KOMISE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 – KOMISE ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
ZÁPIS Z 12. ZASEDÁNÍ
konaného dne 8. března 2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městské části Praha 4
v 6. patře.
Přítomní členové: Ing. Marie Jelínková, RNDr. Jiří Bendl, CSc., PhDr. Petr Kučera, Ing.
František Nikl, MBA, RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., Mgr. Pavel Traub, Ing. Tomáš Hřebík.
Hosté z řad zastupitelů: Akad. arch. Jaromíra Eismannová, PhDr. M. Hroza.
Hosté - ostatní: Ing. Tomáš Foral, soudní znalec v oboru dendrologie.
Veřejnost: Ing. Pavel Dukát, Eva Soukalová, Daniela Vavrochová, Dagmar Linhartová, Marie
Uhlířová, E. Vrana. Účast veřejnosti dle prezenční listiny.

Průběh jednání
1. ověření usnášeníschopnosti komise: přítomno 7 členů z celkového počtu 7.
2. schválení programu - bez výhrad.
I.

bod jednání – prezentace Ing. T. Forala: Péče o veřejnou zeleň - tzv. zmlazování
keřových porostů - stav zmlazených porostů (příklady) - praxe x odborné
dendrologické zhodnocení. Diskuze k tématu.

Usnesení komise:

1. Komise doporučuje Radě MČ Praha 4, aby využila všech možností k iniciování
uvedení do života Koncepce péče o zeleň v HMP schválené ZHMP v červnu 2010.
Komise se obrací na starostu MČ Petra Štěpánka, aby se zasadil o prosazení této
koncepce na HMP.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 1.

2. Komise vyzývá radního pro životní prostředí RMČ P4 a vedoucího odboru životního
prostředí a dopravy, aby se pravidelně zúčastňovali jednání komise.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0.

3. Komise doporučuje proškolení zaměstnanců OŽPAD, jejichž náplní práce je péče
o dřeviny, ve věci odborně prováděných řezů, zmlazování, výsadeb a péče o dřeviny
znalcem z oboru dendrologie.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0.
poznámka předsedkyně komise: arboristické zásahy vedené jednostranným
nazíráním na dřeviny ve městech často vedou k jejich nevratnému poškození
a zásadnímu zkrácení životnosti, jak bylo zdokumentováno v proběhlé prezentaci
soudního znalce ing. T. Forala
4. Komise žádá zintenzivnění kontroly péče o zeleň ze strany realizačních firem
a správců oblastí a nastavení přesných kvalitativních kritérií v objednávkách.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0.

5. Komise žádá zveřejnění plánu údržby veřejné zeleně.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0.

II.

bod jednání: Administrativní dům Beryl a jeho vliv na životní prostředí, ztráta izolační
zeleně, studie úprav areálu Vršovické vodárny v kontextu "Memoranda o spolupráci"
mezi MČP4 a Pankrác, a.s.
Komise byla seznámena se záměrem (umístění, související záměry v území, stav
správních řízení). Byly předloženy dokumenty poskytnuté radní pro územní rozvoj

Mgr. Alžbětou Rejchrtovou a poskytnuty všem členům komise i hostům, a to:
Dopis ze dne 8. 3. 2017 – Reakce na článek v Tučňáku – okolí Vršovické vodárny.
Dopis ze dne 11. 1. 2017 – Vyjádření k ústnímu jednání při územním řízení na
umístění stavby nazvané „Administrativní dům Beryl“ při ul. 5. května a Pod
Vršovickou vodárnou III z hlediska územního rozvoje městské části Praha 4.
(P4/1901/17/OKAS/SYR).
Diskuse k tématu: Vzhledem k omezenému časovému rámci zasedání (nutnosti
upřednostnění bodu 3) se komise k projednání bodu na následujícím zasedání vrátí.
III.

bod jednání: Granty - životní prostředí – 2017.
1. Pragos centrum s.r.o.
Úprava a revitalizace okolí budovy Kulturního centra Pragos, výstavba dětského
hřiště a venkovních tvořivých dílen pro děti, dospělé i seniory.
Hlasování: Pro 0, Proti 7, Zdržel 0.
Komise nedoporučuje podporu z důvodu možného negativního zásahu do
stávající zeleně (žádost rovněž nesplňuje formální podmínky).

2. Nadační fond Čisté Město
Edukativní kampaň „NENÍ TO MALÝ PROBLÉM“
Hlasování: Pro 0, Proti 7, Zdržel 0.
Komise nedoporučuje podporu zejména z důvodu nízké efektivity, jednorázovosti
kampaně a vysokých materiálních nákladů.
3. Nadace na ochranu zvířat
Hurá, máme doma zvíře.
Požadovaná podpora Kč 51.000,-, komise doporučuje nižší podporu ve výši
Kč 30.000,Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0.
Komise navrhuje nižší finanční podporu z důvodu opakované vyšší podpory
poskytnuté v předchozích letech.
4. Nadace na ochranu zvířat
Brožura „Pes ve městě“
Hlasování: Pro 0, Proti 7, Zdržel 0.

Komise nedoporučuje podporu z důvodu opakované vyšší podpory poskytnuté
v předchozích letech a nízkého efektu jednorázově distribuované tiskoviny.
5. Bieno z.s.
Ptáci vnáší život mezi domy, pojďme si je přiblížit.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 1.
Komise doporučuje podporu nového projektu z důvodu jeho odborné fundovanosti
a obecné potřebnosti (nedostatečná povědomost široké veřejnosti o přínosech
koexistence s ptactvem a podmínkách jeho života ve městě)
6. Občanské sdružení Rybička
Eko příměstské tábory v Rybičce.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0.
Komise doporučuje podporu projektu vzhledem ke kombinaci sociálního
a ekologického přínosu příměstských táborů.
V průběhu jednání odešel 1 člen komise.
7. Sdružení rodičů ZŠ Nedvědovo náměstí, z.s.
Příroda nás naučí, jak se máme chovat k ní.
Požadovaná podpora Kč 137.000,-, komise doporučuje nižší podporu,
a to ve výši Kč 100.000,- z důvodu překročení maxima.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel 2.
Projekt na pomezí rodinné rekreace a ekologické výchovy s přesahem do jiných
grantových oblastí.
8. Nadační fond Adeodatus
Příroda v rukou našich dětí: třídíme a sbíráme, sázíme a poznáváme.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0.
Komise doporučuje podporu v žádané výši Kč 45.618,- z důvodu přínosnosti
výchovného, vzdělávacího a současně prakticky ekologického aspektu
9. Sousedé z Podolí, z.s.
Rekultivace předzahrádek, výsadba dřevin včetně péče o stávající porosty
a zlepšení pořádku v Podolí.
Požadovaná podpora Kč 100.000,-, komise doporučuje nižší podporu,
a to ve výši Kč 50.000,- odpovídající kontinuální podpoře projektu ve shodné výši
v předchozích letech.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0.
Komise doporučuje doplnění příloh žádosti ve smyslu upřesnění obsahové náplně,
doložení konkrétních výsledků využití grantů předchozích let ve zlepšeném stavu
uliční zeleně atd.

10. Dům ochránců přírody v Praze – ZO ČSOP
Ekologická výchova a osvěta Domu ochránců přírody.
Požadovaná podpora Kč 49.000,-, komise doporučuje vyšší podporu,
a to ve výši Kč 70.000,Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0.
Komise doporučuje vyšší podporu s ohledem na dlouhodobě vysokou kvalitu
výchovné, vzdělávací a osvětové činnosti žadatele.
11. Dům ochránců přírody v Praze – ZO ČSOP
Pražská zvířecí záchranka.
Požadovaná podpora Kč 44.000,-, komise doporučuje vyšší podporu,
a to ve výši Kč 70.000,.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0.
Komise doporučuje vyšší podporu s ohledem na narůstající požadavky na kapacitu
zařízení.
12. Záhony pro školky, z.s.
Záhony pro školky.
Požadovaná podpora Kč 79.000,-, komise doporučuje nižší podporu,
a to ve výši Kč 40.000,Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 1.
Projekt na pomezí více grantových oblastí, poměrně vysoké materiální náklady, lze
podpořit rovněž z grantových zdrojů mimo oblast životního prostředí.
13. Společenství vlastníků pro domy Nuselská 84/24, 78/26, 69/28 a 47/30
Rekultivace předzahrádek Nuselská 24-30.
Požadovaná podpora Kč 94.803,-, komise doporučuje nižší podporu,
a to ve výši Kč 60.000,-

Komise doporučuje podporu, avšak pouze při splnění podmínky nepoužití
herbicidu (round-up).
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0.
14. Ekocentrum Koniklec o.p.s.
Hmyzí hotely ve školách a školkách.
Požadovaná podpora Kč 100.000, komise doporučuje nižší podporu, a to ve výši
Kč 75.000,Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0.
Komise doporučuje přednostní využití přírodního prostředí (s ponecháním
rozkládající se dřevní hmoty atp.) pro podporu biodiverzity v zahradách škol,
"hmyzí hotely" představují přínosnou avšak pouze doplňkovou metodu oživení
školních zahrad.
15. Ekocentrum Koniklec o.p.s.
Vodní škola.
Požadovaná podpora Kč 90.000,-, komise doporučuje podporu v plné výši.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0.
Různé: komise žádá Radu MČ Praha 4, aby neprodleně vybavila tajemnici KŽP
služebním mobilním telefonem.
V Praze 16. března 2017

Ing. Marie Jelínková
předsedkyně komise

Mgr. Alžběta Korčáková, Ph.D.
tajemnice komise

