
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Datum jednání:    

Místo jednání:     

Začátek jednání:    

Konec jednání:     

Jednání řídil:     

Počet přítomných členů:   

Přítomní (podle prezentační listiny): 

      

      

 

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápi

přístup. 

Omluveni:    

Nepřítomni:     

      

Přítomní hosté:    

     

     

      

      

     

     

     

     

 

ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

JEDNÁNÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  27. 06. 2019 

  Zasedací místnost č. 301, Lipanská 429/7

  16.30 h. 

  18.55 h. 

  RNDr. Jan Materna, Ph.D., předseda 

  4, komise neusnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny):   JUDr. Eva Pánková, členka komise

  Miroslav Lupač, člen komise 

  Miroslav Rubáš, člen komise 

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový 

  Mgr. Jana Valová, členka komise 

  David Tacl, M. A., člen komise 

  PhDr. Tomáš Mikuš, Ph.D., místopředseda komise

Ing. Pavel Štros, člen komise 

Bc. Jan Novotný, člen komise 

 

  Jana Belecová, členka RMČ 

  Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek, uvolněný člen ZMČ

  Bc. Jiří Svrček, člen ZMČ 

  Mgr. Ing. Nikola Rusová, vedoucí 

  Ing. Iva Herčíková, odborná referentka OOŽP 

  Ing. Lýdie Šušlíková, Ateliér zahradní a krajinářské

  architektury Zdeňka Sendlera 

  Radka Pokorná, KOKOZA o. p. s. 

  Ing. Tomáš Sklenář, Ateliér zahradní architektury Flera

JEDNÁNÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Zasedací místnost č. 301, Lipanská 429/7 

RNDr. Jan Materna, Ph.D., předseda komise 

JUDr. Eva Pánková, členka komise 

su, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový 

 

PhDr. Tomáš Mikuš, Ph.D., místopředseda komise 

Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek, uvolněný člen ZMČ 

Ing. Nikola Rusová, vedoucí OOŽP - OSZI 

, odborná referentka OOŽP - OSZI 

Ateliér zahradní a krajinářské 

 

Ateliér zahradní architektury Flera 



      Michal Křivohlávek, ředitel, facilitátor spolku Bieno 

      Barbora Týcová, projektová manažerka spolku Bieno 

Počet stran:      6 

Zapisovatel:      Ing. Jana Caldrová, tajemnice komise 

Ověřovatel zápisu:     JUDr. Eva Pánková, členka komise 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Obnova záměru zřízení městské komunitní zahrady 

4. Posouzení a výběr studie „Revitalizace Žižkova náměstí“ 

5. Informace o závěru místních šetření na plochách veřejné zeleně za účelem posílení biodiverzity 

travních porostů (založení květnatých luk) 

6. Ostatní 

 

1. Zahájení: 

Komise životního prostředí Rady městské části schválila zápis č. 5/2019 z 23. 05. 2019: 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta - členky RMČ Jany Belecové na 

tomto jednání: 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta - uvolněného člena ZMČ 

Ing. arch. Matěje Michalka Žaloudka na tomto jednání: 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta -  člena ZMČ Bc. Jiřího Svrčka na 

tomto jednání: 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 



Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta - odborné referentky OOŽP -

OSZI Ing. Ivy Herčíkové na tomto jednání: 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta – krajinné architektky Ing. Lýdie 

Šušlíkové na tomto jednání: 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta – Radky Pokorné, KOKOZA 

o. p. s. na tomto jednání: 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta – autorizovaného zahradního 

architekta Ing. Tomáše Sklenáře na tomto jednání: 

Hlasování: pro: 4  proti: 0 zdržel se: 0 

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta – ředitele spolku Bieno Michala 

Křivohlávka na tomto jednání: 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta – projektové manažerky spolku 

Bieno Barbory Týcové na tomto jednání: 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Zapisovatelem zápisu byla pověřena: Ing. Jana Caldrová: 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Ověřovatelem zápisu byla pověřena JUDr. Eva Pánková: 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

2. Schválení programu: 

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala pro program jednání v tomto znění: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 



3. Obnova záměru zřízení městské komunitní zahrady 

4. Posouzení a výběr studie „Revitalizace Žižkova náměstí“ 

5. Informace o závěru místních šetření na plochách veřejné zeleně za účelem posílení biodiverzity 

travních porostů (založení květnatých luk) 

6. Ostatní 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

3. Obnova záměru zřízení městské komunitní zahrady: 

Ing. Lýdie Šušlíková seznámila přítomné členy komise se záměrem MČ Praha 3 zřídit městkou 

komunitní zahradu v lokalitě Pod Kapličkou. Jedná se o obnovu projektu, který byl vytvořen již v roce 

2013 a byl pozitivně přijat tehdejší komisí životního prostředí i vedením radnice. Ve své době byl, dá se 

říci, nadčasový, avšak i dnes s ohledem na zkušenosti všech zúčastněných se může jednat o ojedinělou 

a prospěšnou realizaci, která umožní vytvořit prostor pro střetávání se lidí, kterým není příroda 

lhostejná, napříč generacemi. 

Doporučení, náměty a stanoviska: 

KŽP doporučuje pokračovat v přípravě projektové dokumentace do dalšího stupně a hledání možných 

zdrojů financování. 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0  

4. Posouzení a výběr studie „Revitalizace Žižkova náměstí: 

Městská část Praha 3 připravuje revitalizaci dalšího významného veřejného prostranství - Žižkova 

náměstí. Prvním podnětem k tomuto kroku byl nevyhovující stav horního parteru, následně byl záměr 

obnovy rozšířen na celé náměstí. S cílem zajistit vytvoření kvalitního veřejného prostoru zadal odbor 

ochrany životního prostředí zpracování studie dvěma architektonickým atelierům: Ateliér zahradní a 

krajinářské architektury Zdeňka Sendlera, Ateliér zahradní architektury Flera. Studie byly v roce 2018 

představeny na Komisi životního prostředí a Výboru pro územní rozvoj a dále na toto téma proběhla 

v únoru 2019 v sále zastupitelstva na radnici MČ Praha 3 veřejná diskuse. 

Přítomní členové komise byli seznámeni se studiemi za účelem výběru jedné z předložených variant. 

Doporučení, náměty a stanoviska: 

KŽP doporučuje pokračovat v přípravě projektové dokumentace Ateliéru zahradní architektury Flera. 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0   



5. Informace o závěru místních šetření na plochách veřejné zeleně za účelem posílení biodiverzity 

travních porostů (založení květnatých luk): 

Přítomní členové komise byli seznámeni s danou problematikou, kdy v průběhu měsíce června 

proběhla dvě místní šetření za účasti: Ing. Marie Straková, Ph.D. (odbornice na travní porosty, 

poradenská a znalecká činnost), Ing. Marek Hamata (odborník na travní porosty, TDI pro travnaté 

plochy na území MČ P3), za OOŽP - OSZI MČ P3: Ing. Jana Caldrová, Mgr. Ing. Nikola Rusová, Ing. 

Mariana Tomková, Ing. Iva Herčíková, Jana Belecová (členka RMČ). 

Dne 14. 06. 2019 proběhlo terénní šetření v parku Parukářka a na Olšanském náměstí za účelem 

zhodnocení stavu travnatých ploch, navržení vhodných opatření pro stávající parkové a luční trávníky a 

vytipování ploch pro založení nových květnatých luk. Za vhodné lokality pro založení nových květnatých 

luk jsou považovány zejména jižní osluněné svahy parku Parukářka, kde by po podzimní seči mělo dojít 

k přípravě stanovišť na dosev vhodnou luční směsí namíchanou vždy s ohledem na konkrétní specifika 

daného stanoviště. Vytipována byla také východní část Olšanského náměstí, kde pravděpodobně dojde 

k založení květnaté louky s přísevem letniček v jarním termínu. Tato plocha by mohla sloužit i jako 

ukázkový projekt. 

Dne 21. 06. 2019 proběhlo terénní šetření v parku Židovské pece za účelem zhodnocení stavu 

travnatých ploch, navržení vhodných opatření pro stávající parkové trávníky a vytipování ploch pro 

založení květnatých luk. V první fázi byly pro dosev vytipovány následující části parku: Vnitřní plocha u 

Malešické ulice, v blízkosti západního vstupu do parku, kde je navržen dosev suchovzdorných travin 

s barevnými jetelovinami. Částečně svažitá plocha u Malešické ulice, kde v horní rovinaté části budou 

dosety traviny s jetelovinami za účelem potlačení ječmene myšího na holých místech, ve svažité části 

(směrem do ulice) pak proběhne dosev květnaté louky. Severozápadní svah (nad záhonem růží), kde je 

navržen dosev suchovzdorných travin s barevnými jetelovinami. 

6. Ostatní: 

a) V návaznosti na účast Ing. Caldrové na odborné exkurzi "Vnitrobloky - dobré klima v 

sousedství", která se uskutečnila ve Vídni ve dnech 18. - 20. 06. 2019, byli přítomní seznámeni 

se zapsaným spolkem Bieno, pořadatelem akce. Mezi aktivity daného spolku spadá především 

participace při obnovách veřejného prostranství a vnitrobloků. 

 

b) V rámci plánu výsadby nových stromů a na základě úkolu vyplývajícího z porady starosty 

Ing. Caldrová přednesla záměr zadat zjišťující studii pro umístění stromořadí ve stávajících 

i nových lokalitách na území MČ P3. Studie bude mít za cíl nově zmapovat umístění 

inženýrských sítí a v tomto kontextu vytipovat možnosti realizace výsadby dalších stromořadí. 

Přítomní členové komise s objednáním studie souhlasili. 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 



Termín příštího konání komise životního prostředí byl stanoven na 10. 09. 2019 od 16:30 h., Lipanská 

429/7, zasedací místnost č. 301. S pozvánkou na toto jednání bude doručena i výzva s termínem pro 

potvrzení účasti. Nedojde-li k řádné omluvě neúčasti, bude člen komise neomluven. 

 

 

 

 

Zápis ověřila:  JUDr. Eva Pánková    RNDr. Jan Materna, PhD. 

   členka komise     předseda komise 


