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Zápis z jednání komise životního prostředí č. 03 

Datum jednání:   09. 03. 2023 

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

Začátek jednání:    16:30 h 

Konec jednání:    18:50 h 

Jednání řídil:    Julie Kochová, předsedkyně komise 

Počet přítomných členů:  8, komise je usnášeníschopná 

Přítomni:                           Julie Kochová, 

     Matěj Michalk Žaloudek, příchod v 16:46 hod 

                                                                Miroslav Lupač, 

     Eva Pánková, 

                                                                Michal Pondělíček, příchod v 16:38 hod 

Jiří Svrček, příchod v 16:34 hod 

Pavel Štros, 

                                                                Michaela Schwarzová 

                                                            
Omluveni:                                              Filip Nekola 

 
      

Přítomní hosté:   Jan Bartko, radní 

     Barbora Břízová, OOŽP 

                                                                Filip Stome 

                                                                Alena Chybová 

                                                                 

                                                                 

 

Počet stran:    5 

 

 

Tajemník:    Jana Caldrová (účast nečerpána z fondu pracovní doby) 

 

 

Ověřovatel zápisu:   Jiří Svrček  
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Bod jednání 1: Realizace uličních stromořadí na Praze 3 – příprava projektů a podzimní realizace. 

4. Bod jednání 2: Stavba městského holubníku, park Vítkov, Praha 3. 

5. Bod jednání 3: Park Parukářka – „výhled do budoucna“. 

6.    Bod jednání 4: Podněty, týkající se parku Parukářka, zaslané spolkem Krásná žába. 

7. Bod jednání 5: Různé 

 

 

1. Zahájení 

Komise životního prostředí schválila zapisovatele Janu Caldrovou. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  

Komise životního prostředí schválila ověřovatele zápisu Jiřího Svrčka. 

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: Realizace uličních stromořadí na Praze 3 – příprava projektů 

a podzimní realizace. 

Jana Caldrová seznámila členy komise životního prostředí s připravovanými projekty výsadeb uličních 

stromořadí na území MČ Praha 3. Z běžných výdajů by se měly realizovat výsadby stromů v ulici Na 

Ohradě a na chodníkových zálivech křižovatky Ohrada. V ulici Na Ohradě budou do výsadbového pásu 

vysazeny 4 lísky a celý výsadbový pás bude upraven dle standardů modrozelené infrastruktury. Celková 

předpokládaná cena za tuto realizaci je cca 451 tisíc Kč bez DPH. Druhou realizací financovanou 
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z běžných výdajů je výsadba 4 ks platanů spojená s úpravou chodníkových zálivů na této křižovatce. 

Předpokládaná cena této realizace je z důvodu nutnosti provedení technických úprav stávajících 

chodníků vyšší, cca 1,030 milionu Kč bez DPH. Realizace výsadeb v uvedených ulicích bude ovšem 

závislá na aktuálních finančních možnostech městské části v rámci čerpání rozpočtu OOŽP v běžných 

výdajích pro údržbu veřejné zeleně.  

V dalších dvou ulicích – Na Hlídce a Za Žižkovskou vozovnou – se budou vysazovat stromy v rámci 

investiční akce a finanční prostředky na realizaci jsou zahrnuty v rozpočtu městské části v kapitálových 

výdajích. Jedná se o realizaci výsadeb stromů do komunikace pro motorová vozidla, a to z důvodu 

výskytu inženýrských sítí v chodnících. V ulici Na Hlídce bude vysazeno 9 ks stromů, v ulici Za 

Žižkovskou vozovnou bude vysazeno 7 ks stromů. Předpokládaná cena investiční akce v ulici Na Hlídce 

činí 2,26 milionu Kč bez DPH, v ulici Za Žižkovskou vozovnou činí 1,88 milionu Kč bez DPH. 

Radní Bartko informoval přítomné členy o úsilí městské části získat financování výše uvedených akcí 

formou dotací. 

Usnesení č. 1:  

Komise životního prostředí doporučuje Radě MČ Praha 3 odsouhlasit realizaci výsadeb výše uvedených 

uličních stromořadí na území MČ Praha 3 v podzimním období 2023. 

Hlasování:  7 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno  

Usnesení č. 2:  

Komise životního prostředí s ohledem na finanční náročnost výsadeb stromořadí doporučuje Radě MČ 

Praha 3 vyvinout maximální úsilí při prověřování možností získat dotace na výše uvedené akce a 

zajištění maximální spolupráce s hl. m. Prahou s cílem spolufinancování výsadeb stromů z rozpočtu 

hlavního města. 

Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  

 

4. Bod jednání 2:  Stavba městského holubníku, park Vítkov, Praha 3. 

Galerie hl. m. Prahy vypsala architektonickou soutěž na vypracování projektové dokumentace „Stavba 

městského holubníku – park Vítkov“. Na základě původní dohody mezi městskou částí a Galerií hl. m. 

Prahy měla Galerie vypracovat kompletní projektovou dokumentaci ve všech stupních a městská část 

měla následně akci realizovat včetně zajištění následné údržby a provozu tohoto uměleckého díla. 

Vítězný návrh architektek Ing. arch. Munkové a Ing. arch. Jankovichové bude možné realizovat až po 

získání společného územního a stavebního povolení (umístění betonových schodů…). Pro získání 

tohoto povolení je třeba stávající projektovou dokumentaci městského holubníku dopracovat dle 

stanovisek dotčených orgánu státní správy a správců technické infrastruktury. Galerie hl. m. Prahy 

předá stávající projektovou dokumentaci městské části Praha 3 k dopracování, a to na základě 
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připravovaného Memoranda. Městská část se zároveň v Memorandu zaváže toto dílo realizovat za 

využití dotace hl. m. Prahy a následně zajistit jeho pravidelnou údržbu a provoz. 

 

Usnesení č. 1:  

Komise životního prostředí doporučuje Radě MČ Praha 3 odsouhlasit memorandum, na základě kterého 

městská část zajistí dopracování příslušných stupňů projektové dokumentace městského holubníku, 

zrealizuje toto umělecké dílo a bude následně na své náklady zajišťovat jeho pravidelnou údržbu a 

provoz. 

Hlasování:  7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – schváleno  

 

5. Bod jednání 3: Park Parukářka – „výhled do budoucna“. 

Členové komise životního prostředí byli informováni, že připravovaná akce „Revitalizace jihozápadní 

části parku Parukářka - zpracování projektové dokumentace ve všech stupních“ nebude v letošním roce 

zahájena. V roce 2017 byla zpracována urbanistická studie (autoři: AP ateliér, Ing. Zdeněk Sendler a 

RNDr. Jiří Sádlo), která nastínila možnosti rozvoje této lokality. V roce 2018 byla tato urbanistická studie 

zastupitelstvem městské části Praha 3 vzata na vědomí. Zároveň by tato studie měla do budoucna 

sloužit jako výchozí podklad pro jakékoliv uvažované koncepční zásahy do této lokality. Využití této 

urbanistické studie je předpokladem pro získání budoucích finančních prostředků při realizaci úprav 

parku z evropského fondu IROP. Jana Caldrová sdělila, že z tohoto důvodu se jeví prospěšné, aby tato 

urbanistická studie byla schválena zastupitelstvem městské části Praha 3. Park Parukářka představuje 

významnou lokalitu, která má charakter městské krajiny celoměstského významu. Její další rozvoj je 

nezbytné plánovat koncepčně s důrazem na zachování přírodních, kulturních a rekreačních hodnot. 

Členové komise v následné rozpravě vyslovily rovněž názor, že by bylo třeba upřesnit jaký nástroj 

územního plánování pro městskou krajinu je v hl. m. Praze akceptovatelný (urbanistická studie, územní 

studie krajiny…). Jana Caldrová informovala, že na toto téma bude svoláno jednání mezi OOŽP ÚMČ 

Praha 3 a Odborem územního rozvoje MHMP. Další jednání proběhne s IPR Praha. Dále členové 

komise vyslovili otázku, zda stávající urbanistickou studii, která byla zpracována v roce 2017, není třeba 

aktualizovat. 

Komise životního prostředí byla zároveň informována, že odbor ochrany životního prostředí bude 

poptávat zpracování kompletního biologického posudku této lokality s cílem zjištění přírodních hodnot 

daného místa, zvláště pak výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Posudek by měl rovněž 

nastavit zásady péče o tuto městskou krajinu tak, aby i pro budoucí generace byly zachovány všechny 

její hodnoty. 

Členové komise se shodli, že je třeba, aby se se studií opětovně detailně seznámili. Téma „Park 

Parukářka – výhled do budoucna“ bude opět projednáno na dalším zasedání komise. 
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6. Bod jednání 4: Podněty, týkající se parku Parukářka, zaslané spolkem 

Krásná žába. 

Spolek Krásná žába, prostřednictvím pana Knížka, zaslal komisi životního prostředí několik podnětů: 

 Dopis, doručený dne 12. 10. 2022, týkající se přípravy revitalizace jihozápadní části parku 

Parukářka 

 Dopis ze dne 8. 02. 2023, týkající se budování streetballového hřiště v období 09/2022 a 

konání festivalu Landscape v roce 2020. 

 Kopie podnětu spolku Krásná žába, zaslaná na ČIŽP a týkající se údajné likvidace hnízdišť a 

zimovišť vybraných zvláště chráněných druhů živočichů. 

Členové komise byli dále seznámeni s průběhem schůzky mezi OOŽP a zástupci spolku Krásná žába. 

Schůzka proběhla z důvodu nastavení parametrů údržby ploch veřejné zeleně - jihozápadního svahu 

parku Parukářka. 

Členové komise životního prostředí konstatovali, že na příští jednání komise bude pan Knížek, zástupce 

spolku Krásná žába, pozván a podněty spolku budou v rámci tohoto setkání projednány. 

Členové rovněž konstatovali, že komise nemá povinnost, ale především pravomoc se k předloženým 

podnětům spolku Krásná Žába vyjadřovat písemně. 

 

7. Bod jednání 5: Různé 

- Podnět paní Gotmanovové, tajemnice Výboru pro dotační politiku, týkající se úpravy „Zásad 

pro poskytování dotací z dotačního fondu MČ.“ 

Členové komise konstatovali, že podněty na úpravu „Zásad“ byly obsahem zápisu z lednového 

jednání KŽP. 

 

Příští jednání komise životního prostředí proběhne dne 13. 04. 2023 od 16:30 h v zasedacím 

sále zastupitelstva, Havlíčkovo nám. 700/9. 

 

Zapsala Jana Caldrová, tajemnice komise  

Ověřil Jiří Svrček, ověřovatel Ověřeno emailem dne 21.03.2023 

Schválila Julie Kochová, předsedkyně komise 
Schváleno emailem dne 

20.03.2023  


