
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Datum jednání:     15. 10. 2019 

Místo jednání:      Zasedací místnost č. 301, Lipanská 429/7 

Začátek jednání:     16.30 hod 

Konec jednání:      18: 00 hod 

Jednání řídil:   Bc. Jiří Svrček 

Počet přítomných členů:    8, komise usnášeníschopná 

Přítomni (podle prezentační listiny):   Miroslav Lupač, místopředseda komise 

Ing. Pavel Štros, člen komise 

      Mgr. Jana Valová, členka komise 

       Mgr. Jan Novotný, člen komise 

       Miroslav Rubáš, člen komise 

       Judr. Eva Pánková, členka komise 

       RNDr. Jan Materna, Ph.D. 

 

        

 

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

přístup. 

Omluveni:     David Tacl, M. A., člen komise 

 

Nepřítomni:       

 

Přítomní hosté:     Jiří Ptáček, starosta 

       Jana Belecová, členka RMČ 

       Ing. Arch. Matěj Michalk Žaloudek   

       Ing. Iva Herčíková, referentka OOŽP - OSZI 

       



 

 

Počet stran:      4 

Zapisovatel:      Ing. Jana Caldrová, tajemnice komise 

Ověřovatel zápisu:     Judr. Eva Pánková, členka komise 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Dotační řízení 2020 

4. Expertní pracovní skupina pro klimatickou změnu 

5. Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad 

6. Ostatní 

• ohlédnutí za seminářem a workshopem „Chceme druhově pestré travnaté plochy na Praze 3?“ 

• ohlédnutí za konferencí „URBANSCAPES Ostrava 2019, INDUSTRIÁLNÍ MĚSTSKÁ KRAJINA: výzvy 

a budoucnost“ 

 

1. Zahájení: 

Komise životního prostředí Rady městské části schválila zápis č. 7/2019 z 27. 06. 2019: 

Hlasování: pro: 5  proti: 0 zdržel se: 0 

 nehlasovali: 3    

2. Schválení programu: 

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

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Dotační řízení 2020 

4. Expertní pracovní skupina pro klimatickou změnu 

5. Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad 

6. Ostatní 

• ohlédnutí za seminářem a workshopem „Chceme druhově pestré travnaté plochy na Praze 3?“ 

• ohlédnutí za konferencí „URBANSCAPES Ostrava 2019, INDUSTRIÁLNÍ MĚSTSKÁ KRAJINA: výzvy 

a budoucnost“ 



 

 

 

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

3. Dotační řízení 2020 

 

Členové KŽP byli informováni o způsobu hodnocení projektů, které byly přihlášeny do 

datačního programu životní prostředí v letošním roce. Dotační systém bude hodnotitelům (členům 

KŽP) zpřístupněn 18. 10. 2019. Hodnotit lze do příštího zasedání KŽP, tedy do 4. 11. 2019. 

Se zásadami poskytování dotací byli členové KŽP seznámeni prostřednictvím usnesení ZMČ  č. 70 ze 

dne 11. 6. 2019 „Koncepce dotační politiky městské části Praha 3 pro období 2019-2022 a 

Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na 

rok 2020“. Zdůrazněn byl bod IX, odstavec o mlčenlivosti. Dále, že důvody poskytnutí nebo 

neposkytnutí dotace musí být u všech žádostí slovně zdůvodněny. 

Letos bylo podáno 13 žádostí. 

Pan Miroslav Lupač doporučuje, aby v příštím roce byli žadatelé předem lépe upozorněni na 

podmínku odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky.  

Doporučení, náměty a stanoviska: 

KŽP hlasovala o mimořádném termínu dalšího zasedání, které by se mělo konat 4.11.2019 v 16:30. 

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0   

 

4. Expertní pracovní skupina pro klimatickou změnu 

RMČ ustanovila expertní pracovní skupinu pro klimatickou změnu (Usnesení č. 631 ze dne 25. 

9. 2019). Tajemníkem byl jmenován Michal Gill. První zasedání expertní skupiny proběhne 29. 10. 

2019 od 18 hod a bude veřejné. Podklady budou zaslány členům KŽP.  

 

 

5. Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad 

ZMČ v září schválilo revokaci usnesení týkající se revitalizace nám. J. z Poděbrad.  

Stávající územní rozhodnutí je platné. V současné době probíhá prověřování, jakým způsobem 

proběhne výběrové řízení na dokumentaci pro stavební povolení. Právníci řeší, jakým způsobem 

řízení zadat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (jednací řízení bez uveřejnění nebo 

otevřené řízení). Následně bude vypracována dokumentace pro stavební povolení. Předmětem 

stavebního povolení je základ přemisťované kašny, úprava výduchu z metra, retenční nádrž 

(vodoprávní úřad), komunikace. Ostatní na základě ÚR. Předpokládaná cena na zpracování 

dokumentace ve všech stupních vč. autorského dozoru je 10 mil. Kč.   

 

6. Ostatní 

Ing. Jana Caldrová seznámila členy KŽP s průběhem semináře „Chceme druhově pestré 

travnaté porosty na Praze 3?“, kterou pořádala městská část Praha 3 a konference „Urbanscapes 

Ostrava 2019“, pořádané Českou asociací pro krajinářskou architekturu. 



 

 

Ing. Caldrová navrhuje přizvat Magistrát hlavního města Prahy s projektem revitalizace Rokytky 

ke konferenci pořádané městskou částí Praha 3 na jaře 2020. 

Dále byli členové KŽP informováni, že IPR zahajuje obnovu ulice Seifertova (spodní části od 

Sladkovského nám. k magistrále), ve spolupráci s OOŽP. Projekt navazuje na rekonstrukci 

tramvajové tratě a bude obsahovat prvky modrozelené infrastruktury. Do projektu bude zahrnuto i 

Sladkovského nám.  

OOŽP pracuje na získání podkladů pro výsadbu stromořadí. Cílem je na technickou mapu IPRu 

napasovat pasport stromořadí Prahy 3, následně budou vybrána místa možná pro výsadbu stromů 

a aktualizace podkladů od správců sítí na základě vytipovaných vhodných míst. Pokud přispěje 

Magistrát, poskytneme materiály TSK.  

 

 

Termín příštího konání komise životního prostředí byl stanoven na 4. 11. 2019 od 16.30 h., Havlíčkovo 

nám. 9, zasedací místnost H9 – 223 (předsálí). 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:  Judr. Eva Pánková    Bc. Jiří Svrček 

   členka komise     předseda komise 


