučily přijmout některá opatření, jako např. ustanovit správce kompostérů a 

styčnou osobu pro komunikaci s městskou částí, dále nastavení péče o kompostéry… 

Městská část by zdarma poskytla umístění kompostérů. Společnost Urben Pupen by zdarma zajišťovala 

provoz kompostérů a organizovala činnost skupiny komunitního kompostování. 

  

Usnesení: KŽP doporučuje RMČ Praha 3 schválit záměr umístění kompostérů společnosti Urben 

Pupen na pozemku parc. č. 4229/1, k.ú. Žižkov za předpokladu, že kompostéry budou moci 

využívat obyvatelé Prahy 3 v daném místě, kteří se zapojí do činnosti skupiny komunitního 

kompostování. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 

 

 

Příští jednání KŽP proběhne v listopadu a to v termínu 04. 11. 2021 od 16:30 hod, v zasedacím sále 

zastupitelstva, budova radnice na Havlíčkově náměstí. 

Zapsal Jana Caldrová, tajemník komise  

Ověřil Jana Valová, členka komise Schváleno e-mailem 

Schválil Jiří Svrček, předseda komise Schváleno e-mailem 


