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Zápis z jednání komise životního prostředí č. 06 

Datum jednání:   18. 08. 2022 

Místo jednání:    Velká zasedací síň, Havlíčkovo nám. 700/9, 1. patro 

Začátek jednání:    16:30 h 

Konec jednání:     

Jednání řídil:    Jiří Svrček, předseda komise 

Počet přítomných členů:  7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní:                           Jiří Svrček, 

     Miroslav Rubáš, (příchod v 16:45 hod.)  

     Jana Valová, 

     Eva Ferrarová, 

     Michaela Schwarzová, 

                                                                Miroslav Lupač, 

     Iva Vojtková (odchod v 18:00 hod.) 

                                                            
Omluveni:    Pavel Štros, 

Eva Pánková 

Nepřítomen:      

      

Přítomní hosté:   Jan Bartko 

      

      

Počet stran:    6 

Tajemník:    Jana Caldrová 

Ověřovatel zápisu:   Miroslav Lupač  
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Bod jednání 1: Záměr zadání nadlimitní veřejné zakázky Vypracování kompletní projektové 

dokumentace ve všech stupních, včetně studie, „Park Parukářka – Revitalizace jihozápadní části 

včetně rekonstrukce zpevněných ploch“ 

4. Bod jednání 2: Projekt „Literární vycházky se zahradníkem“ 

5. Bod jednání 3: Seminář „Hospodaření s dešťovou vodou“, 01/71 ZO ČSOP Koniklec 

6. Různé: Vnitroblok Zvonařova – Slavíkova, informace k průběhu dotačního řízení pro oblast 

životního prostředí v rámci výše uvedené žádosti pro rok 2022 

 

 

1. Zahájení 

Komise životního prostředí schválila zapisovatelku Janu Caldrovou. 

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

Komise životního prostředí schválila ověřovatele zápisu Miroslava Lupače. 

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: Záměr zadání nadlimitní veřejné zakázky Vypracování 

kompletní projektové dokumentace ve všech stupních, včetně studie, „Park 

Parukářka – Revitalizace jihozápadní části včetně rekonstrukce zpevněných 

ploch“ 

MČ Praha 3 má záměr revitalizovat jihozápadní část parku Parukářka. Vzhledem ke skutečnosti, že se 

jedná o významnou přírodní lokalitu, chce městská část k tomuto úkolu přistupovat koncepčně 

s maximálním ohledem na zachování přírodního charakteru této lokality, s nastavenou ochranou tzv. 

silných míst a se zachováním současného fungování parku.  
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V roce 2018 vznikla urbanistická studie, obsahující vyhodnocení problémů území parku včetně návrhu 

jejich řešení. Tato urbanistická studie představuje jediný koncepční ucelený materiál, na základě 

kterého je možné přistupovat k budoucím úpravám parku. Proto tato urbanistická studie bude jedním ze 

základních podkladů pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace.  

Jihozápadní část parku byla k revitalizaci vybrána především z důvodu havarijního stavu cestní sítě, 

dále z důvodu podpory biodiversity daného místa (návrh nové výsadby dřevin, založení květnatých 

luk…), nastavení ochrany zvláště chráněných druhů, nastavení technických prvků pro zachytávání 

dešťové vody aj. 

Záměr klade vysoké nároky na odbornost budoucího vybraného týmu architektů a odborníků. Součástí 

týmu musí být autorizovaný architekt, autorizovaný zahradní architekt, biolog, botanik…  

V rámci poptávané činnosti bude i kompletní předprojektová příprava, jako geodetické zaměření 

dotčeného území, vyhotovení biologického průzkumu z důvodu stanovení výskytu a ochrany zvláště 

chráněných živočichů a rostlin, vyhotovení dendrologického průzkumu. 

Součástí záměru je i vybudování části korunní cesty.  

Záměr revitalizace této části parku se bude připravovat jako zadání nadlimitní veřejné zakázky, jehož 

součástí bude vypracování studie včetně předprojektových průzkumů, participace studie a v případě 

jejího odsouhlasení zpracování dalších stupňů kompletní projektové dokumentace. Předpokládá se 

taková právní úprava zadávací dokumentace a návrhu smlouvy se zhotovitelem, která umožní ukončit 

realizaci záměru po kterémkoliv ukončeném stupni zpracování dokumentace. 

Usnesení č. 1 :  

Komise životního prostředí byla seznámena se záměrem zadání nadlimitní veřejné zakázky 

Vypracování kompletní projektové dokumentace ve všech stupních, včetně studie, „Park Parukářka – 

Revitalizace jihozápadní části včetně rekonstrukce zpevněných ploch“. 

Komise životního prostředí doporučuje RMČ odsouhlasit záměr výše uvedené nadlimitní zakázky a 

zahájit přípravy pro zpracování zadávací dokumentace pro tuto nadlimitní veřejnou zakázku se 

zvláštním zřetelem na možnost předčasného ukončení realizace záměru. 

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

Usnesení č. 2 :  

Komise životního prostředí doporučuje, aby výchozím podkladem pro zpracování výše uvedené studie 

byla Urbanistická studie parku Parukářka. Dále komise doporučuje, aby závaznými podklady pro 

zpracování studie a dalších stupňů dokumentace byly Standardy hospodaření se srážkovými vodami 

na území hl. m. Prahy a Městský standard péče o stromořadí a budoucí biologický průzkum. 

Hlasování:  6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno  
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4. Bod jednání 2: Projekt „Literární vycházky se zahradníkem“ 

Tajemnice komise Jana Caldrová informovala členy komise o projektu literární vycházky se 

zahradníkem, který vznikl jako společný projekt MHMP zastoupeného Alžbětou Stránskou a městskou 

knihovnou a jednotlivými městskými částmi. Literární rozměr procházky připravuje pan Josef Straka, 

básník a dramaturg Domu čtení na Praze 10. Cílem projektu je umožnit zájemcům z řad veřejnosti 

proniknout do problematiky péče o veřejnou zeleň, napomoci k budování vztahu obyvatel k danému 

místu, zvýšit angažovanost občanů MČ Praha 3 a probudit zájem o místní zeleň a péči o ni. 

V Praze 3 se tato akce uskuteční 6. září 2022 od 18:00 hod. Sraz účastníků je na Havlíčkově náměstí, 

naplánovaná trasa bude dále zahrnovat prohlídku Kostnického náměstí, Prokopova náměstí, 

Komenského náměstí a náměstí Barikád, kde bude procházka ukončena. Ze strany MČ Praha 3 

procházku organizuje Odbor ochrany životního prostředí. 

Usnesení č. 1: 

Komise životního prostředí doporučuje pořádání obdobných akcí na území městské části i do budoucna. 

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

5. Bod jednání 3: Seminář „Hospodaření s dešťovou vodou“, 01/71 ZO ČSOP 

Koniklec  

Komise životního prostředí byla informována o konání semináře s výše uvedenou tématikou. Tento 

seminář pořádá 01/71 ZO ČSOP Koniklec ve spolupráci s městskou částí. 

Komise životního prostředí vzala tento bod jednání na vědomí. 

6. Různé:  

Vnitroblok Zvonařova – Slavíkova, informace k průběhu dotačního řízení pro 

oblast životního prostředí v rámci výše uvedené žádosti pro rok 2022 

 

Komise vzala tento bod jednání na vědomí a konstatuje, že výše uvedený projekt má stále podporu 

KŽP. 

 

 

 

 

 

Příští jednání komise životního prostředí proběhne dne 15. 09. 2022 od 16.30 h v zasedacím sále 

zastupitelstva, Havlíčkovo nám. 700/9. 
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Zapsal Jana Caldrová, tajemník výboru  

Ověřil Miroslav Lupač, ověřovatel ověřeno emailem 22. 08. 2022 

Schválil Jiří Svrček, předseda výboru odsouhlaseno emailem 22.08.2022 


