MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 5/2014 z jednání komise životního prostředí Rady městské části
Datum jednání:

24.06.2014

Místo jednání:

Havlíčkovo náměstí 700/9, zasedací
místnost č. 218

Začátek jednání:

16:00 hodin

Konec jednání:

18:30 hodin

Jednání řídil:

Ing. Světlana Škapová,
předsedkyně komise

Počet přítomných členů:

5, komise usnášení schopná
RNDr. Eva Kaprasová, CSc.
místopředsedkyně komise
Mgr. Jan Freidinger, člen, příchod 16:20
hodin
Jan Rovenský, člen
Ing. Pavel Sladkovský, člen,

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

Martin Brožek, člen
Ing. Petr Vučka, člen

Hosté:

Mgr. Ondřej Rut, zástupce starosty
ak. arch. Tomáš Slepička (OUR)

Počet stran:

4

Zapsal:

Ing. Jana Caldrová, tajemník

Komise životního prostředí Rady městské části schvaluje zápis č. 4/2014 z jednání
konaného dne 27.05.2014.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0
předkladatel: Světlana Škapová

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00065317, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g

1/4

Schválený program jednání:

1. Úprava náměstí Jiřího z Lobkovic – prezentace studií komise
2. Městská zahrada Pod Kapličkou
3. Připravované a probíhající akce na obnovu veřejného prostoru
4. Posouzení žádosti ke konání akce „Sjezd horských kol v parku Vrch sv. Kříže“
5. Distribuce cibulí z rušených výsadeb
6. Ostatní
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Jednání:

1.

Úprava náměstí Jiřího z Lobkovic – prezentace studií:

Tomáš Slepička představil členům komise architektonické studie v následujícím pořadí:
-

Ing. arch. Radko Květ
orientační rozpočet akce - 17.500.000 Kč bez DPH

-

Atelier Dům a město, sdružení architektů
provedení v žulové dlažbě - 22.215.760 Kč bez DPH
provedení v žulové dlažbě - 21.012.096 Kč bez DPH
varianta s bruslařským oválem provedení v betonové dlažbě -15.941.520 Kč bez DPH
varianta se sociálním bydlením provedení v betonové dlažbě -14.536.704 Kč bez DPH

-

Sdružení Kosa
orientační rozpočet akce - 19.836.373 Kč bez DPH

Výše uvedení autoři navrhli celkovou revitalizaci parku na náměstí Jiřího z Lobkovic.
ZS Rut uvedl, že původním záměrem byla pouze částečná úprava včetně začlenění
komunikace před školou. Komise navrhuje, aby autoři upravili rozsah studií dle
doporučení komise.
Přijatá doporučení k dopracování, náměty a stanoviska:
V architektonických studiích komise doporučuje upravit předložené studie
následujícím způsobem:
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Park bude ponechán v současné podobě s tím, že bude rozšířeno dětské hřiště.
Studie budou obsahovat začlenění komunikace včetně vstupů do parku v jeho
stávající podobě.
U zpevněných ploch budou navržena opatření na vsakování dešťové vody.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Ondřej Rut

2.

Městská zahrada Pod Kapličkou:
Studie

městské

zahrady zpracovaná

Atelierem

zahradní

a

krajinářské

architektury Sendler – Babka a obecně prospěšnou společností KOKOZA byla
v dubnu představena ředitelce Nadace Proměny pí. Přerovské, která ji kladně
hodnotila. Pro podání žádosti o dotaci poskytnutou touto nadací je třeba, aby
se záměrem zbudování městské zahrady souhlasila rada městské části.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje panu Rutovi předložit studii „Městská zahrada Pod
Kapličkou“ k projednání do klubu zastupitelů.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Předkladatel: Ondřej Rut

3.

Připravované a probíhající akce na obnovu veřejného prostoru – informace
k jednotlivým akcím
Ing.

Caldrová

na

základě

zpracované

tabulky

informovala

členy

komise

o probíhajících a připravovaných akcích zajišťovaných odborem technické správy
majetku a investic.
Předkladatel: Ondřej Rut

4.

Posouzení žádosti ke konání akce „Sjezd horských kol v parku vrch sv. Kříže“:
Komise zamítla konání této akce na vegetačních plochách.
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Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje ZS Rutovi v případě konání akce na komunikacích pro pěší
uvnitř parku, projednat s pořadatelem způsob ochrany zeleně a bezpečnosti
návštěvníků parku.

Hlasování:

pro: 4

proti: 1

zdržel se: 0

Proti hlasoval pan Sladkovský
Předkladatel: Ondřej Rut

5.

Distribuce cibulí z rušených výsadeb – informace
Ing. Caldrová informovala členy komise o průběhu distribuce cibulí tulipánů občanům
městské části. Distribuci zajišťoval Svaz důchodců Praha 3 (Olšanská 7). Akce byla
velmi pozitivně hodnocena občany, cibule si vyzvedlo cca 150 lidí. Kromě toho byly
cibule poskytnuty základním a mateřským školám v Praze 3. Komise doporučuje
vyjádřit ocenění za bezchybnou organizaci členům svazu důchodců formou drobného
dárku.
Předkladatel: Světlana Škapová

Příští jednání komise životního prostředí se bude konat od 16:00 hodin dne 02.09.2014
v zasedací místnosti č. 218, Havlíčkovo náměstí 9.

Zápis ověřil:

Světlana Škapová
předsedkyně komise
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