MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Datum jednání:

19. 5. 2020

Místo jednání:

zasedací místnost č. 126, Havlíčkovo nám. 9

Začátek jednání:

16.30 hod

Konec jednání:

18.35 hod

Jednání řídil:

Miroslav Lupač, místopředseda komise do 17:50
Bc. Jiří Svrček, předseda komise od 17:50

Počet přítomných členů:

7, komise usnášení schopná

Přítomni (podle prezentační listiny):

Bc. Jiří Svrček, předseda komise , příchod 17:50
Mgr. Jana Valová, členka komise
Miroslav Rubáš, člen komise
JUDr. Eva Pánková, členka komise (online)
Ing. Pavel Štros, člen komise
Miroslav Lupač, místopředseda komise, odchod 18:00
Michaela Schwarzová, členka komise

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

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

Nepřítomni:

Přítomní hosté:

Jiří Ptáček, starosta
Ing. Iva Herčíková, vedoucí oddělení správy zeleně a investic OOŽP
Pavel Hroch, vedoucí oddělení správy komunálních služeb

Bc. Michal Gill, předseda expertní pracovní skupiny pro klimatickou změnu
Ing. Hana Ceplová, Central Group, a.s.
Ing. Aleš Raimr, JCA
Mgr. A Ondřej Hrozinka
Anna Salingerová
Julie Stomeová
Filip Stome

Počet stran:

6

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: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Komise životního prostředí Rady městské části schválila ověřovatele zápisu Mgr. Janu Valovou:
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Komise životního prostředí Rady městské části schválila zápis č. 2/2020 ze 11. 2. 2020:
Hlasování:

2.

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1

Schválení programu:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Bod jednání 1: Představení záměru "Rekonstrukce ul. Jana Želivského - Basilejské
náměstí, Praha 3"
4. Bod jednání 2: Informace o průběhu zřizování sběrných stanovišť na použitý jedlý olej
5. Bod jednání 3: Představení činnosti expertní pracovní skupiny pro klimatickou změnu

6. Bod jednání 4: Informace o průběhu pořizování podkladové studie pro výsadbu stromů ve
stromořadí na území Prahy 3
7. Bod jednání 5: Představení projektu umisťování komunitních kompostérů na Praze 3
8. Bod jednání 6: Informace o probíhajících a připravovaných projektech OOŽP
9. Ostatní
Komise životního prostředí Rady městské části schválila program:
Hlasování:

3.

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Bod jednání 1: Představení záměru "Rekonstrukce ul. Jana Želivského - Basilejské náměstí, Praha
3"
Mgr.A. Ondřej Hrozinka ze společnosti Jakub Cigler Architekti (JCA) představil členům komise
projekt rekonstrukce Basilejského náměstí a části ulice Jana Želivského, přimykající se k severní
části nákladového nádraží Žižkov. Mgr.A. Hrozinka vysvětlil, že stávající dopravní řešení křižovatky
je nevyhovující a prezentoval vizualizace navrhovaného řešení, zahrnující změnu dopravního řešení,
návrh klidových zón, parkovacích míst a čtyř půlměsíců zeleně. Vegetační úpravy jsou navrženy
ateliérem JCA. Dominantami zelených ploch by se měly stát čtyři platany, s podrostem nižších
vícekmenných dřevin a trvalek. Projekt zahrnuje prvky modrozelené infrastruktury, podrostové
záhony jsou řešeny tak, aby do nich byla sváděna dešťová voda. Následně Ing. Hana Ceplová ze
společnosti Central Group představila blíže plán kácení a výsadeb stromů. V projektu je ke kácení
navrženo celkem 18 stromů a 140 m2 keřových porostů (na pozemcích MČP3 se v rámci záměru
kácí 2 stromy a 40 m2 porostů). K výsadbě je navrženo 34 ks stromů. Káceny mají být i jasany v ulici
Jana Želivského a to pouze v rozsahu nutném pro provedení odbočovacího pruhu do Malešické ul.
a vjezdu do lokality (6 stromů). Zbývající stromy zůstávají a to až do provedení stavby plánovaného
posunu tramvajové trati a rozšíření vozovky. Do stromořadí jsou nově navrženy dřezovce (Gleditsia
triacanthos). Ing. Jana Caldrová upozornila na nutnost vyvětvování dřezovců a dále na nutnost
zpracování plánu následné péče. Z řad hostů zazněly otázky na druhové složení záhonů cibulovin
(zatím nebylo podrobně řešeno), na zachování předzahrádek restaurací a mladých stromů před
kavárnou Spirit (bude prověřeno) a na možnost přemístění kontejnerů na tříděný odpad zpod oken
bytových domů na severní straně ulice Malešická.
Doporučení, náměty a stanoviska:
KŽP bere na vědomí záměr rekonstrukce ul. Jana Želivského a Basilejského náměstí a byla
seznámena s obsahem prezentace. KŽP doporučuje ve stupni DPS (dokumentace pro provedení
stavby) zpracovat plán následné péče pro období pěti let po dokončení stavby. KŽP dále
doporučuje zvážit přemístění stanoviště kontejnerů na tříděný odpad ze severní strany ulice
Malešická na jižní stranu.

Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

4. Bod jednání 2: Informace o průběhu zřizování sběrných stanovišť na použitý jedlý olej

Pavel Hroch, vedoucí oddělení správy komunálních služeb OOŽP, informoval členy KŽP, že se
podařilo přidat městskou část Praha 3 do pilotního projektu Magistrátu hl. m. Prahy na třídění
jedlých olejů. Byla vytipována 3 stanoviště (Olšanské nám., Velehradská ul. a křižovatka Jana
Želivského - Koněvova). Na těchto místech budou umístěny 240 l nádoby, do kterých se použité
jedlé oleje vyhazují v uzavřených PET lahvích. Vývoz zajišťuje firma Viking group s.r.o. jednou
měsíčně. Oleje budou dále použity při výrobě biopaliv. Pilotní projekt je pro městskou část zdarma
a bude zahájen 1. 6. 2020.
Doporučení, náměty a stanoviska:
KŽP byla informována o projektu zřizování stanovišť na použitý jedlý olej a vzala informaci o
zapojení městské části Praha 3 do magistrátního programu na vědomí.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

5. Bod jednání 3: Představení činnosti expertní pracovní skupiny pro klimatickou změnu

Bc. Michal Gill, předseda expertní pracovní skupiny pro klimatickou změnu, představil činnost
supiny. Skupina se naposledy setkala dne 12. 12. 2019 a další setkání je naplánováno na 3. 6. 2020.
Pan Miroslav Lupač dále informoval přítomné o implementačním plánu Magistrátu hl. m. Prahy pro
roky 2020 – 2024 a vznikajícím zásobníku projektů adaptace na klimatickou změnu.
Doporučení, náměty a stanoviska:
KŽP vzala informaci o činnosti expertní pracovní skupiny pro klimatickou změnu na vědomí.
Hlasování:

6.

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Bod jednání 4: Informace o průběhu pořizování podkladové studie pro výsadbu stromů ve
stromořadí na území Prahy 3
Ing. Jana Caldrová informovala členy komise o průběhu zpracování podkladové studie pro výsadbu
stromořadí, kterou zpracovává pro městskou část ateliér A- plus spol. s.r.o. Zpracovatel prověřil
z dostupných podkladů existenci technických sítí ve všech ulicích na území Prahy 3 a v součinnosti s
OOŽP vyhodnotil úseky ulic, kde by bylo možné dosadit stromy. Pro vytipované ulice a uliční úseky
nyní poptává vyjádření správců sítí. Z důvodu dlouhých dodacích lhůt vyjádření jednotlivých
správců byl termín odevzdání podkladové studie prodloužen z 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020.
Doporučení, náměty a stanoviska:
KŽP bere na vědomí informaci o průběhu pořizování podkladové studie pro výsadbu stromořadí na
území Prahy 3 a o plánovaném dokončení studie 30. 6. 2020.

Hlasování:

7.

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Bod jednání 5: Představení projektu umisťování komunitních kompostérů na Praze 3
Ing. Jana Caldrová a Ing. Iva Herčíková představily projekt zavádění komunitního kompostování na
Praze 3. Městská část ve spolupráci se společností KOKOZA plánuje umístění pěti tříkomorových
uzavíratelných kompostérů u bytových domů na pozemcích ve správě MČ Prahy 3. Na webu
městské části bude zveřejněn dotazník, aby se zjistil zájem o kompostování. Na místa vybraná
městskou částí za pomoci spol. KOKOZA a s ohledem na zjištěný zájem budou umístěny
kompostéry. Společnost KOKOZA zajistí proškolení správců kompostérů a další dozor. KOKOZA
získala na zavádění komunitních kompostérů magistrátní grant, cena pro městskou část je tedy
ponížena o částku získanou z grantu.
Doporučení, náměty a stanoviska:
KŽP byla seznámena se záměrem umisťování komunitních kompostérů a souhlasí s jeho realizací.

Hlasování:

8.

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Bod jednání 6: Informace o probíhajících a připravovaných projektech OOŽP
Ing. Jana Caldrová informovala členy o následujících projektech:
Rekonstrukce nám. Jiřího z Poděbrad
Proběhlo jednací řízení bez uveřejnění na výběr zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DSP
(dokumentace pro stavební povolení) a DPS (dokumentace pro provedení stavby) včetně
inženýrské činnosti a zajištění autorského dozoru. Bude zasedat mimořádné zasedání Rady městské
části k odsouhlasení výběru zhotovitele projektové dokumentace.
Revitalizace parku u Kněžské louky
Rekonstrukce probíhá. Tento týden proběhne stěhování sousoší „Milenci“ v majetku Národní
galerie do centra parčíku.
Propojení vyhlídkové trasy Pražačka s plánovanou páteřní trasou cyklostezky A25 v úseku k ulici
Pod Krejcárkem
Stavba právě probíhá, je dobrým příkladem spolupráce městské části s TSK. Městská část nechala
zpracovat projekt, TSK nyní realizuje. Plánovaný termín dokončení je 2. 7. 2020.
Revitalizace cyklostezky Pod Vítkovem – smart cities
OOŽP čeká na zpracování závěrečného modelového rozpočtu v rámci projektové dokumentace ve
stupni DPS (dokumentace pero provedení stavby), poté bude vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele.
Doporučení, náměty a stanoviska:
KŽP byla seznámena se s průběhem projektů OOŽP a bere informace na vědomí.

Hlasování:

9.

pro: 6

Ostatní
Kácení v parku Parukářka

proti: 0

zdržel se: 0

Proběhlo kácení suchých stromů v parku Parukářka. Budou provedeny náhradní výsadby.
Suchý strom v ul. Perunova
OOŽP prověří.

Termín příštího konání komise životního prostředí byl stanoven na čtvrtek 25. 6. 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

