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Městská část Praha 3

Úřad městské části

Výbor / komise XXX

Zápis z jednání komise životního prostředí č. 7/2020

Datum jednání: 06. 10. 2020

Místo jednání: sál zastupitelstva, Havlíčkovo nám. 9

Začátek jednání: 16.30 h

Konec jednání: 18.30 h

Jednání řídil: Jiří Svrček

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná

Přítomní (podle prezentační listiny): Jiří Svrček, předseda komise
Jana Valová, místopředsedkyně komise
Miroslav Lupač, člen komise
Michaela Schwarzová, členka komise
Miroslav Rubáš, člen komise
Jan Novotný, člen komise
Eva Ferrarová, členka komise
Pavel Štros, člen komise

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

Omluveni: Eva Pánková, členka komise

Přítomní hosté: Iva Herčíková, vedoucí OOŽP OSZI

Počet stran: 5

Tajemník: Jana Caldrová, vedoucí odboru ochrany životního 
prostředí

Ověřovatel zápisu: Jana Valová
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Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Bod jednání 1: Plánované a navržené etapy v rámci akce „Obnova stromořadí“
4. Bod jednání 2: Návrh investičních akcí týkající se úprav ulic s novou výsadbou stromů 
5. Bod jednání 3: Průběh rozpracovaných investičních záměrů OOŽP 
6. Bod jednání 4: Podnět spolku Krásná žába ke konání festivalu Landscape
7. Různé

1. Zahájení

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

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

Komise životního prostředí Rady městské části schválila ověřovatele zápisu,paní Janu Valovou:

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

Komise životního prostředí Rady městské části schválila zápis č. 6/2020 z 10. 9. 2020:

Hlasování: pro: 8 proti: 0 nehlasoval: 1

2. Schválení programu

Komise životního prostředí Rady městské části schválila předložený program:

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

3. Bod jednání 1 a 2: Plánované a navržené etapy v rámci akce „Obnova 
stromořadí“ a Návrh investičních akcí týkající se úprav ulic s novou 
výsadbou stromů

Jana Caldrová uvedla, že městská část realizuje obnovy stromořadí od roku 2003. Celkem již bylo 
vysazeno 776 ks stromů. Poslední, 8. etapa, byla realizována v roce 2019 a zahrnovala ulice Na 
Vápence a V Domově. V letošním roce bude realizována 9. etapa – ulice V Zeleni a V Zahrádkách. Na
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tuto akci je připravena prováděcí dokumentace. V rámci 10. etapy budou i na základě „Podkladové 
studie pro výsadbu stromů ve stromořadí na území MČ Praha 3“ zpracovány křižovatka Koněvova – J.
Želivského, Soběslavská a Nitranská. 

Současně Jana Caldrová informovala členy KŽP o záměru zpracovat projektovou dokumentaci na 
obnovu stromořadí i v ulicích, kde budou nutné náročnější stavební úpravy a jednalo by se tedy o 
investiční akce. V roce 2021 má OOŽP v plánu investic zařazeno zpracování projektové dokumentace
pro ulice Husinecká, Jeronýmova a Krásova a dále Rokycanova, Biskupcova (úsek Zelenky – 
Hajského – J. Želivského) a Viklefova.  

Usnesení 1:

KŽP souhlasí s předloženým návrhem etapizace výsadby stromů a  OOŽP prověří výsadby na 
křižovatce ul. Želivského - Koněvova a pošle členům KŽP tabulky s navrženými etapami spolu 
s odkazem na podkladovou studii pro výsadbu stromořadí.

Hlasování:  pro7,  proti 0,  zdržel se1 – schváleno

4. Bod jednání 3: Průběh rozpracovaných investičních záměrů OOŽP 

Jana Caldrová představila členům KŽP jednotlivé rozpracované investiční záměry OOŽP:

 Revitalizace parku U Kněžské louky
Předpokládaný termín dokončení stavby je 31. 10. 2020.

 Revitalizace okolí cyklostezky Pod Vítkovem
9. 10. 2020 bude předáno staveniště realizační firmě Garden Line s.r.o.

 Posílení potenciálu parku Židovské pece
Projekt je rozdělen do pěti etap, v roce 2021 se počítá se zahájením realizace 1. etapy.

 Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad
MČ Praha 3 financuje projektovou dokumentaci, realizace bude investiční akcí Magistrátu hl. 
města Prahy.

 Městská komunitní zahrada Pod Kapličkou
Záměrem je vybudování esteticky vyváženého veřejného prostranství, které bude propojovat 
nejnavštěvovanější hřiště v Praze 3 Pod Kapličkou s nově vybudovanou městskou komunitní 
zahradou a obnoveným parčíkem při ulici Izraelská. Cílem je vybudování rekreačně 
pobytového prostoru pro rodiny s dětmi, základní a mateřské školy a další skupiny obyvatel. 
Zároveň se počítá se vznikem první komunitní zahrady na území Prahy 3.

 Vnitroblok Flora
OOŽP ve spolupráci s koordinátorem participace, panem Karlem Světlíkem, připravuje 
participativní projednání záměru rekonstrukce vnitrobloku. Výsledky projednání s veřejností by
měly být vyhodnoceny do konce roku 2020 a v roce 2021 se plánuje zadání zpracování 
projektové dokumentace.

 Výstavba retenční nádrže na náměstí W. Churchilla 
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Záměrem je vybudování retenční nádrže na vodu ze stávajícího pítka a její využití do 
závlahového systému, dále výměna stávající dlažby za zasakovací s úpravou kořenových 
prostor platanů. Je nutné konzultovat záměr s IPR z důvodu koordinace s projektem 
rekonstrukce Seifertovy ulice. 

 Revitalizace „Parku P. Pittera“
I v rámci tohoto záměru se připravuje participace. Cílem městské části je vybudovat zde 
přírodní pobytový park, do něhož bude vhodně zakomponován objekt lesní školky a komunitní
zahrady ve východní části lokality. Podkladem pro uskutečnění záměru bude aktuálně 
zpracovávaný biologický průzkum, dále hydrogeologický a dendrologický průzkum lokality. 

KŽP bere na vědomí rozpracované investiční záměry. 

5. Bod jednání 4: Podnět spolku Krásná žába ke konání festivalu Landscape

V červnu 2020 proběhla  instalace festivalu Landscape v lokalitě „Park P. Pittera“, na pozemcích p.č. 
4229/1 a 4229/9 v k.ú. Žižkov. Z důvodu zásahu instalace do malé vodní plochy vybudované pro 
obojživelníky. Z iniciativy OOŽP bylo svoláno místní šetření za účasti docenta Vojara, zpracovatele 
biologického průzkumu dané lokality, zástupců městské části, organizátorů festivalu Landscape a 
spolku Krásná žába. Docent Vojar se na místě vyjádřil, že nedošlo zásadnímu poškození prostředí pro
obojživelníky a navrhl další opatření, která byla následně organizátory festivalu provedena.

Členové spolku Krásná žába podali na Českou inspekci životního prostředí podnět na prošetření 
porušení zákona v souvislosti s výše uvedenou instalací festivalu Landscape. Dle vyjádření ČIŽP 
nedošlo k porušení zákona 114/1992 Sb. Spolek Krásná žába s tímto závěrem nesouhlasí a žádá, aby
Komise životního prostředí záležitost dále řešila.

Na jednání bylo konstatováno, že ČIŽP je oprávněná projednávat veškeré přestupky dle 
zákona, pokud již řízení nezahájí jiný orgán ochrany přírody. V případě porušení zákona týkajících se 
zvláště chráněných druhů by byl příslušným orgánem OCP MHP. Inspekci ŽP však byl, jako prvnímu 
orgánu, doručen podnět, který musí prověřit a v případě zjištění porušení zákona by ČIŽP zahájila 
přestupkové řízení.  
 
OOŽP MČP3 není orgánem ochrany přírody příslušným projednávat přestupky ve věci zvláště 
chráněných druhů, ani není účastníkem takových řízení. KŽP MČP 3 také není účastníkem takového 
řízení. Podávat znovu podnět vůči ČIŽP nebo OCP MHMP by bylo nadbytečné, neboť OCP MHMP 
bude vždy respektovat závěry ČIŽP. 

Usnesení 1: 

KŽP se seznámila s podnětem spolku Krásná žába a jako poradní orgán RMČ nemá kompetenci 
vstupovat do správního řízení ČIŽP. V době konání festivalu nebyl pozemek ve správě MČ a KŽP 
tento záměr detailně neprojednávala. 
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Hlasování:  pro 8,  proti 0,  zdržel se 0 – schváleno

6. Různé

 Pan M. Lupač informoval členy KŽP o nové virtuální naučné stezce v parku Vrch sv. Kříže.
 Pan M. Lupač informoval členy KŽP, že 15. 10. proběhne v infocentru vernisáž výstavy „Klima

se mění“.  Výstava bude trvat 14 dní.

Ověřila Jana Valová

Schválil Jiří Svrček, předseda komise
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