MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 4/2019 z jednání komise životního prostředí Rady městské části
Datum jednání:

02. 04. 2019

Místo jednání:

Lipanská 429/7, zasedací místnost č. 301

Začátek jednání:

16:30 hodin

Konec jednání:

18:30 hodin

Jednání řídil:

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

Počet přítomných členů: 8, komise usnášení schopná
PhDr. Tomáš Mikuš, Ph.D., místopředseda komise
Ing. Pavel Štros, člen komise, odchod 18:15
JUDr. Eva Pánková, členka komise
Miroslav Lupač, člen komise
Mgr. Jana Valová, členka komise
Bc. Jan Novotný, člen komise
Miroslav Rubáš, člen komise
Ing. Jana Caldrová, tajemnice komise

Nepřítomni:

David Tacl, M. A., člen komise

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

Hosté:

Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek, uvolněný člen ZMČ
Mgr. Ing. Nikola Rusová, vedoucí OSZK
Denisa Pevná, odborná asistentka člena RMČ Bc. Svrčka
Kamil Souček, problematika grilovacích míst v parku
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Parukářka
Ing. Jiří Hájek, problematika grilovacích míst v parku
Parukářka
Jarmila Hájková, problematika grilovacích míst v parku
Parukářka

Počet stran:

5

Zapsala:

Ing. Jana Caldrová

Komise životního prostředí Rady městské části schválila zápis č. 3/2019 z 05. 03. 2019:

Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta - uvolněného člena
ZMČ Ing. arch. Matěje Michalka Žaloudka na tomto jednání:

Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta - Denisy Pevné na
tomto jednání:

Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta - Kamila Součka na
tomto jednání:

Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0
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Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta - Ing. Jiřího Hájka
na tomto jednání:

Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta – Jarmily Hájkové
na tomto jednání:

Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Schválený program jednání:

1. Problematika grilovacích míst v parku Parukářka
2. Obnova stromořadí v ulicích Na Vápence a V Domově
3. Ostatní

Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Zapisovatelem zápisu byla pověřena: Ing. Jana Caldrová

Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelem zápisu byla pověřena: Mgr. Jana Valová

Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Jednání:
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1. Problematika grilovacích míst v parku Parukářka
Na základě „Žádosti o zrušení/přemístění grilovacích stanovišť na vrchu Parukářka“
obyvatel Residence Jeseniova, která byla doručena na podatelnu ÚMČ P3 dne 26. 03.
2019, byli členové komise, za účasti iniciátora žádosti pana Součka, seznámeni
s problematikou grilovacích míst v parku Parukářka. K problematice se vyjádřili i přítomní
manželé Hájkovi, kteří žádost taktéž podepsali.
Doporučení, náměty a stanoviska:
KŽP

doporučuje

zrušení

dotčených

grilovacích

stanovišť

prostřednictvím odmontování grilů samotných a zachováním odpočinkových míst
(lavic, stolů, pítka). OOŽP prověří možnost umístění grilů v jiné, vhodnější, části parku
Parukářka v souladu s urbanistickou studií (Ing. arch. Pleskot).

Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

2. Obnova stromořadí v ulicích Na Vápence a V Domově
Členové komise byli seznámeni se záměrem obnovy stromořadí v ulicích Na Vápence a
V Domově (na základě projektových dokumentací „Obnova stromořadí na území městské
části Praha 3, ulice Na Vápence“ a „Obnova uličního stromořadí v Praze 3, ulice
V Domově“), jehož předpokládaný termín realizace spadá na podzim tohoto roku.

Doporučení, náměty a stanoviska:
KŽP doporučuje OOŽP prověřit kácení stromů v ulici V Domově, prověřit taktéž
vhodnost vybraného druhu stromu (pěstovaného na kmínku) a dále pokračovat
v realizaci obnovy zmíněných stromořadí.

Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

3. Ostatní
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Na základě požadavku Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. byli členové komise
seznámeni se záměrem rozšíření farmářských trhů na nám. Jiřího z Poděbrad do prostoru
zeleně. V návrhu, viz přiložený plánek, byly předestřeny čtyři varianty řešení úpravy
daného terénu (a to včetně prostoru kolem pítka, který má návštěvníkům trhů sloužit jako
odpočinková zóna).

Doporučení, náměty a stanoviska:
KŽP doporučuje schválit záměr rozšíření farmářských trhů dle přiloženého plánku a to
s užitím technického řešení napevno umístěných, odnímatelných, dřevěných roštů.

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 2

Tajemnice komise Ing. Caldrová dále informovala členy komise o konání konference
„Správa veřejné zeleně v městské krajině“, která se uskuteční 16. 05. 2019 od 8 do 18
hodin v objektu Tower park Praha v kongresovém sále Žižkovské věže v Mahlerových
sadech.
Členové komise byli dotázáni, s jakými dalšími projekty by chtěli být obeznámeni, jaká
další problematika je zajímá.

Termín příštího konání komise životního prostředí byl stanoven na 14. 05. 2019 od 16:30
hodin, Lipanská 429/7, zasedací místnost č. 301.

Zápis ověřil: Mgr. Jana Valová

RNDr. Jan Materna, PhD.
předseda komise
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