MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 2/2014 z jednání komise životního prostředí Rady městské části
Datum jednání:

25.2.2014

Místo jednání:

Havlíčkovo náměstí 700/9, zasedací
místnost č. 218

Začátek jednání:

16:00 hodin

Konec jednání:

18:00 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
Ing. Pavel Sladkovský, člen

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

Jan Rovenský

Hosté:

Mgr. Ondřej Rut, zástupce starosty

Počet stran:

4

Zapsal:

Ing. Jana Caldrová, tajemník

Komise životního prostředí Rady městské části schvaluje zápis č.1/2014 z jednání
konaného dne 28.01.2014.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

předkladatel: Světlana Škapová
Schválený program jednání:

1. Úprava pohybu psů v parcích Parukářka a Židovské pece.
2. Aktualizace dokumentace „Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad“ – informace
k budoucí podobě hřiště.
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3. Uliční stromořadí na území Prahy 3 – problematika údržby.
4. Řešení dopravní obslužnosti vnitrobloku Jičínská.
5. Návrh změn obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy, kterými se stanoví systém
svozu a poplatky za komunální odpad.

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1

Jednání:

1.

Úprava pohybu psů v parcích Parukářka a Židovské pece – Ondřej Rut seznámil
členy komise s návrhem usnesení Rady městské části Praha 3, kterým se v souladu
s výsledky ankety upraví volný pohyb psů ve výše uvedených parcích.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje Radě městské části, aby zákaz volného pohybu psů v parcích
Parukářka a Židovské pece na místech, jejichž návrh vzešel z veřejné ankety, platil
od 1. dubna do 31.října s výjimkou volně přístupného hřiště v jižní části parku
Parukářka, kde je volný pohyb psů zakázán celoročně. Takto nastavený systém
komise doporučuje vyhodnotit po roce jeho fungování.

Hlasování:

pro: 4

proti: 1

zdržel se: 1
Předkladatel: Ondřej Rut

2.

Aktualizace dokumentace „Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad“ – Ondřej Rut
seznámil komisi s průběhem prací týkajících se aktualizace dokumentace „Revitalizace
náměstí Jiřího z Poděbrad“. Členové komise vyjádřili názor, že stav stávajícího hřiště,
i když v současné době splňuje bezpečnostní normy EU, je třeba řešit buď opravou nebo
částečnou rekonstrukcí v případě, že by termín zahájení revitalizace náměstí byl oproti
očekávání odložen na pozdější dobu.
Předkladatel: Ondřej Rut

3.

Uliční stromořadí na území Prahy 3 – komise se zabývala problematikou údržby
uličních stromořadí II. kategorie.

Správcem těchto stromořadí je Technická správa

komunikací hl. m. Prahy, jakožto rozpočtová organizace hlavního města Prahy.
Vzhledem ke skutečnosti, že občané a zastupitelé MČ Praha 3 dlouhodobě poukazují
na nedostatečnou péči o tato stromořadí, požádal tajemník komise odbor životního
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prostředí o vyjádření k dané problematice. Ze zaslaného vyjádření vyplývá, že odbor
životního prostředí, jako orgán státní správy, nemá k vynucení zlepšení péče nebo
včasného kácení suchých stromů v uličních stromořadí žádnou zákonnou kompetenci.
Dle zaslaného vyjádření OŽP nad rámec svých kompetencí v případě zjištění výskytu
suchých a nebezpečných dřevin upozorňuje vlastníky pozemků na ustanovení § 7
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Na dlouhodobý výskyt suchých
stromů v uličních stromořadích OŽP Technickou správu komunikací opětovně upozorní.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje zástupci starostky Mgr. Ondřeji Rutovi vypracovat a následně
zaslat žádost MČ Praha 3 řediteli TSK hl. m. Prahy o zlepšení péče o stromořadí II.
kategorie. Ve výše uvedené žádosti komise doporučuje uvést, že dlouhodobý
výskyt suchých a silně proschlých stromů, např. v ulici Radhošťské, představuje
kromě reálného nebezpečí úrazu, hrozby poškození soukromého majetku a šíření
houbových chorob také nepřijatelný obraz péče o městskou zeleň v Praze 3.
Z těchto důvodů městská část žádá o zkvalitnění péče o uliční stromořadí II.
kategorie na svém území.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Světlana Škapová

4.

Řešení dopravní situace ve vnitrobloku Jičínská – Ondřej Rut seznámil přítomné
členy komise se studií proveditelnosti „Vnitroblok Jičínská – variantní posouzení možnosti
řešení dopravní obsluhy“. Studii na základě objednávky odboru územního rozvoje
zpracovala společnost M.O.Z.

Consult s.r.o. Dle informace pana Ruta probíhá na

základě výše uvedené studie v současné době anketa, v rámci které lze upozornit na
další problémy v daném místě. Ankety se zúčastní majitelé a uživatelé bytových jednotek
ve vnitrobloku, termín ukončení ankety je naplánován do konce března 2014. Po
vyhodnocení ankety komise doporučí další postup.
Předkladatel: Ondřej Rut

5.

Návrh změn obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy, kterými se stanoví systém
svozu a poplatky za komunální odpad – pan Ondřej Rut informoval komisi o návrhu
obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o změně obecně závazné vyhlášky
č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, a o změně obecně
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závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
hlavního města Prahy a systém nakládání ve stavebním odpadem (dále jen „návrh
vyhlášky“). Dále informoval o tom, že k návrhu této vyhlášky je možno zaslat připomínky
odboru MZO MHMP. Komise se seznámila i se stanoviskem OŽP ÚMČ P3 k výše
uvedenému návrhu vyhlášky.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje zástupci starostky Mgr. Ondřeji Rutovi zaslat připomínky
k návrhu vyhlášky na příslušný odbor MHMP. V rámci těchto připomínek je třeba
upozornit na problém změny maximální četnosti svozu na 7 x týdně. Při této
četnosti budou sběrné nádoby umístěny na komunikacích, neboť nádoby lze takto
umístit v den svozu. Z toho vzniká majitelům nemovitostí možnost mít odpadové
nádoby umístěné na komunikacích, což je v rozporu se současnou právní úpravou,
tj. vyhláškou HMP č. 5/2007 Sb. HMP, dle které nádoby na směsný odpad mají být
umístěné mimo komunikace. V případě, že nebude existovat právní možnost, jak
tomuto zabránit, komise doporučuje, aby maximální četnost svozu byla 6 x týdně.
Komise souhlasí se zvýšením poplatku za komunální odpad o 3,3 %, zároveň
doporučuje zjistit, jakým způsobem se k této hodnotě došlo a zda vybrané
poplatky pokrývají náklady spojené se svozem komunálního odpadu.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Ondřej Rut

Příští jednání komise životního prostředí se bude konat od 16:00 hodin dne 25.03.2014
v zasedací místnosti č. 218, Havlíčkovo náměstí 9.

Zápis ověřil:

Světlana Škapová
předsedkyně komise
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