Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor / komise XXX

Zápis z jednání komise životního prostředí č. 1/2021
Datum jednání:

14. 01. 2021

Místo jednání:

online, prostřednictvím MS Teams

Začátek jednání:

16.30 h

Konec jednání:

18.30 h

Jednání řídil:

Jiří Svrček

Počet přítomných členů:

9, komise je usnášeníschopná

Přítomní (podle prezentační listiny):

Jiří Svrček, předseda komise
Jana Valová, místopředsedkyně komise
Miroslav Lupač, člen komise
Miroslav Rubáš, člen komise
Jan Novotný, člen komise
Eva Ferrarová, členka komise
Pavel Štros, člen komise
Eva Pánková, členka komise
Michaela Schwarzová, členka komise, odchod 18.00 h

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

Iva Herčíková, vedoucí OOŽP OSZI
Jan Bartko, radní
Jiří Ptáček, starosta
Julie Stomeová
Filip Stome

Počet stran:

6

Tajemník:

Jana Caldrová, vedoucí odboru ochrany životního
prostředí

Ověřovatel zápisu:

Jana Valová
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1. Program jednání:
1.

Zahájení

2.

Schválení programu

3.

Bod jednání 4: Stížnost na veřejné grilovací místo v parku Židovské pece

4.

Bod jednání 1: Podzimní výsadby stromů ve veřejné zeleni – přehled čerpání neinvestiční
dotace MHMP „Adaptační strategie na změnu klimatu – údržba zeleně v MČ – obnovy
výsadeb“

5.

Bod jednání 2: Přehled kapitálových výdajů z návrhu rozpočtu OOŽP pro rok 2021

6.

Bod jednání 3: Informace o podané výzvě na zpracovatele studie „Založení parku pod
Vrchem sv. Kříže“

7.

Bod jednání 4: Informace o podané výzvě na zpracovatele studie „Založení parku pod
Vrchem sv. Kříže“

8.

Různé

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

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

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

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Komise životního prostředí Rady městské části schválila zápis č. 9/2020 z 3. 12. 2020:
Hlasování:

pro: 8
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3. Schválení programu
Komise životního prostředí Rady městské části schválila předložený program:
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

4. Bod jednání 1: Stížnost na veřejné grilovací místo v parku Židovské pece
Komise životního prostředí byla seznámena se zněním stížnosti, doručené 4. 12. 2020 odboru
ochrany životního prostředí, na umístění grilovacího místa v parku Židovské pece, podepsané třiceti
obyvateli přilehlých domů. Stěžovatelé poukazují na z jejich pohledu nevhodné umístění grilu
v blízkosti dětského hřiště, dále zejména na nadměrný hluk a kouř, na nevhodné chování uživatelů
grilu a na nepořádek, který po sobě zanechávají. Jana Caldrová sdělila ostatním historii vzniku
grilovacího místa, kdy a za jakých okolností byl do parku navržen. Po úvodu do problematiky proběhla
diskuze, v níž jednotlivé členky a členové komise vyjádřili své názory na relevanci doručené žádosti,
na výhody a nevýhody grilovacího místa v parku Židovské pece. Zazněly názory pro i proti zrušení
stávajícího grilu na dřevěné uhlí. Proběhla rovněž diskuze o možnosti nahrazení stávajícího grilu na
dřevěné uhlí grilem elektrickým. Elektrické grily byly na jednání KŽP prezentovány 3. 12. 2020
zástupcem společnosti Park BBQ.
Po proběhlé diskuzi hlasovala komise o následujících usneseních:
Usnesení č. 1:
KŽP doporučuje zrušení stávajícího grilu na dřevěné uhlí bez náhrady.
Hlasování: pro 3 , proti 5, zdržel se 1 – neschváleno
Usnesení č. 2:
KŽP doporučuje prověření možnosti stávajícího grilu na dřevěné uhlí novým elektrickým
grilem.
Hlasování: pro 5 , proti 1, zdrželi se 3 – schváleno

5. Bod jednání 2: Podzimní výsadby stromů ve veřejné zeleni – přehled
čerpání neinvestiční dotace MHMP „Adaptační strategie na změnu klimatu –
údržba zeleně v MČ – obnovy výsadeb“
Členky a členové komise byli seznámeni s čerpáním neinvestiční dotace z Magistrátu hlavního
města Prahy „Adaptační strategie na změnu klimatu – údržba zeleně v MČ – obnovy výsadeb“,
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která byla městské části přidělena v září 2020. Přehledné tabulky, jak byly finanční prostředky ve
výši 7 miliónů Kč využity, byly rozeslány v předstihu. Komise byla seznámena s jednotlivými
projekty, na které byla dotace využita. Celkem bylo na podzim 2020 z dotace vysazeno 138
stromů a 993 keřů v parcích, sídlištích, na náměstích a v uličních stromořadích. Komise byla
seznámena s konkrétními umístěním a druhovou skladbou realizovaných výsadeb. Dotace byla
využita na následující realizace a zpracování prováděcích dokumentací:








Obnova uličních stromořadích v ulicích V Zeleni a V Zahrádkách, Praha 3. Realizace proběhla
dle prováděcí dokumentace, hrazené rovněž z výše jmenované dotace.
Dosadba stromů do stromořadí na území MČ Praha 3. V rámci této akce byla vytipována
volná místa v rabátkách ve stromořadích v minulosti obnovených městskou částí, která vznikla
po pokácených původních dřevinách ze strany TSK. Realizace proběhla dle prováděcí
dokumentace, hrazené rovněž z výše jmenované dotace.
Dosadba dřevin na plochách veřejné zeleně (v sídlištích, parcích a náměstích). Realizace
proběhla dle prováděcí dokumentace, hrazené rovněž z výše jmenované dotace.
Náhradní výsadby do stromořadí na území MČ Praha 3. Při této akci byly pokáceny stromy
suché, stromy ve velmi špatném zdravotním stavu a svážnými růstovými vadami (vyvrácené),
které v minulosti vysadila v rámci proběhlých obnov stromořadí městská část. Pokácené
dřeviny byly nahrazeny novými výsadbami. Podkladem pro realizaci byla analýza „Systémové
zvýšení kvalitativních funkcí stromořadí v Praze 3 jako adaptačního nástroje při změně klimatu
(průběžné výsledky etapy A), zpracovaná Davidem Horou v roce 2020. Kácení proběhlo na
základě platných Rozhodnutí o kácení č.j. UMCP3 378458/2020 ze dne 17.8.2020,
UMCP3UMCP3 427019/2020 ze dne 22.9.2020 a UMCP3 504368/2020 ze dne 4.11.2020.
Obnova stromořadí v ulici Jilmová, Na Vápence a Za Žižkovskou vozovnou, Praha 3 –
prováděcí dokumentace.

KŽP vzala informace o čerpání neinvestiční dotace z Magistrátu hlavního města Prahy
„Adaptační strategie na změnu klimatu – údržba zeleně v MČ – obnovy výsadeb“ na
vědomí.
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6. Bod jednání 2: Přehled kapitálových výdajů z návrhu rozpočtu OOŽP pro
rok 2021
Jana Caldrová představila komisi návrh kapitálových výdajů rozpočtu OOŽP pro rok 2021 a pohovořila
o jednotlivých investičních akcích z následující tabulky, kterou měli členky a členové k dispozici
v předstihu:
Oddíl/
Par

POL

Název oddílu (položky)/Název akce

PIA

Návrh rozpočtu 2021
v tis Kč

34 -37
3745

6xxx
x

OOŽP
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

x
x

28 132,5
27 782,5

3745

6121

Revitalizace okolí cyklostezky Pod Vítkovem

PIA

4 637,0

3745

6121

Posílení potenciálu parku Židovské pece

PIA

1 925,5

3745

6121

Úpravy Žižkova náměstí - horní parter

PIA

5 500,0

3745

6121

Projektová příprava

x

15 720,0

Obnova nám. J. z Poděbrad

PIA

7 970,0

Městská zahrada Pod Kapličkou

PIA

1 000,0

Revitalizace vnitrobloku Flora
Výstavba retenční nádrže a rekonstrukce zpevněných ploch nám. W. Churchilla
Revitalizace nám. Jiřího z Lobkovic

PIA

1 000,0

PIA

1 000,0

750,0

Revitalizace ulic Husinecká,Jeronýmova a Krásova

1 500,0

Revitalizace ulic Rokycanova,Biskupcova a Viklefova

1 500,0

Založení nového parku pod Vrchem sv. Kříže
3421

x

3421

6121

Využití volného času dětí a mládeže

1 000,0
x

Rekonstrukce dětského hřiště Na Vrcholu 1 - proj. dokum.

350,0
350,0

KŽP vzala přehled kapitálových výdajů z návrhu rozpočtu OOŽP pro rok 2021 na vědomí.

7. Bod jednání 3: Informace o podané výzvě na zpracovatele studie „Založení
parku pod Vrchem sv. Kříže“
Jana Caldrová informovala členky a členy KŽP o v prosinci vypsané výzvě na zpracovatele studie
parku pod Vrchem sv. Kříže, který chce městská část vybudovat na pozemcích jí nově svěřených do
péče a dále na části pozemků soukromého investora, který chce tyto v budoucnu převést městské
části. Park by měl plnit funkci rekreační, relaxační a estetickou a v dané lokalitě především funkci
zachování a rozšíření biotopu zvláště chráněných obojživelníků a plazů. Plné znění výzvy bylo
členkám a členům komise zasláno v předstihu.
V rámci jmenované výzvy bylo osloveno sedm projekčních ateliérů a současně byla výzva zveřejněna
na profilu zadavatele. Termín pro podání cenových nabídek je 29. 01. 2021 do 12 hod. Nabídky budou
hodnoceny kromě nabídkové ceny i dle portfolia a popsaného profesního přístupu.
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Předseda komise, Jiří Svrček, plynule navázal na téma parku pod Vrchem sv. Kříže s obdrženým
podnětem na zpamátnění dubů, nacházejících se na pozemku budoucího parku pod Vrchem sv.
Kříže, parc. č. 4229/10 v k. ú. Žižkov. Bylo konstatováno, že žádost o zpamátnění stromu může na
Magistrát hl. m. Prahy podat kdokoliv. OOŽP nechal zpracovat znalecký posudek na jmenované dva
duby, dle kterého jsou ve zhoršeném až špatném zdravotním stavu. Záměrem OOŽP je primárně
provést na stromech adekvátní odborný arboristický zásah vedoucí ke zlepšení jejich zdravotního
stavu i estetické hodnoty, nikoliv snaha o zpamátnění dřevin.
KŽP vzala informace o podané výzvě na zpracovatele studie parku pod Vrchem sv. Kříže i
informaci o podnětu na zpamátnění dvou dubů na vědomí.

Z jednání byl pořízen zvukový záznam.
Termín příštího jednání komise byl stanoven na 9. 2. 2021.

Ověřila

Jana Valová

Schválil

Jiří Svrček, předseda komise
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