
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Datum jednání:     11. 2. 2020 

Místo jednání:  zasedací místnost č. 301, Lipanská 7  

Začátek jednání:     16.30 hod 

Konec jednání:      18:00 hod 

Jednání řídil:   Bc. Jiří Svrček 

Počet přítomných členů:    7, komise usnášení schopná 

Přítomni (podle prezentační listiny):   Bc. Jiří Svrček, předseda komise  

      Miroslav Lupač, místopředseda komise 

Ing. Pavel Štros, člen komise 

      Mgr. Jana Valová, členka komise 

      Mgr. Jan Novotný, člen komise, odchod 17:30 

       Miroslav Rubáš, člen komise 

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

            

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

Omluveni:  JUDr. Eva Pánková, členka komise 

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

        

Přítomní hosté:  Jiří Ptáček, starosta MČ Praha 3 

    Jana Belecová, radní MČ Praha 3 

    Ing. Iva Herčíková, vedoucí oddělení správy zeleně a investic OOŽP 

    Ing. arch. David Wittassek 

    Lada Kuncová 

    Filip Stome 

    Julie Stomeová      

Počet stran:      4 



Zapisovatel:      Ing. Jana Caldrová 

Ověřovatel zápisu:     Mgr. Jana Valová, členka komise 

 

1. Zahájení: 

Komise životního prostředí Rady městské části schválila zapisovatele Ing. Janu Caldrovou: 

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

 

Komise životního prostředí Rady městské části schválila zápis č. 1/2020 ze 14. 1. 2020: 

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

 

 
   

2. Schválení programu: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Bod jednání 1: Prezentace projektu parku Radost 

4. Bod jednání 2: Příprava konference „Modrozelená realita“ 

5. Bod jednání 1: Možnost zapojení veřejnosti do procesu plánování a realizace výsadeb 

stromů 

6. Ostatní 

- Informace o pracovních setkáních na Magistrátu HMP k Implementačnímu plánu 
Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024 

Komise životního prostředí Rady městské části schválila program: 

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

 

 

3. Bod jednání 1: Prezentace projektu parku Radost 



Zástupkyně investora domu Radost, paní Lada Kuncová a architekt, Ing. arch. David Wittassek, 
představili členům KŽP studii „náměstí Radost“.  Členové komise podpořili tento záměr, který 
přispěje k celkové revitalizaci veřejného prostoru s cílem využití celé plochy pro širokou veřejnost.  

Doporučení, náměty a stanoviska: 

Členové komise doporučují RMČ uzavření memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci záměru. 

 

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

 

4. Bod jednání 2: Příprava konference „Modrozelená realita“ 

Jana Caldrová představila předběžný program konference „Modrozelená realita“, který pořádá MČ 
Praha 3 ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu dne 16. 4. 2020 v kongresovém 
sálu Tower park Praha. Jednotliví přednášející vysvětlí, co si představit pod pojmem modrozelená 
infrastruktura, s jakými mezioborovými problémy se setkáváme a ukáže příklady z praxe. Moderovat 
bude krajinářská architektka Jana Pyšková. Členové komise byli pozváni na konferenci. 

KŽP vzala informaci na vědomí. 

 

5. Bod jednání 3: Možnost zapojení veřejnosti do procesu plánování a výsadeb stromů 

Tajemnice komise, Ing. Jana Caldrová, představila členům komise záměr zapojování občanů do 
výsadeb stromů na území Prahy 3 a to následujícími způsoby: 

 občané budou moci zakoupit strom (předem dohodnutý taxon) pro výsadbu na předem 
určené místo. Výsadbu zajistí OOŽP. 

 OOŽP bude podávat žádost o grant na výsadbu stromů z Národního programu Životní 
prostředí, výzva č. 9/2019. Případná získaná podpora bude využita na podzimní výsadbu 
vhodných druhů v parku Vrch sv. Kříže.  

 Obě výše jmenované akce by ještě bylo možné propojit s projektem Magistrátu hl. m. 
Prahy „Zastromuj Prahu“ (propagace sázení stromů, zapojování veřejnosti do výsadeb). 
Podrobnosti zjistí na osobní schůzce radní Jana Belecová. 

KŽP vzala informaci na vědomí. 

6. Ostatní  

- Informace o pracovních setkáních na Magistrátu HMP k Implementačnímu plánu 
Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024:  

Pan Lupač informoval o konání workshopu k tvorbě nového  Implementačního plánu, 
pořádaném Magistrátem hl. města Prahy v termínech 26. 2. a 4.3. 2020.  Aktivity 
Magistrátu by měly probíhat v koordinaci s městskými částmi. KŽP pozve pana Gilla na 



příští jednání, aby členy komise informoval o zasedáních expertní pracovní skupiny pro 
klimatickou změnu na Praze 3. 

- Nová aplikace k hlášení závad na chodnících a komunikacích: 

Ing. Jana Caldrová informovala členy KŽP, že na webových stránkách 
www.cistatrojka.cz je nově možné nahlásit závady na chodnících a komunikacích. 
Závady lze nahlašovat přes webový portál nebo aplikace pro Android a Apple. Podněty 
jsou dále přeposílány k vyřízení TSK.  

 
  

Termín příštího konání komise životního prostředí byl stanoven na 10. 3. 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 


