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Zápis z jednání komise životního prostředí č. 04 

Datum jednání:   28. 04. 2022 

Místo jednání:    zasedací místnost č. 301, 3. patro, Lipanská 7 

Začátek jednání:    16:30 h 

Konec jednání:    18:50 h 

Jednání řídil:    Jiří Svrček, předseda komise 

Počet přítomných členů:  7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní:                           Jiří Svrček, 

     Jana Valová,  

     Miroslav Rubáš,(příchod 16:50) 

     Eva Pánková, 

     Eva Ferrarová, 

     Pavel Štros (příchod 16:40) 

     Miroslav Lupač 

                                                                 

Omluveni:    Michaela Schwarzová 

      

Nepřítomen:     Jan Novotný 

      

Přítomní hosté:   Ing. arch. Michal Fišer  

Adam Fadhloun 

     Vendula Guhová 

     Martin Karel Světlík 

      

      

Počet stran:    5 

Tajemník:    Jana Caldrová 

Ověřovatel zápisu:   Jana Valová  
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Bod jednání 1: „Posílení biodiversity parku Židovské pece“ – úprava projektové dokumentace 

v souvislosti s přípravou dotační žádosti z Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) 

4. Bod jednání 2: Oborové setkání v oblasti životního prostředí  

5. Různé:  

- Podnět spolku Krásná žába ke studii parku Kapslovna a s tím související umístění objektu lesní 

mateřské školky 

- Anketa k záměru zřízení komunitní zahrady v parku Kapslovna 

1. Zahájení 

Komise životního prostředí schválila zapisovatelku Janu Caldrovou.  

Hlasování:  6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Komise životního prostředí schválila ověřovatele zápisu Janu Valovou. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

2. Schválení programu 

Komise životního prostředí schválila předložený program.  

Hlasování:  6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

3. Bod jednání 1: „Posílení biodiversity parku Židovské pece“ – úprava 
projektové dokumentace v souvislosti s přípravou dotační žádosti 
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 

Ing. arch. Michal Fišer představil úpravu výše uvedené projektové dokumentace ve stupni DPS, která 

byla zadána z důvodu nutnosti rozdělení etapy A zamýšlené realizace této akce. Etapa A byla rozdělena 

na dvě etapy – A1 a A2. K rozdělení došlo z důvodu poskytnutí finančního daru společností Metrostav 

a.s. ve výši 15 milionů Kč, ze kterého bude kompletně financována etapa A1. Financování zbylých etap 

projektu bude řešeno formou přípravy dotačních žádostí z Integrovaného regionálního operačního 

programu.  
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Etapa A1, financovaná z daru společnosti Metrostav a.s., bude zaměřena především na posílení 

biodiversity severovýchodní části parku, spočívající v:  

 provedení arboristického ošetření a výsadby dřevin,  

 revitalizaci pobytových a lučních trávníků,  

 založení trvalkových záhonů,  

 instalaci automatického závlahového systému, 

 rekonstrukci cestní sítě včetně instalace mobiliáře 

 

 

Usnesení: 

Komise životního prostředí souhlasí s úpravou etapy A prováděcí projektové dokumentace „Posílení 

biodiversity parku Židovské pece“ spočívající v jejím rozdělení na dvě dílčí etapy A1 a A2. Etapa A1 

bude realizovaná dle výše uvedených bodů.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

4. Bod jednání 2: Oborové setkání v oblasti životního prostředí 

Paní Vendula Guhová, komunitní koordinátorka sdělila, že městská část Praha 3 má záměr uspořádat 

oborové setkání pro oblast životního prostředí, které se bude týkat následujících témat: 

1. Představení cílů strategického plánu.  

2. Představení zásobníku projektů připravovaných Odborem ochrany životního prostředí ÚMČ 

Praha 3. 

3. Dotační program pro oblast životního prostředí. 
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4. Komunitní kompostéry, zřízení komunitní zahrady, domovní třídění bioodpadu – dobrá praxe. 

Předpokládaný termín konání oborového setkání v oblasti životního prostředí je stanoven na 31.5.2022 

v 19:00 hod v KC Vozovna.  

KŽP rovněž projednala záměr konání semináře pro žadatele dotací v dotačním programu pro oblast 

životního prostředí.  

Usnesení 1 :  

Komise životního prostředí schvaluje záměr konání oborového setkání pro oblast životního prostředí 

s programem, který se bude týkat výše uvedených témat. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  

 

Usnesení 2 :  

Komise životního prostředí schvaluje záměr konání semináře pro žadatele dotací v dotačním programu 

pro oblast životního prostředí.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  

5. Různé:  

- Podnět spolku Krásná žába ke studii parku Kapslovna a s tím související 

umístění objektu lesní mateřské školky 

Tajemnice komise Jana Caldrová seznámila členy komise s dopisem spolku Krásná žába.  

Komise životního prostředí bere na vědomí dopis doručený spolkem Krásná žába, který bude projednán 

na příštím jednání KŽP dne 19.5.2022. 

- Komunitní zahrada v parku Kapslovna 

Komunitní koordinátorka Vendula Guhová informovala členy komise, že anketa k záměru založení 

komunitní zahrady v parku Kapslovna je zveřejněná od 26.4 do 8.5.2022 na webových stránkách MČ 

Praha 3.  
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Příští jednání komise životního prostředí proběhne dne 19. 05. 2022 od 16.30 h v zasedacím sále 

zastupitelstva, Havlíčkovo nám. 700/9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal Jana Caldrová, tajemník výboru  

Ověřil Jana Valová, ověřovatel odsouhlaseno emailem 

Schválil Jiří Svrček, předseda výboru odsouhlaseno emailem 


