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Zápis z jednání komise životního prostředí č. 07 

Datum jednání:   22. 09. 2022 

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

Začátek jednání:    16:30 h 

Konec jednání:    19:10 h 

Jednání řídil:    Jiří Svrček, předseda komise 

Počet přítomných členů:  7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní:                           Jiří Svrček, 

     Miroslav Rubáš,  

     Michaela Schwarzová, 

                                                                Miroslav Lupač (odchod 18:30 h), 

     Iva Vojtková (odchod 18:15 h), 

Pavel Štros, 

Eva Pánková (příchod 16:45 h) 

                                                            
Omluveni:    Jana Valová, 

Eva Ferrarová 

      

Přítomní hosté:   Jan Bartko, 

     Lukáš Musil (Agdata city) 

     Philipp Korotkov (Agdata city) 

      

      

Počet stran:    5 

Tajemník:    Jana Caldrová 

Ověřovatel zápisu:   Eva Pánková  
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Bod jednání 1: Prezentace společnosti Agdata city na téma: „Špičkový monitoring ovzduší a 

počasí pro chytrá města a obce“ 

4. Bod jednání 2: Záměr realizace úpravy parku U Vinohradské nemocnice  

5. Bod jednání 3: Záměr rekonstrukce dětského hřiště Lupáčova a dětského hřiště v parku 

Parukářka (DH 1)  

6. Různé:  

- Zrušení grilovacích míst v parku Parukářka (projednání podnětu občana) 

- Plánovaná výsadba stromořadí (rok 2022 a 2023) 

 

 

1. Zahájení 

Komise životního prostředí schválila zapisovatele Janu Caldrovou. 

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

Komise životního prostředí schválila ověřovatele zápisu Evu Pánkovou. 

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

2. Schválení programu 

Komise životního prostředí schválila předložený program. 

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

 

3. Bod jednání 1: Prezentace společnosti Agdata city na téma: “Špičkový 

monitoring ovzduší a počasí pro chytrá města a obce“ 

Společnost Agdata city představila soubor produktů „Chytrá řešení pro chytrá města“. V oblasti životního 

prostředí se jedná o dlouhodobý monitoring kvality ovzduší, on-line meteorologické stanice, 

hladinoměry, půdní senzory, měření přírůstku vysazených stromů…Členům komise se prezentace firmy 

Agdata city jevila jako zajímavá cesta k získávání širokého spektra dat, zaměřeného nejen na kvalitu 

ovzduší. Členové komise se shodli, že by bylo přínosné, aby OOŽP ve spolupráci s touto firmou zahájila 
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jednání zaměřené na výběr vhodných senzorů, včetně rozsahu poskytovaných služeb s nimi spojených 

a včetně předpokládaných finančních nákladů.  

Usnesení č. 1:  

Komise životního prostředí byla seznámena s produkty firmy Agdata city zaměřenými na dlouhodobý 

monitoring kvality ovzduší, on-line meteorologické stanice, hladinoměry, půdní senzory, měření 

přírůstku vysazených stromů a doporučuje připravit cenovou nabídku pro konkrétní lokality a zároveň 

doporučuje  RMČ posoudit tuto nabídku a porovnat ji s případnými konkurenčními nabídkami. KŽP tato 

řešení považuje za přínosná pro prosazování zájmů ochrany životního prostředí Prahy 3. 

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

4. Bod jednání 2:  Záměr realizace úpravy parku U Vinohradské nemocnice 

Tajemnice komise Jana Caldrová seznámila členy komise se záměrem obnovy parčíku U Vinohradské 

nemocnice, který se týká jak obnovy ploch zeleně, tak obnovy stávajícího dětského hřiště. Důvodem 

k obnově tohoto veřejného prostoru je především nevyhovující stav dětského hřiště. Odbor ochrany 

životního prostředí zadal u ateliéru Steiner a Malíková krajinářští architekti zpracování koncepčního 

návrhu veřejného prostoru u Vinohradské nemocnice jako podkladu pro participaci s veřejností. Tento 

koncepční návrh je založen na provedení relativně jednoduché úpravy tohoto prostoru, spočívající ve 

změně cestní sítě, obnově stávajícího dětského hřiště, doplnění stávajícího stromového patra a instalaci 

nového mobiliáře. Po proběhlé participaci bude v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek 

vybrán zhotovitel studie a následných stupňů projektové dokumentace. 

Usnesení: 

Komise životního prostředí doporučuje RMČ Praha 3 schválit záměr obnovy parčíku u Vinohradské 

nemocnice, zvážit možnost doplnění vhodných bezpečnostních prvků (oplocení navrhovaného hřiště) a  

připravit participaci tohoto záměru s občany dané lokality. 

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

5. Bod jednání 3: Záměr rekonstrukce dětského hřiště Lupáčova a dětského 

hřiště v parku Parukářka (DH 1)   

Komise životního prostředí byla seznámena se záměrem rozšíření dětského hřiště Lupáčova a částečné 

obnovy dětského hřiště v parku Parukářka (DH 1).  

Záměr rozšíření dětského hřiště Lupáčova vznikl na základě podnětu občanů po proběhlém místním 

šetření na dané lokalitě. Odbor ochrany životního prostředí oslovil 3 realizační firmy se žádostí o 

vypracování předběžného návrhu nové podoby dětského hřiště, včetně předběžného položkového 

rozpočtu. Návrhy budou sloužit jako podklad pro participaci s občany, na základě které bude následně 

zadáno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vypracování studie a projektové dokumentace 

pro provedení stavby. 
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Částečná obnova dětského hřiště v parku Parukářka bude spočívat v instalaci nové pergoly 

(náhrada za původní pergolu v havarijním stavu) a především v kompletní úpravě místa u dvou 

skluzavek. 

Usnesení: 

Komise životního prostředí doporučuje RMČ Praha 3 schválit záměr rekonstrukce dětského hřiště 

Lupáčova a záměr částečné obnovy dětského hřiště v parku Parukářka. 

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

 

6. Různé:  

- Zrušení grilovacích míst v parku Parukářka (projednání podnětu občana) 

Tajemnice komise informovala členy komise o podnětu občana pana Jiřího Krále, který požaduje 

zrušení grilovacích míst v parku Parukářka z důvodu jeho nevhodného využívání nepřizpůsobivými 

občany.  

Městská část se snaží zmírnit tyto negativní dopady formou provádění každodenního úklidu uvedeného 

prostoru a zároveň zde potenciální nevhodné chování uživatelů grilů řeší městská policie. Jako 

alternativní řešení je možné zvážit nahrazení stávajících grilů grily elektrickými. 

Usnesení: 

Komise životního prostředí prozatím nedoporučuje RMČ Praha 3 schválit zrušení stávajícího grilovacího 

místa v parku Parukářka a opětovně doporučuje prověřit možnost umístění elektrických grilů. 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 zdržel se – neschváleno 

 

- Plánovaná výsadba stromořadí (rok 2022 a 2023) 

Členové komise životního prostředí byli seznámeni s plánovanými výsadbami stromů v uličních 

stromořadích, které budou realizovány na podzim roku 2022 a v roce 2023.  

 

Komise vzala tento bod jednání na vědomí. 

 

 

 

Příští jednání komise životního prostředí proběhne dne 20.10.2022 od 16.30 h v zasedacím sále 

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

Ověřil Eva Pánková, ověřovatel Ověřeno emailem dne 03.10.2022 

Schválil Jiří Svrček, předseda výboru 
 Schváleno emailem dne 

03.10.2022 


