MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 4/2014 z jednání komise životního prostředí Rady městské části
Datum jednání:

27.05.2014

Místo jednání:

Havlíčkovo náměstí 700/9, zasedací
místnost č. 218

Začátek jednání:

16:00 hodin

Konec jednání:

19:30 hodin

Jednání řídil:

Ing. Světlana Škapová,
předsedkyně komise

Počet přítomných členů:

5, komise usnášení schopná
RNDr. Eva Kaprasová, CSc.,
místopředsedkyně komise
Martin Brožek, člen
Mgr. Jan Freidinger, člen, příchod 16:15
hodin
Ing. Pavel Sladkovský, člen, příchod 16:25
hodin

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

Jan Rovenský

Nepřítomen:

Ing. Petr Vučka

Hosté:

Mgr. Ondřej Rut, zástupce starosty
Ing. arch. Zdeněk Fikar, vedoucí OÚR

Počet stran:

4

Zapsal:

Ing. Jana Caldrová, tajemník

Komise životního prostředí Rady městské části schvaluje zápis č. 3/2014 z jednání
konaného dne 15.04.2014 s hlasováním per rollam.
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
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Schválený program jednání:

1. Informace k bodům, které byly odsouhlaseny hlasováním per rollam – zasedání
komise dne 15.04.2014
2. Úprava Tachovského náměstí – prezentace studií
3. Vnitroblok Jičínská – dopravně inženýrské opatření
4. Úprava náměstí Jiřího z Lobkovic – prezentace studií
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Jednání:

1.

Informace k bodům, které byly odsouhlaseny hlasováním per rollam – zasedání
komise dne 15.04.2014:



BIKESHARING – pan Rut přítomné členy komise informoval, že Městská část Praha
3 má zájem o zapojení do programu automatického bezstanicového půjčování kol. Za
tímto účelem proběhne schůzka s Monikou Krobovou Hášovou,

členkou zastupitelstva hl. m. Prahy a to v termínu do konce května 2014.








2.

Baterie do koše nepatří – prezentace společnosti ECOBAT s.r.o. – dle informace
pana Ruta se městská část zapojí do programu, který nabízí bezplatně výše uvedená
společnost (instalace sběrných nádob do budov městského úřadu, výzva školám
k aktivní účasti v tomto programu….). Poté bude iniciováno uveřejnění informačního
článku v radničních novinách.
Pražské cyklozvonění – Rada městské části Praha 3 odsouhlasila usnesením č.321
ze dne 07.05.2014 účast městské části na akci Pražské cyklozvonění 2014.
Park Rajská zahrada – prověření možnosti úpravy otevírací doby – pan Rut sdělil
přítomným, že tuto problematiku bude řešit komplexně.
Poškozování mozaikové dlažby na chodnících (Vinohrady) – pan Rut informoval
členy komise o web portálu chodci sobě, který slouží občanům k upozorňování na
závady povrchů chodníků v Praze. Paní Škapová upozornila, že by bylo přínosné,
kdyby tuto službu též umožňovaly web. stránky MČ případně portál „Zmapuj to“.
Využití cibulovin při rušení jarních záhonů - informace o spolupráci se školami
v roce 2013 a výhled na rok 2014 - Jana Caldrová informovala přítomné o
organizaci distribuce cibulí do škol a pro další zájemce z řad obyvatel městské části.

Úprava Tachovského náměstí – prezentace studií:

Zdeněk Fikar představil

členům komise architektonické studie v následujícím pořadí:


Ing. arch. Jiří Opočenský, ing. arch. Štěpán Valouch
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Studenti z ateliéru arch. Sity – FA ČVUT



Ing. arch. Mikuláš Vavřín



Ing. arch. Juráš Lasovský



Borci architekti

Dle vyjádření paní Škapové, předsedkyně komise, se všechny studie potýkají s absencí
většího množství vegetačních prvků, tzn. trávníků, stromů …. Komise jako nejlepší
vyhodnotila studii Ing. arch Vavřína, na druhém místě se umístila dokumentace architektů
Opočenského a Valoucha, jako třetí byla vyhodnocena studie arch. Lasovského a na
předposledním a posledním místě se umístila díla z ateliéru FA ČVUT a z ateliéru Borci
architekti.
Přijatá doporučení k dopracování, náměty a stanoviska:
V architektonických studiích komise doporučuje vymezit se z předjímání parkování
a budování komerčních prostor. Dále komise doporučuje ve studiích navrhnout
opatření pro vsakování dešťové vody včetně doplnění většího množství
vegetačních prvků.
Hlasování:


pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Komise doporučuje jako nejlepší studii vyhodnotit dílo pana Ing. arch. Mikuláše
Vavřína, který se při hlasování členů komise umístil na prvním místě.

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Předkladatel: Ondřej Rut

3.

Vnitroblok Jičínská – dopravně inženýrské opatření: pan Rut představil návrhy
řešení ve vnitrobloku Jičínská, vycházející ze studie proveditelnosti „Vnitroblok
Jičínská – Variantní posouzení možnosti řešení dopravní obsluhy“ a z ankety, které
se zúčastnili obyvatelé příslušných domů ve vnitrobloku. Paní Škapová poukázala na
skutečnost, že v anketě chyběla možnost, aby se obyvatelé přilehlých nemovitostí
vyjádřili k možnosti zákazu parkování ve vnitrobloku. Dále paní Škapová vyjádřila
názor, že úprava vnitrobloku, by měla být řešena komplexním návrhem revitalizace
tohoto veřejného prostoru, aby tak byla posílena jeho rekreační a estetická funkce.
Členové komise následně hlasovali o 4 alternativách řešení dopravní situace ve
vnitrobloku a o zadání zpracování nové studie takto:
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Varianta 1 – ponechání stávajícího stavu s dílčími modifikacemi
Hlasování:

pro: 2

proti: 0

zdržel se: 2

Pan Freidinger odešel v 18:35 hodin.
Zdrželi se paní Škapová a pan Brožek.
Varianta 2 – ponechání veřejné přístupnosti a zrušení pronajímaní parkovacích stání
Hlasování:

pro: 0

proti: 0

zdržel se: 4

Varianta 3 – technologické řešení regulující dobu pobytu ve vnitrobloku – aplikace
technologického řešení regulujícího dobu pobytu ve vnitrobloku mimo uživatele
vyhrazených stání
Hlasování:

pro: 0

proti: 0

zdržel se: 4

Varianta 4 – komplexní rekonstrukce – komplexní změna dispozičního řešení +
aplikace technologického řešení regulujícího dobu pobytu ve vnitrobloku v kombinaci
se zrušením vyhrazených stání
Hlasování:

pro: 0

proti: 0

zdržel se: 4

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje zadat zpracování studie revitalizace vnitrobloku Jičínská.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Předkladatel: Ondřej Rut

4.

Úprava náměstí Jiřího z Lobkovic – prezentace studií – tento bod byl z časových
důvodů přeložen na další jednání KŽP.
Předkladatel: Ondřej Rut

Příští jednání komise životního prostředí se bude konat od 16:00 hodin dne 24.06.2014
v zasedací místnosti č. 218, Havlíčkovo náměstí 9.
Zápis ověřil:

Světlana Škapová
předsedkyně komise
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