
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Datum jednání:     10. 12. 2019 

Místo jednání:  zasedací místnost č. 301, Lipanská 7  

Začátek jednání:     16.30 hod 

Konec jednání:      18: 45 hod 

Jednání řídil:   Bc. Jiří Svrček 

Počet přítomných členů:    7, komise usnášení schopná 

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 

        

        

 

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

přístup. 

Omluveni:  RNDr. Jan Materna, Ph.D., člen komise    

 

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

        

 

Přítomní hosté:  Jana Belecová, uvolněná radní MČ 

    Ing. Iva Herčíková, vedoucí oddělení správy zeleně a investic 

    Filip Stome 

    Jan Knížek za spolek Krásná žába 

    Bc. Petr Venhoda   



       

Počet stran:      6 

Zapisovatel:      Ing. Jana Caldrová, tajemnice komise 

Ověřovatel zápisu:     Mgr. Jana Valová, členka komise 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Bod jednání 1: Záměr obnovy stromořadí v ulicích Jilmová, V Zahrádkách 

4. Bod jednání 2: Záměr dosadby stromů do již obnovených stromořadí v ulicích Biskupcova a Za 

Žižkovskou vozovnou 

5. Bod jednání 3: Zahájení stavby „Revitalizace parku u Kněžské louky“ 

6. Bod jednání 4: Herpetologický průzkum na lokalitě Parukářka 

7. Bod jednání 5: Umisťování laviček na pozemcích v majetku hl. m. Prahy, které nejsou svěřeny 

do správy MČ Praha 3 

8. Ostatní 

 

1. Zahájení: 

Komise životního prostředí Rady městské části schválila zápis č. 9/2019 ze 4. 11. 2019: 

Hlasování: pro: 6 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. Bod jednání 1: Záměr obnovy stromořadí v ulicích Jilmová, V Zahrádkách 

4. Bod jednání 2: Záměr dosadby stromů do již obnovených stromořadí v ulicích Biskupcova a Za 

Žižkovskou vozovnou 

5. Bod jednání 3: Zahájení stavby „Revitalizace parku u Kněžské louky“ 

6. Bod jednání 4: Herpetologický průzkum na lokalitě Parukářka 

7. Bod jednání 5: Umisťování laviček na pozemcích v majetku hl. m. Prahy, které nejsou svěřeny 

do správy MČ Praha 3 



8. Ostatní 

 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

3. Bod jednání 1:  Záměr obnovy stromořadí v ulicích Jilmová, V Zahrádkách 

Členové KŽP byli seznámeni se záměrem vysazovat stromy do uličních stromořadí. V současné době je 

zadáno vypracování podkladové studie pro výsadbu stromů ve stromořadí na území Prahy 3.  

Zpracovatelem studie je atelier A-plus s.r.o. a plánovaný termín odevzdání 31. 3. 2020. Velkými limity 

pro výsadby stromů do uličních stromořadí jsou stávající technické sítě. OOŽP zažádal o vyjádření 

jednotlivých správců sítí k záměru výsadeb stromů pro ulice Jilmová a V Zahrádkách, která budou 

předána zpracovateli podkladové studie, aby mohly být tyto ulice řešeny přednostně. OOŽP následně 

zadá zpracování projektové dokumentace pro výsadby v těchto ulicích. OOŽP se při výsadbách snaží o 

součinnost s TSK.  

Doporučení, náměty a stanoviska: 

KŽP souhlasí se záměrem obnovy stromořadí v ulicích Jilmová a V Zahrádkách. 

 

Hlasování:  

 

pro: 7 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

 

4. Bod jednání 2: Záměr dosadby stromů do již obnovených stromořadí v ulicích Biskupcova a Za 

Žižkovskou vozovnou 

Záměr dosadby stromů do stromořadí v ulicích Biskupcova a Za Žižkovskou vozovnou vychází z podnětů 

občanů. Od ul. V úseku ulice Biskupcova od ul. Na Vápence po ul. Za Žižkovskou vozovnou je obnova 

stromořadí akutní, prověří se i další úseky. Za Žižkovskou vozovnou vysadila MČ pouze 5 stromů 

z důvodu existence technických sítí. Je snaha umístit další.  

Jana Caldrová, vedoucí OOŽP, informovala o probíhajících pravidelných společných kontrolách se 

správcem stromořadí TSK hl. m. Prahy. Tyto kontroly se konají z důvodu zajištění zlepšení péče o 

stromořadí ze strany TSK a z důvodu nastavení lepší koordinace při realizaci výsadeb stromů. Dále Jana 

Caldrová informovala členy komise, že od 01.01.2020 TSK hl. m. Prahy přebírá do své správy i 

stromořadí, kde péči doposud vykonávala příspěvková organizace Lesy hlavního města Prahy. Radní 

Jana Belecová informovala přítomné členy, že v případě, že se nezlepší péče o stromy ze strany TSK hl. 

m. Prahy, bude MČ P3 usilovat o převzetí správy všech stromů na území Prahy 3. 



Doporučení, náměty a stanoviska: 

KŽP doporučuje pokračovat v záměru dosadeb stromů do stromořadí v ul. Biskupcova a Za Žižkovskou 

vozovnou. 

 

Hlasování: 

 

pro: 7 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

 

5. Bod jednání 3: Zahájení stavby „Revitalizace parku u Kněžské louky“ 

KŽP byla informována o předání stavby „Revitalizace parku u Kněžské louky“ realizační firmě VYSSPA 

SPORTS TECHNOLOGY s.r.o. dne 29. 11. 2019. Kontrolní dny byly stanoveny na čtvrtky od 10 hod. Bylo 

zdůrazněno, že musí být dodrženo dodání navrženého mobiliář a veřejného osvětlení dle PD. Dojde 

k přemístění sousoší rodiny (v majetku Národní galerie).  

 

 

6. Bod jednání 4: Herpetologický průzkum na lokalitě Parukářka 

MČ zažádala Magistrát hl. města Prahy o převod pozemků p.č. 4229/1 a 4229/9 v k.ú. Žižkov do své 

správy. Dlouho neudržované a zanedbané pozemky byly částečně posekány a selektivně vyčištěny od 

náletových dřevin. Zároveň bylo odstraněno poničené oplocení pozemku. Na lokalitě byl prokázán 

výskyt chráněných druhů plazů (ještěrek) a obojživelníků. Místa výskytu těchto živočichů nebyla 

sekána. Spolek Krásná žába podal žádost o vyhlášení VKP na Magistrát hl.m. Prahy dne 10. 9. 2019. 

Magistrát vrátil neúplnou žádost, zatím nebyla podána opravená. Pan Knížek (za spolek Krásná žába) 

upozorňoval na problém odstranění plotu, neboť větší výskyt psů ohrožuje populaci ještěrek. Na 

základě podnětu pana Knížka ze spolku Krásná žába oslovila Ing. Vališová z OOŽP MČ Prahy 3  OCP 

Magistrátu hl. m. s dotazem, jak dále postupovat v ochraně zvláště chráněných živočichů v této lokalitě.  

Dle vyjádření Magistrátu by MČ měla zadat zpracování nového herpetologického průzkumu. Poslední 

biomonitoring byl proveden v roce 2011. Jan Knížek ze spolku Krásná žába upřesnil rozsah dočasných 

opatření, které je nutné provést z důvodu výskytu chráněných živočichů v této lokalitě (vybudování 

dočasného oplocení části pozemku s výskytem ještěrek, instalace informačních tabulek pro občany, 

vylepšení prostředí pro ještěrky – oprava zídky). Dále bylo zdůrazněno, že při zadávání zpracování 

architektonického řešení území musí být počítáno se zakomponováním prostoru pro plazy a 

obojživelníky).  

 

 



Doporučení, náměty a stanoviska: 

KŽP doporučuje provést nezbytná opatření pro ochranu chráněných druhů. Tato opatření zajistí OOŽP 

ve spolupráci se spolkem Krásná žába. KŽP doporučuje objednat biologický průzkum lokality. 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

7. Umisťování laviček na pozemcích v majetku hl. m. Prahy, které nejsou svěřeny do správy MČ 

Praha 3 

Magistrát hl. m. Prahy má záměr převést veškerý mobiliář na svých pozemcích na území Prahy 3 do 

správy MČ. Dále MHMP vyzval OOŽP k instalaci nových laviček u Olšanských hřbitovů v ulici 

Vinohradská a to na pozemcích ve správě TSK hl. m. Prahy.  Městská část nemá dostatek finančních 

prostředků na pořízení a údržbu mobiliáře na pozemcích v majetku hl. m. Prahy, které nejsou svěřeny 

MČ do správy. Odbor majetku MČ Prahy 3 se k této problematice vyjádřil, že nelze převzít mobiliář do 

majetku městské části, pokud je tento mobiliář umístěn na pozemcích bez svěřené správy městské 

části. Odbor dopravy a Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. města Prahy vytvořil manuál pro 

umisťování mobiliáře ve veřejném prostor, který neprošel Radou hl. m. Prahy a který je v této podobě 

pro městskou část neakceptovatelný.  

Doporučení, náměty a stanoviska: 

KŽP doporučuje vyzvat Odbor dopravy a Odbor majetku Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění obnovy a 

pravidelné údržby veřejného prostoru před Olšanskými hřbitovy vč. instalace nového městského 

mobiliáře. KŽP zároveň konstatuje, že není v možnostech městské části pořizovat nový mobiliář a 

instalovat ho na pozemky v majetku hl. m Prahy bez svěřené správy MČ Prahy 3. Doporučuje svolání 

schůzky se zástupci Magistrátu Hl. m. Prahy ohledně řešení tohoto problému.  

 

Hlasování: 

 

pro:  6 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

 

 

8. Ostatní 

• Žádost pana Koehlera o výsadbu stromů na rohu ulic Milešovská - Ondříčkova 

Členové KŽP Byli seznámeni se zněním žádosti o výsadbu stromu na rohu ulic Milešovská – Ondříčkova, 

která byla adresována Komisi životního prostředí.  

 



Doporučení, náměty a stanoviska: 

KŽP zadává OOŽP úkol prověřit umístění sítí, a prověřit možnost výsadby stromu v daném místě. Na 

základě jednání a podkladové studie bude určeno, jestli je místo vhodné. KŽP zadává OOŽP vypracovat 

odpověď na žádost pana Koehlera. 

 
 
 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

    

    

    

Termín příštího konání komise životního prostředí byl stanoven na 14. 1. 2020 od 16.30 hod. 

S pozvánkou na toto jednání bude doručena i výzva s termínem pro potvrzení účasti a návrh termínů 

jednání KŽP na rok 2020. Důrazně žádáme členy KŽP, aby svou nepřítomnost na jednání komise zaslali 

předsedovi či tajemnici komise nejpozději hodinu před začátkem jednání.  

 

 

 

Zápis ověřili:  Mgr. Jana Valová    Bc. Jiří Svrček 

   členka komise     předseda komise 


