MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 6/2014 z jednání komise životního prostředí Rady městské části
Datum jednání:

16.09.2014

Místo jednání:

Havlíčkovo náměstí 700/9, zasedací
místnost č. 218

Začátek jednání:

16:00 hodin

Konec jednání:

17:30 hodin

Jednání řídil:

RNDr. Eva Kaprasová, CSc.
místopředsedkyně komise

Počet přítomných členů:

3, komise není usnášení schopná
RNDr. Eva Kaprasová, CSc.
místopředsedkyně komise
Mgr. Jan Freidinger, člen
Ing. Pavel Sladkovský, člen

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

Ing. Světlana Škapová,
předsedkyně komise
Martin Brožek, člen
Jan Rovenský, člen
Ing. Petr Vučka, člen

Počet stran:

3

Zapsal:

Ing. Jana Caldrová, tajemník

Program jednání:

1. Návrh „Chodníkového programu“
2. Připravované a probíhající akce na obnovu veřejného prostoru
3. Ostatní
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Jednání:

1.

Návrh „Chodníkového programu“:

Komise vzala na vědomí návrh „chodníkového programu“, tzn. návrh oprav komunikací
pro pěší hrazených z rozpočtu MČ Praha 3 v období 2015 – 2020. Přítomné členy komise
s návrhem seznámil pan Ondřej Rut.
Předkladatel: Ondřej Rut

2.

Připravované a probíhající akce na obnovu veřejného prostoru:

Pan Ondřej Rut informoval členy komise o probíhajících stavbách, jako např. revitalizace
Havlíčkova náměstí, realizace hřiště pro teenagery Habrová ….
Předkladatel: Ondřej Rut

3.

Ostatní :
a) Ing. Caldrová informovala členy o podnětu Alexandra Bellu, předsedy ODS
Praha 3, týkajícího se regulace hudebních produkcí v parku Parukářka.
Komise vzala toto na vědomí a konstatovala, že podnět bude předán věcně
příslušné komisi v příštím volebním období.
Předkladatel: Jana Caldrová
b) Ing. Caldrová informovala členy komise o žádosti pana Dufka, týkající se
spadu medovice produkované mšicemi na lípách v ulici Ondříčkova a s tím
spojeným

problémem

znečišťování

zaparkovaných

vozidel.

Komise

konstatovala, že se jedná o stromořadí II. kategorie ve správě TSK hl. m.
Prahy. Pan Dufek bude o této skutečnosti informován prostřednictvím
oddělením správy zeleně.
Předkladatel: Jana Caldrová

2/3

Příští, závěrečné jednání komise životního prostředí se bude konat dne 29.09.2014 od 15:00
hod v zasedací místnosti č. 218, Havlíčkovo náměstí 9. Předmětem zasedání komise bude
poděkování členům za jejich obětavou práci v uplynulém volebním období.

Zápis ověřil:

RNDr. Eva Kaprasová
místoředsedkyně komise
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