MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Datum jednání:

10. 09. 2019

Místo jednání:

Zasedací místnost č. 301, Lipanská 429/7

Začátek jednání:

16.30 h.

Konec jednání:

18.15 h.

Jednání řídil:

Bc. Jiří Svrček, předseda komise - odchod 17.20 h.,
příchod - 18.02 h.

Počet přítomných členů:

5 - 6, komise usnášeníschopná

Přítomni (podle prezentační listiny):

Miroslav Lupač, místopředseda komise
kom
Ing. Pavel Štros, člen komise
Mgr. Jana Valová, členka komise
Mgr. Jan Novotný, člen komise - příchod 16.50 h.
Miroslav Rubáš, člen komise

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový
přístup.
Omluveni:

JUDr. Eva Pánková, členka komise
RNDr. Jan Materna, Ph.D., člen komise

Nepřítomni:

David Tacl, M. A., člen komise

Přítomní hosté:

Mgr. Ing. Nikola Rusová, vedoucí OOŽP - OSZI
Ing. Iva Herčíková, referentka OOŽP - OSZI

Počet stran:

5

Zapisovatel:

Ing. Jana Caldrová, tajemnice komise

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Jana Valová, členka komise

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. „Park Přemysla Pittera“ (informace o pozemcích)
4. Obnova uličního stromořadí v ulicích Na Vápence a V Domově
5. Výsadba nových stromů na území městské části Praha 3
6. „Chceme druhově pestré travnaté plochy na Praze 3?“ - seminář a workshop
7. Ostatní

1. Zahájení:
Komise životního prostředí Rady městské části schválila zápis č. 6/2019 z 27. 06. 2019:
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta - referentky OOŽP - OSZI
Ing. Ivy Herčíkové na tomto jednání:
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Zapisovatelem zápisu byla pověřena: Ing. Jana Caldrová:
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelem zápisu byla pověřena Mgr. Jana Valová :
Hlasování:

pro: 5

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. „Park Přemysla Pittera“ (informace o pozemcích)
4. Obnova uličního stromořadí v ulicích Na Vápence a V Domově
5. Výsadba nových stromů na území městské části Praha 3

6. „Chceme druhově pestré travnaté plochy na Praze 3?“ - seminář a workshop
7. Ostatní
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

3. „Park Přemysla Pittera“ (informace o pozemcích):
Městská část Praha 3 požádá o svěření pozemků parc.č. 4229/1 a 4229/9 oba v ú.k. Žižkov. Na
pozemcích byla provedena první seč a odstranění nepořádku, dojde k úplnému odstranění oplocení.
Spolek Krásná žába zaslal KŽP dopis, ve kterém podává návrh, aby tyto pozemky, mezi Pitterovou ulicí
a parkem Parukářka, byly chráněny formou „významného krajinného prvku“ (VKP) a to zejména na
základě výskytu populace ropuchy zelené a dalších obojživelníků.
Doporučení, náměty a stanoviska:
KŽP vzala na vědomí dopis ze dne 01. 09. 2019 zaslaný Janem Knížkem, předsedou Krásné žáby, z. s.
KŽP jako poradní orgán RMČ není kompetentní podat žádost o registraci VKP. Nicméně dle zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny spolek Krásná žába může tuto žádost podat samostatně na
odbor ochrany přírody MHMP jakožto dotčeného orgánu. KŽP doporučuje pověřit OOŽP vypracováním
odpovědi spolku Krásná žába.

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

4. Obnova uličního stromořadí v ulicích Na Vápence a V Domově:
Na dubnovém jednání KŽP byli členové komise seznámeni se záměrem obnovy stromořadí v ulicích Na
Vápence a V Domově (na základě projektových dokumentací „Obnova stromořadí na území městské
části Praha 3, ulice Na Vápence“ a „Obnova uličního stromořadí v Praze 3, ulice V Domově“), jehož
termín realizace spadá na podzim tohoto roku. S doporučením, náměty a stanovisky: KŽP doporučuje
OOŽP prověřit kácení stromů v ulici V Domově, prověřit taktéž vhodnost vybraného druhu stromu
(pěstovaného na kmínku) a dále pokračovat v realizaci obnovy zmíněných stromořadí.
OOŽP prověřilo vhodnost vybraného druhu stromu (Amelanchier arborea ´Robin Hill´) a počet stromů
určených ke kácení byl snížen ze čtyř na dva kusy.
Rada městské části Praha 3 svým usnesením č. 582 ze dne 09. 09. 2019 vybrala na základě
nejvýhodnější nabídky jako zhotovitele akce „Obnova uličního stromořadí v ulicích Na Vápence a V
Domově“ společnost: Sadovnický a zahradnický servis s.r.o. se sídlem Ruzyňská 209/8, 161 00 Praha 6 Ruzyně.

5. Výsadba nových stromů na území městské části Praha 3:
a) Podněty občanů a organizací
OOŽP prověří přání a požadavky občanů a organizací na výsadbu nových stromů ve veřejné
zeleni a zajistí realizaci (např. Aliance žen s rakovinou prsu, která by ráda na území městské
části
Praha 3 vysázela 3 sakury).
Ing. Herčíková vytipovala 10 míst k výsadbě na sídlišti Jarov.
b) Vysadit 200 stromů do ulic (úkol na toto volební období)
OOŽP pracuje na přípravě zjišťovací studie proveditelnosti a managementu péče o stromořadí.
c) Plánované výsadby
-

park Parukářka - odchází mnoho stromů, výsadbu konzultovat podle urbanistické studie
(Ing. arch. Pleskot), volit domácí druhy dřevin
park „malá Parukářka“ - s vlastníkem pozemků konzultovat a připravit záměr výsadby
ovocných stromů v roce 2020
park Židovské pece - výsadba dle projektové dokumentace „Posílení potenciálu parku
Židovské pece“, realizace v rámci správy zeleně a v rámci investic.

6. „Chceme druhově pestré travnaté plochy na Praze 3?“ - seminář a workshop
Členové komise byli informováni o konání semináře „Chceme druhově pestré travnaté plochy na
Praze 3?“, který se uskuteční 07. 10. 2019 od 15 do 17 h. v budově radnice na Havlíčkově náměstí
9. O problematice travnatých ploch nejen v návaznosti na klimatické změny budou přednášet
Ing. Marek Hamata a Ing. Marie Straková, Ph.D. Na seminář navazuje workshop v parku Parukářka,
v rámci kterého se mohou občané aktivně zapojit do výsadby trvalek do stávajícího zatravněného
svahu.

7. Ostatní:
Obnova záměru zřízení městské komunitní zahrady:
Na minulém jednání paní Radka Pokorná (KOKOZA o. p. s.) a Ing. Lýdie Šušlíková (Ateliér zahradní a
krajinářské architektury Zdeňka Sendlera) seznámily 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.
Návrh člena komise Mgr. Novotného zařadit tento bod programu na příští jednání KŽP:
Hlasování:

pro: 1

proti: 0

zdržel se: 4

Místopředseda komise Lupač vyhlásil pětiminutovou přestávku.
Doporučení, náměty a stanoviska:
KŽP doporučuje pokračovat v přípravě projektové dokumentace do dalšího stupně a hledání možných
zdrojů financování.

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

nehlasoval: 1

V návaznosti na výše zmíněné vyzval člen komise Mgr. Novotný předsedu komise Bc. Svrčka, aby byly
včas zasílány podklady pro jednání komise.

Termín příštího konání komise životního prostředí byl stanoven na 15. 10. 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 ověřili:

Mgr. Jana Valová

Bc. Jiří Svrček

členka komise

předseda komise

