MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 3/2014 z jednání Komise životního prostředí Rady městské části
Hlasování per rollam
Datum jednání:

15.04.2014

Místo jednání:

Havlíčkovo náměstí 700/9, zasedací
místnost starostky

Začátek jednání:

16:00 hodin

Konec jednání:

20:00 hodin

Jednání řídil:

Ing. Světlana Škapová,
předsedkyně komise

Počet přítomných členů:

3, komise nebyla usnášení schopná
Martin Brožek, člen
Mgr. Jan Freidinger, člen

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

RNDr. Eva Kaprasová, CSc
Jan Rovenský
Ing. Pavel Sladkovský
Ing. Petr Vučka

Hosté:

Ing. arch. Zdeněk Fikar
RNDr. Petr Kratochvíl
JUDr. Monika Krobová Hášová
ak. arch. Tomáš Slepička
Jitka Vrtalová

Hlasování per rollam:
Počet hlasujících členů komise:

6, hlasování per rollam je platné

Nehlasoval:

Ing. Pavel Sladkovský
Pan
Sladkovský
nehlasoval,
protože
nesouhlasil s tím, že body předložené
v hlasování per rollam nesnesou odkladu, a
navrhl jejich projednání na příštím zasedání
komise. V případě, že komise na jeho návrh
nepřistoupí, požadoval důvod své neúčasti
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v hlasování uvést v zápisu.

Počet stran:

8

Zapsal:

Ing. Jana Caldrová, tajemník

Hlasování per rollam
1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.

BIKESHARING – informace o systému bezstanicového automatického
půjčování kol v Praze - JUDr. Monika Krobová Hášová, člen zastupitelstva hl.
m. Prahy.
Baterie do koše nepatří – prezentace společnosti ECOBAT
s.r.o. –
RNDr. Petr Kratochvíl.
Pražské cyklozvonění – prezentace akce - Jitka Vrtalová, koordinátorka.
Park Rajská zahrada – prověření možnosti úpravy otevírací doby –
Ing. Světlana Škapová, předsedkyně komise.
Poškozování mozaikové dlažby na chodnících (Vinohrady) – Ing. Světlana
Škapová, předsedkyně komise.
Využití cibulovin při rušení jarních záhonů - informace o spolupráci se
školami v roce 2013 a výhled na rok 2014 - Ing. Světlana Škapová,
předsedkyně komise.

BIKE SHARING – systém bezstanicového automatického půjčování kol
v Praze

Informace o systému bezstanicového automatického půjčování kol přednesla JUDr. Monika
Krobová Hášová, členka zastupitelstva hl. m. Prahy.
o Bike sharing je automatizovaný systém půjčování tzv. „veřejných kol“ pro rezidenty a turisty,
celosvětově fungující v 650 městech. Systém funguje v naprosté většině evropských
hlavních měst. Současné technicky i technologicky velmi vyspělé systémy přinášejí vysoký
komfort uživatelům a nízký vandalismus.

o Bike sharing v Praze bude alternativní možností dopravy, doplňkem městské hromadné
dopravy, zaměřeným na rezidenty (roční předplatné) a návštěvníky/turisty (jednorázové
poplatky). Představuje optimální páteřní systém pro Prahu o rozsahu 10 km 2, tj. cca 1000
kol, až 150 stanovišť, vzdálenosti mezi stanicemi do 300 m. V první fázi se předpokládá
umístění stanovišť kopírující tok Vltavy a historické jádro Prahy (na „rovině“), a dále
postupné rozšiřování systému.
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o Investice do spuštění systému se odhadují na 40 – 50 mil. Kč (obvykle hradí město za
podpory sponzorů). Bike sharing představuje provozně soběstačný systém, kde výnosy
pokrývají provozní náklady a údržbu. Vlastníkem systému by bylo hl. m. Praha, provozní
smlouva by se uzavírala na 3 až 5 let.
o V současné době existují zkušení a renomovaní provozovatelé se zájmem o realizaci projektu
v Praze.

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje Mgr. Ondřeji Rutovi připojit se k projektu bezstanicového
automatického půjčování kol v Praze, včetně vytipování stanic a jejich rozmístění
na území MČ Praha 3.

Hlasování:

pro: 5

proti: 1

zdržel se: 0

Předkladatel: Světlana Škapová

2.

Baterie do koše nepatří – prezentace společnosti ECOBAT s.r.o

ECOBAT s.r.o. je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr
a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 2013 zpětně odebrala 1 031 tun
baterií, což představuje 32 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 18 000
míst zpětného odběru. Její činnost členům komise představil jednatel společnosti RNDr. Petr
Kratochvíl.
Oddělený sběr a následná recyklace přenosných baterií významně přispívá k omezení
nebezpečných látek ve směsném komunálním odpadu a k osvětě a propagaci separace
odpadů mezi občany. Nabídka neziskové organizace ECOBAT na zkvalitnění sběrné sítě
baterií nepřináší pro MČ žádnou finanční zátěž, jedná se o spolupráci v organizační
rovině.

Návrh opatření pro zlepšení zpětného odběru přenosných baterií v městské části
Praha 3:
1.

Umístění atraktivních sběrných boxů do budov radnice

o Pověřený pracovník MČ Praha 3 převezme od organizace ECOBAT tři moderní sběrné
nádoby (Maxitube, ECOCHEESE) a umístí tyto sběrné nádoby do budov Havlíčkovo nám. 9,
Seifertova 51, Lipanská 9 a Lipanská 14. Musí se jednat o místa dobře viditelná a přístupná
pro zaměstnance i návštěvníky. ECOBAT poskytne sběrné nádoby zdarma.
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o MČ Praha 3 pověří jednoho svého zaměstnance trvalým dohledem nad naplněností sběrných
nádob. V případě, že dojde k úplnému naplnění jedné ze sběrných nádob, pověřený
zaměstnanec vyzve společnost ECOBAT k odvozu nashromážděných baterií. ECOBAT
zajistí odvozy nashromážděných baterií a následnou recyklaci zdarma.

Odpovědná osoba za ECOBAT: Petr Musílek, DiS. (734 567 989, petr.musilek@ecobat.cz)

2.

Zapojení škol MČ Praha 3 do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

o Organizace ECOBAT předá MČ Praha 3 seznam mateřských a základních škol, které nejsou
zapojené do projektu Recyklohraní, případně školy, které jsou v tomto projektu málo aktivní.
o MČ Praha 3 pověří odbor školství a zdravotnictví, aby ve spolupráci s marketingovým
oddělením organizace ECOBAT zvážil vhodnou formu propagace projektu a oslovení
mateřských a základních škol (oficiální dopis MČ Praha 3, pracovní setkání ředitelů škol a
podobně) a následně realizoval zvolené opatření s tím, že školám doporučí aktivní účast
v projektu Recyklohraní.

Odpovědná osoba za ECOBAT: Eva Gallatová (733 182 188, eva.gallatova@ecobat.cz)

3.

Propagace sběru a recyklace přenosných baterií

o MČ Praha 3 zajistí v období červen – listopad 2014 distribuci sběrných krabiček
ECOCHEESE na vhodných místech (infocentrum, odbor životního prostředí, CzechPoint)
nebo při vhodných příležitostech (například placení poplatků za TKO). Sběrné krabičky
ECOCHEESE dodá zdarma organizace ECOBAT.
o Odbor vnějších vztahů MČ Praha 3 zajistí bezplatně ve spolupráci s marketingovým
oddělením organizace ECOBAT zveřejnění dvou motivačních článků o významu sběru a
recyklace baterií v Radničních novinách do konce roku 2014. Dále zajistí trvalé zveřejnění
informace o zpětném odběru baterií na www.praha3.cz a dvou příspěvků na sociální síti
Facebook.

Odpovědná osoba za ECOBAT: Eva Gallatová (733 182 188, eva.gallatova@ecobat.cz)

4.

Plnění povinnosti zpětného odběru baterií v prodejnách v MČ Praha 3

o Organizace ECOBAT provede na vlastní náklady zmapování všech maloobchodních
prodejen v MČ Praha 3, na které se vztahuje zákonná povinnost zřídit místa zpětného
odběru pro baterie.
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o Odbor životního prostředí MČ Praha 3 formou úředního dopisu vyzve na základě šetření
organizace ECOBAT všechny příslušné provozovatele MO prodejen k důslednému plnění
povinností dle §31 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech.

Odpovědná osoba za ECOBAT: Eva Gallatová (733 182 188, eva.gallatova@ecobat.cz)

5.

Zkvalitnění zpětného odběru baterií v obchodním centru FLORA

o Příslušný odbor MČ Praha 3 projedná vhodnou formou s provozovatelem OC Flora možnosti
umístění dvou až třech sběrných boxů Maxitube do veřejných prostor obchodního centra.
Organizace ECOBAT zajistí bezplatné dodání sběrných boxů a jejich následnou obsluhu.

Odpovědná osoba za ECOBAT: Petr Musílek, DiS. (734 567 989, petr.musilek@ecobat.cz)

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje Mgr. Ondřeji Rutovi, Miroslavě Oubrechtové prověřit a
připravit možnost spolupráce městské části se společností Ecobat s.r.o. dle
navržených opatření pro zlepšení zpětného odběru přenosných baterií a následně
zveřejnit v Radničních novinách.

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1

Předkladatel: Světlana Škapová

3.

Pražské cyklozvonění – prezentace akce

Cyklozvonění prezentovala koordinátorka této akce paní Jitka Vrtalová. Jedná se o tradiční
akci neziskového charakteru, kterou již šestým rokem pořádají pražské městské části a obce
v okolí Prahy (v roce 2014 Praha 4, 5, 11, 12,13, Slivenec, Libuš, Kunratice, Šeberov,
Řeporyje, Újezd, Průhonice a Velká Chuchle). Účast zvažují další městské části (Praha 3, 14
a 19, Řepy, Zličín). Akci zahajuje společná jízda cyklistických pelotonů, které se na cestě
postupně spojují. Pro zvýšení atraktivity je v cíli připraven doprovodný program, v roce 2014
jej zajišťuje Praha 13. Produkci akce zajišťuje a organizuje občanské sdružení NaKole o.s.
Pražské cyklozvonění se koná jako součást Evropského týdne mobility.
V případě spoluúčasti by úkolem městské části Praha 3 bylo:
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ve spolupráci s koordinátorem vytipovat trasu cyklistického pelotonu, která by vedla
ze startovního místa na Praze 3 do Centrálního parku Prahy 13 (cca 17 km),



po dohodě s koordinátorem vyžádat asistenci městské policie na nepřehledných nebo
frekventovaných komunikacích na území MČ Praha 3,



jmenovat zástupce, který bude MČ reprezentovat v odpoledním programu,



určit zástupce MČ, který povede peloton z městské části do cíle cesty,



financovat nákup triček podle dodaného grafického vzoru a cyklistických zvonků pro
účastníky cyklojízdy (náklady byly v uplynulých letech:
o

trička – dospělé velikosti (S-XXL) 88 Kč /ks, tj. 106 Kč vč. DPH,

o

trička - dětské velikosti (vel 104-152) 81 Kč/ks, tj. 97,2 Kč vč. DPH,

o

zvonky (VELOBEL), typ Praděd, kód 3007, cena 20,60/ks Kc + DPH, 24,70
vč. DPH,



pomoci s propagací akce podle možností a zdrojů, především prostřednictvím
tiskovin vydávaných městskou částí, webových stránek MČ Praha 3 apod.



respektovat grafický manuál akce Pražské cyklozvonění.

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje Mgr. Ondřeji Rutovi prověřit možnost spoluúčasti městské
části při akci Pražské cyklozvonění.

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1

Předkladatel: Světlana Škapová

4.

Park Rajská zahrada - prověření možnosti úpravy otevírací doby

Předsedkyně komise životního prostředí Ing. Světlana Škapová poukázala na vhodnost
otevření parku při příznivých klimatických podmínkách v době od listopadu do března, kdy
park bývá uzavřen.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje Mgr. Ondřeji Rutovi prověřit ve spolupráci s příspěvkovou
organizací SARA Pražačka, která zajišťuje chod parku, a odborem technické
správy majetku a investic, zajišťujícím údržbu zeleně, možnost flexibilního
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zajištění otevírací doby, včetně možnosti úpravy pohybu psů na vodítku v areálu
parku.

Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Předkladatel: Světlana Škapová

5.

Poškozování mozaikové dlažby na chodnících (Vinohrady)

Ing. Světlana Škapová informovala přítomné o skutečnosti, kdy po uvolnění několika kostek
v mozaikových chodnících dochází k následnému stále se rozšiřujícímu poškození, kterému
by bylo možné zabránit včasnou opravou.

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje Mgr. Ondřeji Rutovi:
1.

prověřit možnost využití webového portálu MČ, případně mobilní
aplikace, na hlášení problémů a podnětů ze strany občanů, včetně
následného předání hlášení TSK hl. m. Prahy,

2.

projednat možnost zveřejnění informace o využití webového portálu a
mobilní aplikace v Radničních novinách.

Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Předkladatel: Světlana Škapová

6.

Využití cibulovin při rušení jarních záhonů

RNDr. Jana Bosáková informovala komisi o loni započaté akci předávání cibulí odkvetlých
tulipánů školám. Ing. Škapová doporučila, aby zbylé cibule byly dány k dispozici občanům
městské části.

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje Mgr. Ondřeji Rutovi zajistit propagaci odběru cibulí pro občany
městské části.
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Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Předkladatel: Světlana Škapová
Příští jednání komise životního prostředí se bude konat od 16:00 hodin dne 27.05.2014
v zasedací místnosti č. 218, Havlíčkovo náměstí 9.

Zápis ověřil:

Světlana Škapová
předsedkyně komise
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